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tím spáchal

trestný čin PoIušování autorského Práva, práv souvisejících s Přávem autorským a
Práv k databázi podle $ 152 odst. 1 ťr. zákona

(K'ř'č' lb - poloačovánl)

a za to se odsuzuje
Poďe $ 152 odst. 1 tr. zákona k tŤesfu odněH svobody v trvání 18 (osmnácti)

měsíců'

Poďe $ 58 odst. 1 tI' zákona, S 59 odst. 1 tr' ziákona se výkon uloŽeného trestu
!- Podmíněně odkládá na zkušební dobu 3 (tří) let.

Podle S 53 odst. 2 písm. a) tI. zátona se obžalovanému ukládá peněžitý trest ve
výměře 50.000,- Kč.

Podle 5 54 odst. 3 tI. zákona se pIo PříPad, že by Peněžiťý trest nebyl ve
stanovené lhůtě vykonán, stanoví náhradní trcst odněH svobody v trvání 6 (šesti)
měsíců.

Podle s 55 odst. 1 písm. a) tr. zákona se obžalovanému ukládá ťfest PŤoPadnutí
věci, a to:

1) CD disk s označedm Moulin Reuge - 1.

2) CD disk s označením Moulin Reuge - 2.

_ 3) CD disk s označením Jedinečný - 3'
4) cD disk s označením ScaTy Movíe 2. - 4'
5) CD disk s označením Pelíšky - 5.

6) CD disk s označením Pelíšky - 6.

7) CD disk s označením Pán prstenů - Spolďenstvo PÍstenů - 7.
8) CD disk s označením Pán Prstenů - Spolďenstvo Prstenů - 8.
9) CD disk s označením Pán prstenů - Spolďenstvo plstenů - 9.
10) CD disk s označe m T 17
11) CD disk s označerúm T 25
12) CD disk s označením Elán
13) CD disk s označením MP 3 - 2
14) cD disk s označením Super Svůdníci - 10
15) CD disk s označením Harry PotteŤ - 11
16) CD disk s označením Harry Potter - 12
17) CD disk s označením Pupl Fiction - 13
18)CD disk s ozrračerúm Pulp Fiction - 14
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19) CD disk o značením Rebelové - 15
20) cD disk s označením Taxi - Taxi - 16
21) cD disk s označením olal Madness - 19
22) cD disk s označerúm Mohl %

23) CD disk s označením 2/2
24) CD disk s označením NHL 2002
25) cD disk s označením 200 Tycoon
26) cD disk s označerúm Diablo II. LoId of deshuction
24 cD disk s označerúm THfJS 3
28) cD disk 5 označeÍúm 'ry'arlords Battlecry II

29) cD disk s označeÍúm X - Win8 Aliance %

30) CD disk s ozrračením X - Wing Aliance 2/2
31) CD disk s označením worms AImageddon
32) 2 kd CD disk s označením Poll of Ra díancelh a 2/ 2
33) CD disk s označením Windows X5
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vlastníkem PÍopadlých věcí se stává stát.

Podle S 228 odst. 1 trestního řádu se obŽalovanému ukládá, aby nahradil na
škodě z hestné činnosti Poškozené IFPI ČR, MezináIodní federace fonografického
průmyslu, na Kozačce 7, Plaha 2 částku 900,- kč poskozené firmě GENEGA cZEcH
s.ř'o., Naskové 3, Praha 5, částku 4.470,- Kč, Poškozené společnosti MlcRosoFT
[NC., se sídlem one MicrosoÍt Wai, Redmond, 'l^y'ashington, USA, zastouPené Mgr.
Maikétou Protivovou, advokátkou, zapsanou v seznamu České advokátní komory
pod č. 4874, Politických vězňů 9, Praha 1 částku 9.775,- Kč a poškozené Česká

PÍotípiÍátská unie, PobŤeŽrtt22,Průta8 - KaŤlín částku ve výši 24.900,- Kč .

odůvoduělrí

' Z dikazů provedených při líavrúm líčení zjistila samosoudkyně skutkový děj
tak, jak 

'e 

tento Popsán ve Výloku tohoto Íozsudku.

obžalovaný tŤestnou činnost zcela PoPírá, dle výpovědi z PříPťavného řízení
na rýebových strárůách zprostředkovával Pouze Ťecenze pro snadnou olientaci
v novinkách v oblasti filmů a her. Pokud jde o samotný Iealizovaný plodej, prodal
pouze nafuané disky, které sám kouPil od neznámé osoby, ale nelíbi1y se mu. věděl,
že se iedná o Pirátské nafuávky. U trlavního líčení Pak doplnil, Že na}rrávky si zajistil

Přes internet, iednalo se o filmy, fuy, hudbu a plogramy. Pro8Ťam si chtěl Původně
nechat Plo sebe, CD disky měl všech uloženy u sebe ve dvou krabičkách v autě'
Člověk, od kterého Přes internet cD disky zakoupil mu nejprve poslal seznam, na
některé z filmů se pak obžalovaný u kamarádů podíval a pokud se ýká člověka
kterému nabízel CD disky, obžalovaný pŤedPokládal, Že si u něho objedná CD disky,
kte!é obžalovaný již má. zaožni koPii na program Windows si obžalovaný objedna|
věděl že se jedná o vypálené CD.
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Svědek Petr Lázňovský u hlavnÍho líčení vyPověděl, že pracuje jako
vyšetŤovatel u České protipirátské unie v Praze 8, tato sPolečnost se zabývá
dodržováním autoťského Pláva, zasfuPuje zahraniční společnosti, které jsou majiteli
autořských PIáv k filmům. V souvislosti s touto činnosH má Česká ProtiPirátská unie
vlastní Programy a na internetu a v novinách i jinde pak sleduje nabídky a zejména
nabídky takové, kde jsou uvedeny rúzké ceny' Nabídky s nízkými cenami pak dle
svědka mohou zrračit nelegálŤú Poízení rrafuávky. NelegiáLlní lozmnoženiny jsou pak

PoŤizovány bez souhlasu vlastníka autolských práv' Na internefu sýědek v tomto
v konkretním pŤípadě našel nabídku , k nabídce podal objednávku a po nějaké
korespondenci mělo dojít k samotnému Předání nahraných CD disků. K předárú CD
disků došlo, CD disky svědek převzal od obžalovaného , Podle znaků na těchto CD
discích pak svědek zjistil, Že se iedná o nelegální lozmnoženiny. Na základě této

skutečnosti pak bylo Podálí trestní oznámerú. svědek od obžalovaného převzal 9 CD
disků s tituly Moulin Rouge, Jedinďný, Scary Movie 2, Pelíšky, Pán prstenů -
společenstvo plstenů. NěteÍé z filmů Pak jsou lozděleny na více cD disků. Tyto cD
disky byly předány Policii České republiky sPolu s trestním oznámením'
Společnost, která je vlastníkem autorských Přáv k titulům jiŽ uvedeným nikdy na
těchto tyPech nosičů svoje díla nebo Íilmy nevydává. K doPlňujícímu dotazu svědek
uvedl, že obžalovaný je osobou od které svědek CD disky pŤevzal. K předání devíti
CD nosičů dle svědka došlo u benzinového čerpadla, obžalovaný na místo přijel
automobilem, CD disky vyndal z auta a další šeEení Pak na místě prováděla Policie
České republiky' ktelá v autě obŽalovaného našla další nahrávky, ale u tohoto již
svědek nebyl. Na internetových stránkách byla zveřejněna nabídka filmů na CD
discíc[ pokud se ýká titulu těchto filmů tak na cD discích se tyto filmy nevydávaií,
vydávají se dle svědka buď na videokazetách, PříPadně na DVD. Z charaktetu
internetové stránky Pak bylo zřejmé, že se jedná o prodej filmů, korespondence
svědka s obžalovaným byla pŤes e-mail aje založena ve spisovém mateIiálu.

Z výPovědi svědka Lázňovského 

'e 
tedy spolehlivě vyvrácena obhajoba

obžalovaného, kdy obžalovaný sám potvŤdil skutečnos' že věděl, že se jedná o tzv'
vypálené CD disky.

obhajoba obŽalovaného je Pak dále spolehlivě vyvrácena listirLnými důkazy a
to zaslanou nabídkou, kopiemi e-mailové korespondence a webové stránky, soubory
uloŽené na vydaných discích - programy na přefuávání filmů jsou pak datovány od
19.12.2000. Dále je obžalovaný usvědčován z trestné činnosti i dalším listinným
důkazem a to protokolem o vydání věci, ze kterého soud zjišťuje, že dne 20.5'2002

v 18'45 hodin vydal celkem 28 cD nosičů.

odbomé vyjádřerú pak uvádí' že v kontrolním nákupu bylo 9 CD disků, které
obsahovaly nelegální nafuávky pěti filmových titulů. Ve třech případech se jednalo
o PředPlemielové Pirátství, datší dva tifuly byly uvolněny Pouze PIo půjčovny,
nikoli pro pÍodej. K tomuto pak obŽalovaný doplnil, že některé tifuly ještě nebyly
v České republice vydány, na internefu dle obžďovaného isou něktelé tituly dříve,
než jsou volně v prodeji. Z odbomého vyjádŤerú Pak dále ie zřeimé' že dalších deset
předložených cD disků obsahuje dalších šest filmových titulů' další čtyři cD disky
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nak obsahuií hudební nah_ravky , CD nosič označený Elán obsahuje 12 skladeb této

ltupiny, duísi Ei disky pak nahrávky různých skupin ve' formátu. MI - 3- Na

dva.'acti discich bylý počítačové hry, na jednom aplikačrú soft1vaÍe ' část

poŠkozených p* n"týtu vůbec zjištěna, u některých z těchto Poškozených není

známo Zastouperu v Ccské republice.

Jednání obŽalovaného tedy rnplňuje skutkovou podstatu hestného činu

porušování autorského práva, Pláv souvisejících s PÍávem autoŤským a PIáv
'k d.atabazi, kdy obžalovaný pořúoval pirátské nahrávky' které pak dále nabízel

k orodeii a to přes skutečnóst, Že k tomu neměl opÍávnění' obžalovaný tedy

nJop.aunene zasahl do zákonem chráněných PÍáv k autoTskému^dílu' uměleckému

vyk'onu , zvukovému, či zvukově obÍazovému zázrraÍru' obžalovaný svým

jJdnanim porušil ájem společnosti na ocluaně autolského PIáva, na ochraně pIáv

souvisejíclch s právem autorským a na ochraně práv k databázi' obžalovaný se svým

lpdnanim dopustil tÍestného činu porušování autolského PIáva, PIáv souvise'ících
's pravem auiorskym a Práv k d;tabázi, podle S 152 odst' 1 tr'zákona' iehoŽ

.pa.hanl- byl uznan virtným. U obŽalovaného pak nebyty Nedány přitěŽující' ani

Polehčující okolnosti.

Při úvaze o dÍuhu tÍestu a 

'eho 

ýýměře vycházela samosoudkyně z ustanoverú

S Ť a 31 tr.zákona, přihlédla ke stupni společenské nebezpečnosti tÍestné činnosti

ábžalovaného tak, jak je uvedeno vyše. Rovněž tak samosoudkyně Přihlédla k osobě

obžalovaného, taý t ieto bylo zjištěno, že nemá dosud záznam z opisu rejstŤíku

trestů, obžalovaný v místě iydliště nebyl projednáván pto PřestuPky' hodnocení

Áest,u.,ut"l" je pak velmi áobré. Vzbledern ke všem skutečnostem a Ťovněž tak

vzhledem k osotě obžalovaného, ke stupni společenské nebezpečnosti jeho trestné

činnosti tedy dospěla samosoudkyně k závěru, že u obžalovaného lze uložit trest
.rrý"r,o.r.'y, íest podmneni' a to s delším zkušební dobou' Za odpovídající pak

pá''razujJ tento trÉst v twárri osmnácti měsíců, ve smyslu s 58 odst' 1 tr' zákona a S 59

ia"r. l o' zákona pak byt výkon uloženého tresťu Podmíněně odloŽen na zkušební

á.i" " 
a'"ax tri iet' Soud ;ůŽe pollmíněné odloŽit výkon tŤestu odnětí svobody

neprerrysujiciho dvě léta, jestliŽc vzhledem k osobé Pachatele zejména

" 
p'rmráa"ín- k jeho dosavadnírnu životu' prostŤedí, ve kteřém žije a pracuje má

áíuáarre ^ 
to, Že ritelu tťestu bude dosaženo i bez jeho výkonu' Ve smyslu S 53

odst. 2 Písm. a) tr.zákona pak byl dále obžalovanému uložen peněŽitý trest ve

uy-er" !o.ooo,-'rr, kdy zákon vo zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje' Ve

sírvslu $ 5a odst. 3 tr.zákona soud stanovil pro případ, Že by ve stanovené lhůtě

""řvip""e'ia)' 
trest vykonán , ná}Eadní trest odněH svobody v trvání šesti měsíců'

Náuá"i t""í pak spolu s uloženým tťestem odněH svobody nepŤesahuje horní

fuanici tÍestrú 
"ázty 6 rsz odst. 1. tI' zákona' Ve smyslu S 55 o'lst' 1 Písm' a) t!'

zákona byl dále ulážen trest ProPadnutí věci a to zajištěných CD disků' kdy těchto

éo ai'# bylo užito ke spaÁant tTestného činu' Ve smyslu S 55 odst' 2 trestního

,ir'."^, ayí trest propadnutí věci uložen za splnění podrÍúnky' Le věc 
^áIeŽi

p".r'"tári. vo '-y'to 5 ss odst. 3 tr.ákona se pak vlastníkem pÍoPadlé včci stává

stát.
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Vzhledem k tomu, že soud odsuzuie obžďovaného Pro trestný čřL ktelým
jinému zpusobil majetkovou škodrr, obŽalovanému pak uloŽil, aby poškozeným
spolďnosti IFPI Č& Íirmě GENEGA czEcH s.r'o., sPolďnosti Microsoft i.n'c. a
České ProtipiÍátské unii škodu nalrradi| všichni Poškození svůi nárok uplatnili
řádně a včas (s 43 odst. 3). Výše zpusobené škody ie pak součástí popisu skuttu,
uvedeného ve výroku lozsudku a škoda dosud nebyLa uhrazena.

Pouěe!í:
Proti tomuto rozsudku je moáro Podat odvolání ve lhůtě do 8 dnů od doÍučeni

jeho pisemného vyhotoveDi ke l<rajskému soudu v Praze prostřednictvím soudu
zdeišího'

\- odvolání musÍ být odůvodněno tak, aby bylo patÍno, ve kterých výr'ocich je
rozsudek napadáÍt a jaké vady jsou rozsudku nebo Íizeni, l<teré mu předcháu€lo
vytýkány ($ 2a9 odst. 1 tr. řádu).

V Mělr:rtku dne 24.ledna .2003 |UDr. Marceln Buštooó
samosoudkyně

\ '-

za sPŤívnost:
YvetaPtchtová


