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záznamŮ a hudebních zvukově-obrazových záznamů' a Jiřímu Jakubkovi _ sws'
Praha 5' Nasková 3' Zastupující autory softWale,

tedy

neopráVněně Zasáhl do zákonem chráněných práV k autorskému di U uměleckému
VýkonU' zVukovému či ZVukově-obrazovému záznan']u nebo databázi'

čímž spáchal
tresiný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s práVem autorským a
práV k databázi podle s 152 odst. 1 tr' Zákona'

a odsuzuje se
podle s 152 odst' 1 tr' Zákona k trestu odnětí svobody V trvání čtyř měsícú'

Pod e s 58 odst' 1 a s 59 odst' 1 tr' Zákona se Výkon trestu podmíněně odk|ádá
na zkušební dobu iednoho roku a šesti měsíců'

Podle s 53 odst. 1 tr' zákcna se dále ukládá peněŽitý trest Ve Výši 85.000'- Kč
(osmdesátpěttisíc) a pro případ' Že by peněŽitý trest neby] Ve stanovené lhůtě
vykonán' podle s 54 odst' 3 tr' zákona se stanovuje náhradní trest odnětí svobody
V trváni pěti měsíců'

Podle s 55 odst' '1 písm' a) t' zákona se dále ukládá trest propadnutí věcí, a
to nosičů cD-R :

2 ks cD-R 5 nahíávkami samotáři (1}' Klub rváčú (1) BěhUnkÓÝi by,iem Dr!Žstevni 90, LuhačoV]ce

7 ks cD-R s nahrávkami Mumie (2), x-Man (1), Nlumie
ll (1), lndiana Jones (1),
Matrix í1l' Česká soda {í)

Boucové blem sokolovská 126' Plzeň

2 k5 co_R s nahrávkami Lola Íent (í), Jurský park {1) BouškoVi bíem U Dobré Vody 276, Pchery

3 ks cD-R s nahrávkami cervený trpaslík (2)' Erotika
(í}

B!chovl by,lem Cepirohy 31, Mosl

6 ks co-R s náhřávkami cervený trpaslik (4}' MusÍme
si pomáhat ('l ), Busty
Nurses sex {í)

vltu by,iem 17' stopadu 1155, M adá

2 ks cD-R s nahlávkami Kylice (2) Zdeňk! Bytem U stadionu 979' N,4 adá BolesLav

4 ks cD'R Š náhlávkami Páý element (2)' 60
seconds (1), SLrmmer Knisht
(1)

N4 cha Ll Čuiikovi bf,tem Harrachov 466

7 ks cD_R s náhrávkámi ceívený trpaslík (4)' south
Park l2l. 60 Seconds (1)

1,4 cha u Dumjanovi by,tern Béhounkova 2309, PÍaha 5

2 ks cD'R s nahrávkami ceská soda (1}' Aje to (í) b}'lem Na Uleh i72414, PÍaha 4

2 ks cD-R s nahrávkami Kyticé 12) Fl ipi býtem PískÓV cé 173
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2 ks cD-R s nahrávkami oddworld (2) Tornéš] F4d]ovi by1em H avaťoýa 1]59' Píaha 8

2 ks cD-R s Ďáhlávkámi Rebelové (1)' s!epiči úlet (1) l,lilafLr Gregorov b!'lem LoL]Óská 166, Citoliby

45 ks cD-R s nahráVkami Amadeus (1)'slepiči úlet (1)'
A je to (1)' Rebelové (1)'
spion (1),Erin Brockovich
11), Busty Nurses sex (1),
zelená mile (1), Rabin''.(1)'
ll4umie (1), Podruck (1),
Johanka z Arku (1), Tysr.
drak (1), Vikingové (1i,
lt4atrix (1), Já' mé druhé já a
llena (1), Musime si pomáhat
(1)' samotáři (1)' swedish
{1), Pulp Faction (1), Kolja
(1)' Píci, Prci, Prcičly (1)' 6.
smysl (1), 60 seconds (1),
lndiana Jones (2)' Něco na
té Mary je (2)' Armagedon
(2)' Kytice (2)' zachraňte
vojina Ryana (2), Pelišky (2)'
Pán prstenů (2)' Vetřeléc (5)'
ĎáblůV advokát (2)

LLrkáš Glegorov] býenr A K.H€yrovského 1l71.
Hr.Krá ové

8 ks cD-R s nahlávkamj A je to (1)' cervený típaslík
(a), scary L'1ovie (1), souih

Dagrnar Gr! chové by,tem Tilhonova 58 A' Bíno

2 ks cD-R s nahrávkami Néco na té Maryje (2) EÍch! HrbáčkÓV bylem Poln 366 Zbůch

4 ks co-R s nahrávkami hudebni videoklipy (1),
elotické íilmV (3)

Jaroslavu Hroclrovl by1em Pan!škova 1100, svě1]á nad

2 ks cD-R s nahrávkami Mahix (2) Jiřimu HLrblárov] by,tem H oŽkova 4l2' otrokovice

6 ks co_R s náhlávkámi swedish besinners (1),
lndian Jones (1), shrek (í),
x_[lén (í )' Dokonalá bouře
(2\

Pavlu Jlráškov] b),tem 29.dubna 23, Oskava -
VýškoVice

í kŠ cD-R s náhlávkáňi Rychle a zběsi|e (í) JoseíU Kameníkovi bylem Dobřinsko 49, Moravský Krumlov

4 ks cD.R s nahrávkami Godzilla (2)' Hvězdná
Děchota í2}

Pelr! KlepaCo/i b),1ern okrsek 83, Lysá n' Labem

1 ks co-R s nahrávkámi Erotiha (1) Kar u KomendÓV bylenr bnem NoVá 293 oblekovce

_6cD_RsnáhláVkáňi NepřÍtelstátu (2i J řimu Kotenovi bylem osoÝá Bílýšká l50, 2ďár n S

2 ks cD-R s nahrávkami velmi nebeŽpéčné známosli
t2\

by'1em Smrl26' Uhliřské JanoÝice

15 ks cD-R s nahrávkami Godzillá (2), s|ala (2)' Něco
na te Mary je (2), Sakal (2),
sedm l2), Road Trip (1), Klub
rváčů (1)' Jeden svět nestačí
(1), Rozpoulané peklo (1)' x_

ondřeji KÍLrpkovi byteřr NeŽva ova 1338' Mn chovo

5 ks co_R s náhřávtami Aliens (5) LLrkáŠi KUchtoV b}'lern Pieslavcká 1305' l\,4n chovo
Hrad šlě

1ks cD_Rs nah.ávtami KUlt hákového kříže 11) Jakubu KU íčkov bylem Llpoýá 343 Trhový slépáno/

2 ks cD"R s nahrávkami Gladiátol (2) Adar-Ťr! Kundrátovi bytern LiskoÝec 387 Frydel Mj5tek

6 ks cD-R s nahrávkami Erotika (4), Busty Nurses
sex l1), samotáři í1)

Tomáši LUňáČékoV] bt1e,n Horova 824, Hradec Krilo!e

3 ks cD.R s nahrávkami Tomb Raider {1), Prci, prci,
oÍcičkv (1)' JurskÝ oark (1l

PetÍL] |vlácíkÓv by,lem Hany KVap oVé 19' opava

2 ks cD-R s nahrávkami south Párk (2) VáC]áVU N']achov bytern l"l]ádkova 344' Teč ll
3 t(s cD_R s nahrávkami slal TÍel (1)' P3triot (2) JanLr lúacha]ovi by'1em NoVé Hvězdlice 122
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1 t\s cD-R s nah.ávhami [1l' Bean {1) JánU Maíkovi

DaÝ du lilayelovlrorid Tales (1)

Angel Exit (1), China Moon
(1)' lVumie (1)' cháíljeho

4 ks cD_R s nahrávkami

1 hs cD.R s nah!ávkaml Jeden svét nestačí(1)'
olázdnÝ obal.'lvise na Mars''

llbomír! NáÝrál ov]

1 ks cD_R s nahrávkami

Red lisht (1) Davidu Peierkovi

Jan! PLankov1 ks cD-R s nahrávkami

4ls cD.R s nahrávkami

1 ks co_R s n3hlávlami

Pelišky (2)' lMalrix (1)' 8mm
(1)' Johanka z Arku (1)' lúise
l" !!E!sll) -
Divoké kočky (1) NěmeÓkov

b}'1em J ráskoÝa 1331' Hlinsko
v Čecháclr
býem Bral s á!slá 5A, Brno

i bytem Kul]ola 3065 PÍaha 4
I

bylem spcňo/ni 12' Vyšlor'

Í\4 cha u by1em Vok.osova 3377/6' PÍalra 4

by1em 28 íi]na 2733

, 6 ks co-R s nahlávkami

ks cD_R s nahíáVkarn i

ks co'R s nahlávkami

í ks co'R s nahÍávkami

á L]pa

lrlumie (1)

samotáři(1)

ervený típaslik (4)

Godzilla (2

Nlatrix (1), Armageddon (2),

Vikingové (1) 
' 
N]umie (1),

Gladiator (2), Palriol (2),

byteÍr Kokory 360 Pleíov

bylem Hora sv Šebestlána.cho.r'JlÓ!

bí€m Po anecká 805, ostrava s!l..v
Slanis ávL] Radoňovl b}lem zán eclá 194 slěŽery

.JliimLl by,tem okÍL]Žni40i 15' zdáÍ nad
SázaVo!
byténr byl€m Urxova 217 Hrad€c

5 ks cD-R s náhlávkami Pellšky (r), Kde ner'sou rnl]Ž
(1)' sevenreen (1)' N]ůj

ondÍe] sédovslemu ;*- - 
]

1 ks cD_R s nahrávkami Pelru sed áčkovi býem JanloÝce ]29

7 ks cD_R s nahráVkami ;

60 seconds (1), lndiana
Jones (2)' česká soda (1), A
ié to í1l' co ženv chtěií{2)

lúa1inu skopečkov bytem Zámecká 60' J]emnice

3 ks cD_R s nahlávkami vikingové (1)' N]r. Bean (1)

Šo'on.který mě oiel{1)
.]anu 5 nr€č[ovl bytem Na VyŠehíadě 267 Piedméi ce

n.L
1 ks cD-R s nahlávkami Jen počkej zajici Pá!l! Svándovi b}1em Na Výspě 1272' Tachov

3 ks co-Rs nahrávkami Toy story {1)' JL]rský park Michalu Vachllkovi býem zápotoói 317, Usov's!mperk

3 ks cD-R s nahlávkami Erotika (3) 7deňk! Vánčurovi by1em Práče 149' Znojmo

2 ks co-R s nabřávkami 8 mm (1), lvatrix (1) Lukáši V čkov by1enr Porírěnková 441, TÍr.]lnov

1 ks cD_R s nahrávkámi Stan slavu Vlkovi bylem lVladolice 9 Kralovice,

1 ks cD'R s nahrávkami l ád s]áVU VondráčkÓv b),lem Horni618 Doksy

11 ks cD-R s nahrávkami oangerous Minds (1),

Predátor (1)' Pulp Fiction
Wild Wild West (2), Sedm
Game (1), U-s71 (1), Pearl

(1),

\2),

DaVidLr W nkelhóíerovi bytenr ceská 146 Kar ovy Vary

6 ks cD-R s nahrávkami Šestý smysl (1)' X-lven (1)'
The céll (1),
Óernočerná tma (1), Pátý

|'4agdě zednikové bylem B!d]šovská 496' Vi1koV

5 ks CD.R Bez n3hřávek (5) Radof.ku zeml]čkovi b}'1em RoVná 222 ořech

b/lem flrnc ce n L.4/

by1e", Pašk-ová 339' PÍaha 5
í ks co_R s nahrávkaml Radk! Erbenovi

4 ks cD_R s nahrávkami cervený tlpasllk l LrkáŠi i\ilorov]

2 ks CD'R lMyšák (1), Tarzan (1) by,1em Pcd Víchern 47. P zeň

l



Pod|e S 229 odst' 1 tr' řádu se poškození Česká protipirátská unje' Praha 8 _

KaÍlín' PobřeŽní 22, lFPl ČR' N,4ezinárodní federace hudebního průmyslu, Praha 2,

Na kozačce 7' Jiří Jakubka _ sws' Praha 5' NaSkoVá 3, LUkáš Kuchta' nal.
16.2'1985' bytem Mnichovo Hradiště' Přestavlcká 1305' ondřej Krupka' nar.

25.4.1983, bytem l\,4nichovo Hradiště, NezvaloVa 1338' ondře] Sádovský' naI.

21.8.19B4, bytem Louny' kpt' Nálepky 2236, a Milan Gregor, nar' B'12'1974' cítoliby'
Lounská 166, odkazují se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech
občanskopráVnich'
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P o u ě e n í: Proti tomuto trestnímu přikazJ lze do osmj dnů od jeho doručení
podat u zdejšího soudu odpor. PráVo podat odpor nenáleŽí
poškozenému. Pokud je odpor podán včas oprávněnou osobou'
trestní příkaz se ruší a Ve věci bude nařízeno hlavní líčeni. Při
projednání věci V hlavním líčení není samosoudce vázán právni
kvalifikací ani druhem a Výměrou trestu obsaŽenými V trestním
příkaze. Nebude-li odpor řádně a Včas podán' trestní příkaz se
stane pravomocným a Vykonatelným' V případě' Že obviněný
odpor nepodá' Vzdává s9 tíri'] práVa na projednánl věci v hlavním
líčení'

V Pardubicích' dne 7'7'2003

Mgr' Jan Šlosar' v. r.

samosoudce

Za spráVnost Vyhotovení: Lenka seidlová '' _i


