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oclr1čováni

4d l/
trostEý čiu neoprÁvEěuého podlil'dBi podl€

rd 2i

.2.

tírr spícbal

odůvodBěBí

s 118 odsrAý4c 1 tť€stního rÁkonll

4T 19i?aA1

pr{vera nutorŠkým a píÁÝ
rrestnÍ čiE oořušo\ úni .utorskébo prátN pri\ souYisejlcích s

k dl!;b.!.i ;oÍ e s t52 odstevÉc 1 tÍesr!iho zikola'

a odsEzuje s€

DÓdle 6 i52 odsiavcc l ulsLníbo 2'á}o$, $ j5 cdsts'"ec 1 tťcsuúhc zálora )( úbrn!ému

n'es''Lr c:nit'i srobocy v 'n'árj 6 GÉslij grěJiců'

Pcd]3 š 58 odŠB\'ec !' s 59 ods!:rcc '! í'estúho zákona se ťkon uioženóbo tt'cslu

pojntšni :cklácá a z]<uš:bljj do']a se s-'a-']cvi \ Ťvar'í 2 (dvorr) rokú'

Podie $ 55 odsl4'vcc 1 pisneÍo a) od.tavcc il ťcstního Zá}'rna se ob\'i1čn4Bu !k'lád! gcst

oro".a'ui.e.i, a !o l kt Pc s ko:nponenly Vt}..us - cD_3o\Í J+x 1ir'ě_'ny. ci'k l'cz

íjiii'.n.:'j.''doĎio<iri,eoce,ioolé''l'\lB'\'f'oto:{clťodcÍn'\rípfoh)Ícce/''c'c
ió.ii'oo] ").*ďp"a 

lisíea csd), ] kl P' 'b€z uY'der'e 3 k)'a 'irobllho či.la s

ilp";;;ř:'\{páÍcar. gtelqj:*, sD.lc* j\'D-'-9D-jlTl]P!jf:'T1j9_ -.GB (. 
'r.to]clť 

o iomorri pIolrliice zc drle 29'4jloj Dao c's:c!Í! o)' ' p'dslJ\'_9Uc_) s

čň.ii "*J*e " 
pr","Lolc cioroor':ri Fohlídce ze dDe 2''4'200-1 Pod čjsi:'l íJ30' 532'565'

čň_il p"Jir'L", s! l, soé-ó35' 638'641, popírcvé c'oat1' s CD_R.poá'Ii1t1:.!]!.!;l''|j:'o+s'
ir, t6--- nu; pJ irrir 649,650, ptiitoi'i otal 5 3 15 6p lwvsal'NrER NIGHTS -

")'"á"i 
r"roro] plasioiý obal oz'aeený vbiz 9 4 ks cD-R ÁW, Plnsto!)'o_b -oz 

ačcný

irilg - ri]'óij-Ř col'ic'''xnoS 2, piastcl'ý cbri oznaěený MoÓ3 s 3 ks cD'R ÁLo\E iN

THE DATJ'

P..ijle s 59 ods!.r'ec 2 EeslnÍho 7ákonJ jc obiŽlo1'ený por'iner rc i<i_ršetni době

pod'i"tnjho odrou'""j pcdte s\'ých Eil nabá.i! škodl! ktcro'J lrcalnjŤll 
'inero 

zptrs'bil

Pod1e | 228 oistavec 1 ilestnjio gd*'i"' obžďovfiý Po\-iÍen zaplatil_poškozeíirr'u Bontc'

Horre Vláeo, Pre_ha 1' Kcnviklská í n.' náj]I8du škady čtstku 2'ó10,' Kd'

Dcka?o'"ilim pÍovedon)h) v h]a\T.í! ličcD! soud zjis|ll, Že obŽalo!a'1)- L'ůLáš 
'}''e!rjk

ncinéně od rxlčado rněsjco iedn! 2oo: do dre l'.'1'2o0: ve svém':rr'rl9rn b.dlišlj na

teicml,rkcvl ..:lici t p. i2 ! Š'JípeI!u" ?.iizc'""l na svéIr1 osobnÍm PočítAči !1! nÉdiici cD_

aOý rc spisc uvedené nelegdní koplc aúiovizuáiních iěl & pďíiašovýcl her- lte:ó

"Jsicd* 
plristieen'cliin e-neiio'é scbráruky 'rypal@lezíanr.cZ 

nabíZcl cohíÍkou Žájen'!'ún e
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ti]1ltc 7-Pů:tob-Ťr: Jczp_oia] r.jEél; 59 os.bář ne ncsičl.h cĎ-ŘoM audjovi''ri]Íii aj]Á it

počjrgiÓla '1!}' i: ni.h: rÉjr:ťnJ r :sÍnáa1i přÍpede.h sc.icdn2lc o dcbjr]<rr ŽeslJna

iclt4jlnt p:ř'ízra: iopi: cD-io\í' z! r!Ž utj2jlčás:!'l3i IJ0 Kč ác.:kc!ě tLt zisk!'ičá.r'Ňu

i0j.ó5c Kč, přičeÍnŽ k vjše Pcpsané či.,x.Ě!i n.aiŠpolovsi Žiln.sLenským zri jinifi
o'rá\nEnjn' á přl'cdi] lak *cio'/é sr_'ltčL:sti ]"l.lclC BÓX st sidlcm ! PÍazc i. K'J.étická
:i.l !loa,, ". ''iii ] i j'0c ] Kč. ol.chcdlr $Pollčnosii tsoNTo.'j Ho]rÍ5 V]ĎEo se sii]er v
Prtze ], Kon'ik'.rská č' 5 škoiu !'e VýŠi 4ejnéíě 29I32a Kš a vykox'a'''aieii pÍá!

pÍJlraŤnoÝých ailikacr' spej.čnoslj cÉ\TcA cZEcH' s.r'a. so s:diěn Piahá 5, Násko\a 3.
rť: lJ . c \];. ncjňa:lť 5-:':3d }i:'

o'ožalolaný Lukáš ve,xr( pcJřšl, že by lorrsilll kcouki:ijv roLigo]nj lro:ír:\'.:'l1]

sohv,alc a audio./ilz'.lái1)'i dilá, cD ilÓsič., kteri| Ll]'ý Fij d:l;irovni prlhiidce u něj ze"išlěl1y'

s]oúii]- pcvze kjchc osoblri pcBebě' U hlavt:ih. liče:ii ČbŽa].Va'ý !'yuŽil s\ahc !:Á\: l
! vťci r.evllol'ídal

s\ědťk PlÍ rlubala uleci' Žc si nikdv ŽádLé cD nc!'bjedia:. s'/čdek Jr_1 -šo!čck'Jv.di, žq

la in:einctl našc] h]aričkl h9rii.]r tilulů, 1'-. bi1v n,)biŽe') prcsJcdíicMnr q1!1v stáI|ck,

e..aiicYú ad'esa b}']o !lEdorgj!3!-Ž' ceía jecnoh. cD b:ria ]jl Í.č. objécxa! c€]kém

;kťg.i. Yelke,á jednáni pr."biha)a pjo'iřiÓi)l\'iň é$ai]l. všcc!_j!t Í_qi' byl)' Éln-klni,

\.ypá.ler'é, ngjed:Élo $é o cliginá]ií r:csič:. llalby b)'i:' pťol'ácěr)' pi.s p.'šN ra s]cženku'

s,.,ěigk fu'in:rc Fanra u'!,edl. !€ s a'aŽá].v.f.j3 r.icfoÍ-aý2l, kdyŽ sj qc lčj objodnáva: cD. c
nlbrdce CD a j'.-Jiigťoli.h hc: se coť.éděl z inteřl1ctu' cD oc.brcl:ě dohjrku..cikďl
.da! lal a jl i:' cb' ceďi j: i,-l'\:'i )_' ájá kola;. :""CiKi á iirrs' \_d ďobÍr'e Bya Žpáiečlu adré$a

P.o'Bo;{ V ŠuIl!.rkrj' Svě,j3k J2:crii: Tat JA rvcdi, Žl na lr^i.n:eu raŠjl ilabidku :1a pr.ééj

cD ro5:,)ů s pcait3ěo\'J'ni hran:i, ;bjcJnárk,r !'ioYcei p:.s c'l a.ji. cD t''Ý_l} dÓcá:' pir\''Óu :ra

dcbí:ku. Svčdek J?r9sla\' B{d! 'l!ed), Že j. naŽ.'é. Že v lc.nr lok': 2002 od !|h]oýa'^iho
n-.Lr_\c aD .bié&.itaj. jéct:i"o 5ť aii o ai cD, 1']ae sj k:oťru r'c9é_!rratrj9' svěcai 'ian

Se'ril..iiL:: u ":l, ž.:']r:l,', na obŽc] j!áíéha j:ho 
''!l]avé 

sohnali :le ietemeiu, obj:ťlávka

šla ccslcu F'o BoxU a náJl.dtl :r? d.'blliir. s',šc.:. s*qi$lav !{oi! uv':di, žt obje ár\r'
_u:o,adl Díis l:!Ťr.e; I,J]!.u l1] a..:'rk'r Ínu aoŠ]t cD nalič., asl d.r€! kL:rů' zpdr"I; ad-'cs?

iýtl lg;:le ]ni s\ ad-.L R2 j.| s.h.lb:i ]\ cdl, ž. la itt.rt'ltu [ašel a j'csu !l}a!3'le:!g.jz',
zjc b..a u.,,edlra' nabidle soi':r"a:.] lrc Pi' ob'.cia: esi šc9: he., Íj'Ťll b']j'd.dáii Jřlna].
9c c 

';ísiik-l 
na d.birkr' Svjcck Pa''e1 Heger ur ejl, ž. v únoiu :00: pílrsc'ůicrvin irrl"l':clu

Óbie\,i1 Pébid.tu ficceje iočÍiaé.Vý(h h.Ť, cccE'ryl. !lo:en ]50 (č zajrsrn cD djsk, a..lcu
,ási]ko !éeilě p;-š!o\'né'o zap:átj] : '050 '(J' \:'!] ] irfofil."'iii c Íori, ŽÝ se -]'ldÍj ' 

r€:cgá]n'

zhctoueač kopic. Svědlkcndřcj PolíŠ:i: uvcdl žc c iletjid.. cD í.sičů s P)čí:čc\"'.:lliL_ámi
s; doz,,čtiř] o,l karraráca' to.' I1u poski1l ''v9'Dcl1)'-] 9Íá:&u s rl1cŽicsri objoaLi\kt I]Cr'

.b:.jd]:\ll pr'slitJ'li(i1'Lr ejui.l'ó:op:Ji'"1;.1;'rj'j\:d.tT'IJ'kD'i:{<r'ťc''kCD
rrirte lb eirz] ':;:t.':: aÍ:}:'r]' r]'nL t_''',: :Jl.r_" pcŠ]l : d.'b'ÍLu s\;j.Á J3J- s'.::ib::a
,..,]1l ;e;ěkd\ ze]iiicm ř.iu:0t'1 J:. ba j.i.he!.] J.í:t!ll]i] 3 na'rÍcio! r.prcaej cD:cŠjěů
j EJ;]taao', .Io^ }--a!ri' d.strl r-e JÓbjr\- cD ..in. byi Ýš;lk prd!k].Ý, p:'']tl ho vyhod]'i' S'rcti:k

.ra"l jrsel r,"e:l, že r.r+1 Fiip_d!:nn fc'Í1ulď, tcllo $Ýl:'lrk \'y'}iq!!'] a cdesi3] Pc nJjakj

.lQbě r.,u rir c.-birt pťšiilt']c5áv!l KoltxtoYei íe 
' 
.ini !o'lzc p:"r 

'fsi]' 
s\'ěl'k Rob'Y1

Ťo::ráet|: ur'eJl, Žc kc)1cal:i :ckJ 1!01 9i tia] i!írlá: nn koupj pcrčilečovéh'o přagiar:lu'

.j::fj.,ě: m) :1ě L<y r14 i!'JŤ. ŽC :i'- n,ů: _l']:jroul ji1a F.)3:r): t ně1Eil Y ' ts)''

..;-cn-' ic r firlrii cD sejtJ_!.á Ó "jlo:í lopic g !ň l9]ic:) .bj.dnár:i 3e zaýi2uje k ton]ir.

7. \'zs!Fl oI'iilná! r.Abr:c;lich Ťjillú. c::)3 je !cuae za CD a ncjcdlá sc Ó iádia íioplE'/iži'

ii: Ei7 .;.- Ear+: 0N )inl !l: rLD-- -!B: fraE.l
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Fok.ečovánj

p.*,tii3{.i' Nrjak)'ri 
'i 

p!.s*,!driclť:fi emai]! .b]adial a cD ftu b)'l}'zaslány oa dobirk)
sý:(ik Josei Jarrěk ťJed1. Ž€ šáí njxd.v Žád.é hry ed cD n.objjcnl\''i. -jc mož4é. Že přes
iaiernei ob,ecl]di,alí Gto cD 

'|:u;j, 
l'obírku 1'š!.k Jjčitě srěc.k picbi|al sv:délt Fiu.rd

i!le'i!ia 1F'edi" i]e o n4bjcce cL] rlcsišú s. dozvěděJ z itťé!ie!o!e ŠÍJ.i[<]', cbjicňá\ku přo'idl
emailem, vě.i lnu byl''- i]:sján}'ne do'ojtku s\'íje; Jxn Kij.i]eš ur'ed:. Ž. o r1ab:,lc. cD se

3ozvčaěi na i:ltemetu \'a]ěsíci úlrcr, biezen 20l)2, kdé by] uvede! si']nafi cD a áoziošt
cb]!cnávk1'p:c eElall. o5j.'Liá.',á1 si Íá_<ic ťó_zEá cD' piedcl.ši!í hry, cena zajedno cD byla
15o Ka' svždci \'1i13Í }i']báč.k, Jití B]ax\ký, l.ibol H-l.lt, ja:oslav Dlbou, Jal BaÍlá}. in3.
R3ccj,a.1 I')'5ák, geía ]uačakov!. lvq Su.ňa, NÍaiii BlaiuÍk' Kfll s,tor'ý' ji.ři Kavín. Tcrná-(
P1pal' 'Ílií liíjel. ivftD'' Z<ierlěk }Ir!l, Pa1e] G3!u:r, LubcŠ Kočička. ?etl jenda, ]íil:.e
Ťhcí.'á' ond:rj PÍÉch1' ]iří Bllbec, Jan Pl9li\'ins]í'. Ja.'I !I.cha1e}:, Dali*l I(;:ri:l:'ý.

'lincÍírh sentauÉÍ' Jan aachtl, Jan E]led4.. Ál.š Ncúschl. václav BedaáŤ' ondŤej iltalcršcl,
i''.. p.t\cl c'_brn. \1L:sla. Kirá,'J:..' ]4"jiir. B.-šj' l_]o Plr!')vj.". \Í?íln D!.ťii.;n-j'
\_ÍA!is:a/ Rcdloa, .\dr!) Ponc( .: v]adirn'ť i,Vks.h s. podÍcrně ťjáďi]i k oscbč
ibŽal]!'d:ťhc ]'ukí'š \{ilflka,,lelc se Ýjédřjli l tc:nu. jakýn ?ús.1bcr1 s9 sg;:nán1ili
s iab]dkou L]jkaše }lci ka' jakým zpisobeÍ s. se7.r1árrljli s omei:o'''ou sdÍosou

!]ae]2$!$!L!r.' jťký:e rpúsob;rr poró ccŠ1c }: cciedtráaijedlo:livýrh :iNJú iá cD' aá]c
se.,}.'iádiili k.ejrč ]cdreot]ivých ti:ul'l a způsob'.'l Pi..ťní a ?působu doiáirí zt(lŽí' \ěktcřj
s\ědci se t..ké konkrét!ě !_1jadř.vaii kje&ol]ivýn CD diskr1n, kvalitš. k to'1u' jakým
z_9'*.ben byl}'j.dnollivé cD diik'v docávéli a vjakém oroledenl a dáte sc v)]adfuýáli
! lisiirů''ř. c.kiadúm českd pošr;/' Řaca 9!'éd;(i p?-\jedacli\á cD. kI.:á jin! b)la d.bíri.c\r

\'q vŮ.! 5}: p:ibťá,_! z]jaicc a oboru k}'bemerika, ď1!Ni !ý.očeÍij !Ě.1]-1il:a se sp:c:3ii73!í
l]a hari\'aiť a soft\'.ua a 2Č z"lá]oakd)! pcsuck.r bi'io zjišično' žc polklacy p.9 zprecorái
FoslldkLi by]B zgjiŠřna nécia ťi domc)'.j plclt;dce. pelke)il 65i ks cD rom, ?ajišré}'.é

!oč:iač9 přj dgR'Óv& PÍohl]dcc' dodate]< néJii, kte.é b:ýly 

'a3k)muiy 
svědli.v z p}štovíich

!řibádek, i2]cká přilolťnc!! z1a!.. u io]!.vFr ltohlíiky' Bzická plollidka vši.h
piidložeoých a zaji!ÉDych ú.dli' ZrElc. ul.li. že př.d \]sslníÍ:! zal]ájenin Zko'Jll:)&i

'1a]ns'.a-c!'á.r]iho 
Joř.!'aí. a 1:"hici{áYárjn z;j]Ť'ovic':r dat ía pc\!'ř} disj$ pcEiEčc byla

nejp:". /jiš1ě.rá jeho hard 'l alcl'.i koEfigLiáťlr' pek z iec Érovcl] soŤ'la:o\'ÓLL 3íaliY]j
7koumrna'tr i.éiraéa. Polé by:c provcdcno ,ldrrk',r::.cntovád mrn$alclaoc|o scíi{.r. 1
r}]ilŠ-*lo! .lého sofFlare n4 jednotliťcL hilrdd:sci.h a lr'jišérých nédiich' To 'oylo

Fra\ácěio F..,.há?JrjÉ edrc'Ářci'ých Štu!:irr 9 l''h]edáváÍJil plogralnoi.ých sc'jbc!ů Ná
pe.',nich ha'lďsii.h rtÓu::alýah ioči"áčů 'Ó,ÝlČ a.lezBo '.'e]ké ÉncŽsi\'í saubon}' iu7ný.h
hsÍ. p|.ERl.vý.h apilka.i' hudcbrj(h na}*4r ek, fi)nů a poiobně -\_a zá'ki1dě zjištěnýcb
idajů c nalns1e'ic'.'ané;n sofc\v.Je ploběl:Ja kon:Iola cprá!'niií -iél1o ii:el1í' \'ďr]9,]e!. i ti\fui'l'
že na p.č;!aěi oznašené!4 'j.ko Pcz íe)]l jí]iťalcvái cp9!a:ri systari. !'l cpis piolgcen
cclalač]lě u L:1eJ.e s ahj.de'Í l}á !éiika!! vše,j! s9!bc!i.' kcrd b:/1Í zkopiÍován}. pJk b,}'ia

iara ,,r1páie:re" na cĚ r..l:ich, Š:!a_ j';u 
'o'J']osii 

znale9iiého posudk{. opjsy 1!pj5ú
j:iinr|:1ích bejc.i:3ků a Jíiiii jlou 1'\1jšršhy vjed[olli(íl.h pcloháih. !'d) Ž ob]em
..Ííěliý.}l jat b;_ vplnén r.:sa|i] c|je.ioltl a:i ]5íO0 stánek- s ohi.d.n ni '''elkó

ňn.)žs^j scubcir 2 jat, vaťloě rE'lioljl! sic!.i ?ajlš''ěný.h nrili 6 i1áz11 jc'h.rll.,ý(b
prcrJul::ů. která s! n'l všs.h nédiích a zaň:ler:í v)skyt-.vala se a!d:acc/ á to' zhc._l]\ o\ 2'1i

cÉleEál.]jch kcpii auci.]\,iai1nÍ.L děl' Ir! iéto 
'ipcčeiri 

r..lniJe proi"lděly' a to :,] P(:
o':načcnaÍ. 

'cc 
čis].n 6jó e Pc2 oznaa.'éí] pcc rlislcn ó57' TasLnia:(é z'bclptčc(i l

Ž2lizeil -jcdno!]irč k:ftPoí-3r'.y kic!é sc '', pÓčiračích \j,Šk}:!jijc scha9j1o !.acov3t 1.'



PÓk3čovíinj 1T 19.2C/-r1

ic]icc k'''eli;ní u!o\'r\i pře|Ťá!ání. kopjÍ('Yaňj á '',),!ilo!a]1í jakých:{ol: p:og.&n.\ri.h aplikacj'
oba poóiiače jsou vybevenv !ťc Bí? loťcty čte:lmi r!.chalrikalri cD rom' cá]e ř.'
,.š\rpllk:" prc e\ti.!ri ]DJddish/ (u Fcl). u Pc2 jc |ešiě !],.,'aiovaťi ň€cha'!]<a }l.9. Ji]ci
ncch:nika DVD a dve '.šup]ík'' prc cl1emí ha'ddis]q. Neb}] předloŽcí Žádrý dokLad c
íLabyťj !ěci, Fťolo všé.lňy pŤodl.Llly' které j.|ou q'tiš!ěíy a az'aČ-iny' jsou nelegÁ]íí' i'
plocůtu - mécia cD rom' klc:á bylA Órigi!.'í]en, se l)xo produkty \'ckor'.řjckéň a

rcl+gáLl]íň šiiéíí a úÍvánÍ ncobjev'.iji' řopls tě{htJ souboÍů, !o jé hÍ:/, aplikace. hLdebnj
ra|J!{'!ky.15o'; vytišlčny zvlíšť v příIoze' kae jsou jedío ivé ekoocÍnické cchad!', !čeině
2astupců l'Tionalaielů prál'. vš.chM Elécia. kterÁ b'lá ZajišlJná !ři domotru F!oh]ic.c.
vl'"la?ujl qsokau Pť9íes:onalio obžalÓv.ného v užÍYÁ:lÍ a dajši koiriijnikaci Ýýpočetni
É.hnib ' Při iomo\,tí prohrldc. bylc zajištěno 651 rlédií _ cD Ío$' DelšÍ rnédia byia
porlup"ě dodáuárru zarbi na žád:st doidání po]icic člR od jccnot]i.'ých lzicltjoh o:ch'
s\,ědků, k!ér'Ťn abžaicvaiý posjl3l nabÍdky e :)tcgÍa$ovš ap]ikaje1 iteié byiy objcdná'y. tát.
ríédia t'yla pťollédnule v 

'nnož!l\'Í 
I48 k$ a b]'La zrčleněna cc hale.kého P.su{k'.r. Zr,alcer:')

bylc pŇhlédnuta a<i 300 cB dal na háÍddisgid] a ?99 ks mcdií cD lorn s ttznin: obsahe.r á

ž_áÍ:icin' to jo b'}'' E'rogle4cýé allikacD' hldebri nairÍávky, film!'. lc 
'ětšině 

pípadccb jdc .
nfu'.rávky t}?u Mp3, u Íilnu Zdo jde o šíÍo}cu cjsrribuci a škált_ nďrrá;l a_rýcb prcdútr'
všocfuiy polisova_té proJ!_\t} jsou nébo byl]'připBvéxy k nabÍdkái'l s lxkazlji vy'9|au
prcfusicnalitu. Jccrotiivé Foči_irěe o'ose_hovaly nlz:á dala a sou'lory. x| rěkréťý.h ad.rcsiiři.h
Í,a hďidisclch 5e \ysk],tlj. vciiké ňncžsť"í o50bňi dokuEentece' slín:<y n.bo skečě- oJobni
datá ss nikde Vp.pise.h 7l'aic. nř'l3krtrjí' ! !čj-íiic p!A.c\'á'o i€byi1. 

^Ž 
aá vějic. nda

"]:ijnk} s< icdDi o relcgalcí kcpic. \*í:s.1u J..:e.'iol''9:!l: pÍc!cc]re \ ]ct]l tLk'e!' iai. '!š
Yiabr/-cn!- přiilc - abzaÍJňňým]'_TÍ.o;':žé t)'iy !ť:dui} i na ' haÍiiisc]Jí]. je'r]:Óá.o zjiýúr'

' 
jedíctli\ýoh výpisú, i duplikái) PÍcs:ajioÝ'cb ploaúktů ná jodnotljYých n:édji.h

\abidkoq; seznL'!, kQ.:l sc n^ h?Ídcis.i.h r'1sk)Íuj.] jt esi z 60% t.toi.ný s pfcduk*_, ktelé

sc ./ysk)'tuji nA zajišiěLý.h r"iédíÍab a na ha!dji!.i.b' U hlavniho .ličgí pak znaicc odkázai né

5'/ůj písenně \ypracovaíý zne]€cký posud.k e io&l. á něl k dispozici dva ?Óčj''eče, j.d.l
: nich b}l Yelicc silr:ý, ncb-vl všek spustiie]ný, 4írhý p.ší!ač byl íunkčni. zra]et uičla- výpis1
vš.ch diskú' Počit!č pň.j čj51em 6í? b'! rea si]11}'. aoby] sp'Jsti!?ln)J. P:ogIÁ_Ť), klcré bi':' nA

d.,]hé:Ťl p.č]Éěi spustitéL1i byi.!' 'Tce '/šai o i.' Žc \'š9.h'Ó jsÓť io fd1.\aní věci' at'jdČ o hI)

'ebo 
iJ apijlačnj progta.oli' KcyŽ sa cjsli dá n1jiný počl'isč, tak potoli je ÍnoI'lé sFllsljt Lru

nebÓ apiilzci' !( dctazu Í!2 klcřém ločita|í b1'it disk)'vypalováí:"' znaloa uv{cl. !a fuio

oii'k\r r.enÍ :}qžaé olpouědět' Vzlicden vša.:r k fuňu, Žc Fcči''"ač n;i vyPa]ovBcí jed'řot!(!'

tď sa le !]aÍo Vgaj v}Talolaiy. obža'].1'a..ý iiki]' Žc don pald iono'/ní Flohfickou cáva] cc

iroaÍeae no!:i cisk a n:r'ý sys!éo a PÓěí!i'č p:ctc *byl !ainsta]o'lá!' K dcta;lu, zia cbr
roůl'|e:. oyi] 5ch:p1: k \;?al!- Jnl Žnrl:. lrv.c], ž. v Podstatě enc. zá](ží poJzc na

ionFguraci Šupl'kcn \'e ]!.lÚ ?'j1aL..kóíl pcsldkr] n,f5]e] n&:a&rrj disi, kdi se nahra'/4ij
jjl]é apliKácc a p:ogŤa_1ry. rc se cotcn ilá ic pc,';1ačc a: ioho !. b'Jď v\Tal[j. ncbo s!.|uje'

Vc spňc jsl'u folokopié PošlcvjíÓl io'*a/el'' :ilel\nj 1"tše J\elc.j s1'éjci 4plalilj 2a

loca'!é cD nojiJe od obžalcvanéhc' pŤiěan'r:,lli.bá b]l} \<'j3ir'1r P a''BoX ť '}s' StuŤpc:k
l, J:le p.\ j: r'e spise sc,'r;is pic'od! po;1cvnich Poikáz.k k1r.J'1'0 svěcioYi a : těchlo

\ 1ol! \ }.. ie fin]ičrj prns1řldk} b'l} !rr!ázi[y Lúáš] !Í.1rílo\ i, bÍcm ;erěnen}ova a' l:,
!L1rcik Tiihto 7ji;ténřl p&{ kťesporclje i';i'pis z účtu E'b.r}'. Ve Ťjlc je dále prolok.]
c njr'eder.j conovní nrc5]idll dnc 29'a ]00! vb}:č ot'Žrj,]va-1éhc Lúáš9 )4elrika.
\, i;olokole o comovnj pro|Jldce jc pL]( sezt;!]-lr zajiš!éný.h '''č.i, a |o obllů s jgdlotlirýn]i

!!,s}'cD 
'om. 

dÝa kusy Pc a díl. b)lapÍo\ec.n. ío!'ccoku:n9n'3eg zajištěných věcÍ.

!] br:-I 7Ec3 'ň.L] !J talt !;: 1!- oar+: oit ftg! !lIruo_-59: lodr
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4-I 19t2004

Po prov.dené''n dckazova$í a zhodlro.o!í všech P:ovcdaných dúkazů jedl1olliv! i vjej:ch
soulťou vc sm!'slL rsráÍto'"'e!: 5 2 odsrgvec 6 tresllllho ládu má soud zalo' Že bylo ?rokázáno,
ž. sc obzaloýa.1ý Lukáš Me]nik t'csulé čjínosti uvcdcné v lczsudku dcPustil' obžalováný
v připravnérí řizei trcstnou čioLosť popicl' u hlalltíbo ličenÍ Ý}llŽi: svéhc prává a * všci
[.v-vpovida]. souJ ncá zato, žc t'cstllj iinnojt o'Žalolan€ho b]ja prokéz{irra osláu'.iÍ i
v hla\ljm :j(cť prol cdlnýni důkaz). a lo 

'řcicvširn ťPověďíi vjje uv.cenych s\'Jdkč.
kle:1 se vy'aď.val k oscba obžalova:éh:, k; cdrotlivým cb.'cdnávkám. pl4tbě 9 daišim
skqt.ěncslem' dáe byla Ícs&á čin'os! obžaiovarrého prokázina listineými d'!}azy, ktcréjsou
v9 sljse, a to fotckÓpieni pošiovnlch poúázck, ťotokopiemi soupisu p:cvodu pÓšlovdch
po'rtcj7-ék od jednocirych svě&ků' dá]o zplávoll, zníz .{]'lý\á' Ž2 obžalovani' měl vodon
P o Box i' a8 r.a poš1ě v šuoperkr.i a dÁlc r'}bis]_ z úělu obŽalov.néhc u E.ba*'' z niclž
jsou zřcjmé jcďt.Ú!'e p:alby' k.rš byly ?a3íl&y od svěd:<ť Ea účei obŽďolaného. Ddlejc V.
spisc scznárr olsrat.lů' Jnko stěž.jnim d.lkazťlx je vypracovaný zialecký posu.lék zÍtal.e
z obo:u kybcmÍikŽ. B.\.lc t:d) 7jištho' žc svědci obŽalována'ho Lukdšé j\lelnika oscbně
n-'7j*i. kl]muflilolali však s obžaloÝa!ým přcs irtťmc!, a to přgs jghÓ éEailoviu ádÍcs',l
wpel'_aslzlam cz'' Výjimečí: pak dJšlc i k tel€ionickéiru lozhoYorL, bylc zjištěno, že titn
svědci sj neiegÁlné kopírovllá cD cd obŽďo1'aiéhc objccnávdi ná zt{k]ádě nabÍdky
uskutešíě:!é plostředn]'crlím intcťí.tu, případně tclďoaicky u obža.]o\'anaho' v osn!ácri
Připadech pak byla zijištěn1 lato cD za9tdá c ž'alovaíým a by]c zjištčhc' že sc jcdná o

]cl€glí]íí kopie a,Jdiol'izuáluch děl. íebo llcgťarooťch ap]ika.{ - ločílačovýcb he!'
obŽ.llÓvaný p:itom zÍskal souhriem aástli! ve v)iši 101,c50 Kč. kd!ž zloho z! Prok.z4tclně

'. -= !sl!gáL!č -!(o!:!l]_e!a procu'íE rak zi9:<d'čá{ku 3l.l50 Kč' Daiší CD' kreré rozcsí]al
oslabíň z.ir€mcúia 'abri!Ť-_?oý'c-''nÍ ióčbŤhy.:Íř -ŽEjiTteÍ:Ě.'neíýF=yratď-./c-ťoi.ěcb
obŽalo\ancbo !ďsou povaŽoý.I3 ra ieie8álně šjřená djla' Ne zakladě doríovií pÍoblícky 3
7'"ralc!íl'l Ý}placova!ého zroaicctého posudku a závělů ÓbsEŽeiých ve zEaleckó!'' posudk!
'J}lo z]iš:čnc' že obžal;lz'5ý d:sJo'-_:val }l'a]i!Í'ím h.lťwalol)'rn r1baven:m. llxoŽňLjicif
v}(\'ď-'ní nelegálnjch kopii forr:róu CD ďsků. 2 nichŽ řad4 jak !1?Iývá z fotcdokumetrl2ce e
plolokolr.l o doltol'ď pl'chjídce b]:z " írťé byd]iš!ě obž'c\'áného zajišlěla. znalec 1'e svén
zlďeckém PosLlalku se l.ké zab::-;a] podrob!ě vyhcd1ocenilE nclcgáin.sti těchb děi e'

zFůl.bcnou škadou a zjjŠÍěn!'n pnlaozený9b clglrlizacj. ve sPisg 'jsou dac vyjÁďení od
poškÓzciycb orsanizací_ ze sezrÉ='! odbčratelťl. ktofý br1 v b'ť obžalÓva.ého zajišIěn- jc
ďcjcra' že terrtc koŤes?oidujc i sa s'lědky' k1eří b:.'li v přcdeět'é věci vyslcchnuti' B!'io icd)'
ncPq.hybhě p:okizqno, žo lo b-vi :iŽAlovaný, kteď jod'ak ve s!'ém bydlišti měl technické
rybavcrí k Fo":Zováíi n.záko.!ý.: <opií audiovizúlních děl a pďi'Éčových hcÍ, ttt(r loPjc
L};y u raj iásicdně z!jjš:ěr) 

' 
bl'I z:]'-štčn sczÍrďn csob, ktoíýnr jodnotiivá dila byly Zasilá.ly a

t_.ro c,soby byl1 \)slechnuty_ p.|:diL!' tak ob.hodní koEt{.i{t s o''ža]o1'énýt!r' Toto b,v]o
nás:ccr.ě dcložčno ; **Š!c,vi.rEi :ložcnlomi a p]atbou obžalova1éli1L! Bylo tédy bez

!och]J'9.oÍti prokázáio' ž! obž.lo...=ý neoprávněně v9 většiň rczsůu Po./czova] výdčicěnÉ
r('díiká^dí. !'rěmžje s.z!lo\'!i_r E.j.':i čin nĚop.á\rčna'ho poJtjkánÍ pÓd]j p j18 c&sta!'cc ]

trélr:lÍho zákona' re6cť jak ..;.]ra ,c zprao7 Žiruosrenské}.: úÍadr " Š_rrrperlu'
: bža] c \ inú r€ c:spon:1'al zád:1: Ť1 :a '.'ole' Í:n k l éto činnc s1i poj].: ž i\ nosicr skél_Ó zákona č '
455,/l99l sbírky v plafiérn znj:rí. i:'.rčaseč obž o_r'aný ímto jecnáj n prušii us."aaoYeni $
13 a š 14 autorskoho zi\\ane !' '.2l,'2i()0 sbjŤly v 

^olatréa 
zněnÍ, pŤičcmŽ ve sÍn).slu

uslalo.t'ení s 2 cd9távec 2 u!-o3e:1éi': 
"á!ci3 

se 
']a 

dílo pÓ,/aŽujé léŽ počíraacvý pioEŤan, ledy
i cbŽalcvaiy$ šiřěné počíiaěc'-j :--- ' obZato\".n:i $e t3d}, vjédnočiííém soJbahu Ciopuslil
rcvněŽ t'eshóho činrj po'ušČÝ:.J 2 --':.s!:ého lrllv, práv sol.iviséji.ich s Právem aulorskj'm a
práv k dátabazi 

'odlc s 
l52 ods=v. : ' ir€siní]ro zákoM, když ťmto jednállr: neoPrá.' nčnř



F.ji]:ečoVánÍ

zasá:d do zák9nem rb-!áněných pÍáv k arltorsképu iíh* zvúo'/ě o'ČIazoaémL 7áŽnanu a

iaiabázi. K toinu scud dadává. Žc v něktgďgh FříPadech se j.,*rá o .€\,' přec p.e..)iaÍcvé

pjráisl'_í.'!íd,vž něk!e!é 
'itql}, 

k!.ťó oLžálorá-.':i lozšiřoval, nebyly dosud uvo:něn'r k 
"ržiií

x,;lŠ'ro'jn' r:emnoŽlnln. TltuL}', ktéré by1y rrosltedíiatvlŤ inrernetu n3bizcn)'3 dosud

opralD;rj n! kcropakFi9l- dLrcl.h Č3' fibec navyšly: !4k aozmnoŽeniAl,- k:e'é taktJ

otz.to:'a-rr1i nebírei. ncnobly být cp:ávuě.ý:!i rozmncženinami uvedEných děl. Ícs!'

roznnoženina'irii' tle'ié':y b}]; nožno ]egálr.ě " ČR rozšiřcvat. Í v ostagrjch ?řípad.chjc pak

zřejmé' Že aulolská Piáýá b}]a po$š.f;{ !ií:' Ž' b)']y Yy\'aJ.ny naio3á]!!i kcpio a qIc b!l!
dl!ň siien.v. Výšé zp')sobené škcd} pe_k v]T'lýÝá z v'jádřeli j9inotli''jcb poškozeuýcL

orgtn:zdcí a 2. 7i2l9ckéh? Posudk\.!.

K osobč cbŽalcv$ého b:Jlo zjištěn., že v opisc rcjsťíku ícsiů neÉá žácný zázna.m'

Ý rnj31ě b:'dliš:ě k něÍru r)cjso]j Žádné rcga!i\ ni poznát}i}, ncb)] pÍ.iedr'áván prc přc!:upck'

Pii úvazc o tres1u piih]é.ll sÓud ke \'šeÍr zákonným okolnostem pr': sla'rovcni d'-'}u a

! iínčn' Ícs a dosaŽan) jeha učelu pldla i 23 a $ 3l ''.esl]riho zákona, s př1hlé'nutiír kc

sitl::_j 'rolt:cn'kc rebelrca1osi poi]e s 3 ocsl:tJ(.4 ťes:ní10 lákotr. zejm;)e l1'}'znarrL

c'rrljr*.ho zájrnrr' ktci' lyL člllen dalčé:1, ?tůscbu pŤovéden{ ěinu a jeho 
''áslecku

ol olnlitem, zt' nichz bvl ěi]1 lpáchán. (sobě cb]Z?.iova5ého, i'íYo závjněd a pohíu!:e' sluPcň

scolcae.rskc nebezoeČiosti ;cJrr,iní oiŽalolal4lro je cilr Vý7,!a-r1ei]x záloncm ilL'áněíóIlo

z'iin'_.l och.raol 
'aur:Ísw i l' c;lu, aulorskýc! pÍáv' i zájnu sp.iřcbitél' ra řádnú k'/Aii]'ě

llĚhtc det' dit" význaŤi:e.1 zákoném chjarěnťi'o zájnu 
'Ll 

opÍár'něn"sti piolozováfu' Íé:o

Výcěléšní: č:'lióš'Í''!(fd!ě -b'l'''jEčn'níE: o'cj;dÍoi'_oíahd úíJšdiÍ'je_ ď':jrrré; žc s!lt'éň

s:olcčer':sl,l ři'5czFcčrost: j: vr:stl r'l: n:prtmj r:: rŤ:,y':u'J9!''o\e:ri š ], odsla\cj 2

:ie':n Ir_ zat:na' aio'*]cd:m kri'1s_J_u 
' 

do'c: !áci,i]: ti!.'tJ.siné ó:ru^'o!:r' ob:al}i-'éŤTu

poj.haujc ic'ud iádn]j Živoi \'e smys]u u'',._1ov:nj š jj !ís:ncn. g] lrestr'ůa '2k'na' na drr'rhé

ste.č j žalor'alé:''ru pii'|ěžuje skulaÚň.sl, z. 9' tll-to i:dnánin d:pustiL d'/o'J trůtnýéh či'i
., 

'-,'r" 
*r*"'""i $ 3i pisnenc : ) i-éjlalL'o zji':..a' \_zlťcdÉ|n kc vš:n:k:lros:e_l

rtr":r_,, p'' aze lpi:ha.i: 
'Jcilné 

č:Íos!:. ioin:!ůri o'oŽalo"'L1':h? e _n':1'sr'-n j'hc íd)re' ''
}'J.á"á'^", ze kc splrrěni účciu 1!.stu' cal'n_iíPrd: po!i':j ul'rŽeí L\Ířnélo tr€ý]

cdliti $vobcdi podle zilol1ló tr.s'bj sa:'o} u'ccen. J e l5! cdíJ'ec l llelin i].zat'ola''.e
n'i*:i. j_r, 

''rjsiců' 
tcir' v: čivninř z!.kcr:n4 u4st' s.2'') 5 FÓd'_'Íí'n'r' oJklede' nr

,i"!.r''-l i".r'" ' n"" eni di'ou ro.<'i' ScrrčasLě J.ua obŽalcv3-né:1': u:ožii !Í'st prlpl'nuti věci

*:l. r ss "i :a'." L pisÍn.ro a) c€sliuh. 7Ác!,!. r Íc Yčťl' klcďch b)lc vŽiťg ké spáchái

i.rr..i .'ci.,. a t, piel:rlim 
'9] 

j:č3)c:l CD diski' ktc:é 5}'b ''a:ix'n} 
rř_ c:Ío?ti

o,_,lt-i.. o,,','l."i ' ob',elr'arih''' t:Ť.isli j-h) bjc:iš'-é a l;.l? Froi3dr"r;l d'o'.l kusú P'_

i', ';r",.''.,-'a',-.,vl.1 ň.i jÓtd:1':i .rohli.:. e ' so'.ll:na z3t:' Že 7J'c:Ý:Ý s?]rin} 2*aJL1é

."l.'.l.' .]" 
'_"l]." 

,óii'o u.,ru, r:i) tresr* plrpadauti věc] a l danérn přpadš uioŽcr'í

,Jor.r.il,i i. !zl.:r.;. é Íi: \c \ eeh'J i Pir.ť.ětn"ň cs)'o:ll::l to;i'a:LŤ' J' ''gjíj' Ž: za

. ,.l'' ...r.'" io]lnic]r o:lít:.i \: Ó'jŽe::l?r( c]:'.]9j (c:''t. k!!řJm:1xpj_|'tl''J'}:1')r.
'" rili.i.., 

-""'"']i" 
r,"". IJ\: !cr-!r teibt' rěci ;eai:z'vsl j'di"'áni jako oblisa:oi::i zilrk

l:,+ri'r'.,r'ln_,,r'vcs..óco'cini Scučas:ě scLld u]cŽi] cbŽ'lc\'ť'' u,3bi'\'e zkušc'cfu cobě

oo."'"j*il. "a]a'"'.. 
poilc !\ích s'l ía-tr1cil škoJu, kleŤÓ:] iicsliýň ěinerr -z'FĎsclii

P'1škc2ejá spoiočiost Bcnron Hooc Videc sc piipoiila řldiě a včas.5j:árokem tla i']áhia'lr

rt.l'''' ll.,t"'i 2.ó'ío lia, v7hl(.d.n k roEru, že připoj-_nj léio spolcčnjíli b}'lo ř4iné á

'|'i..t.ni 
iioau lyru nepc.hybně zjišlěr.a uiaŽii soú ebže]ovenénu p':r'io'rosi

:j Ů!ili :aa]a 'F'P! !' !iriLr.:rcEr latr
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pokťačÓÝi1í - 8 '

poš}oz*nénu zaF)adt lŤŠc urcdgnou škoiu'

okresni soud v Šumgerku
d^. 26.3 .2004

4T 19.€004

P o u č. n í | Prctitomuto ťozsudkv lze podal daE (osÍíi) dÍil odc dnc doručcní odvoláni
a to p'semně (vo tojib ýyhobvenD ncbo přÍmo do pÍotokolu prosďctiaictvím
podrpsaÍého soudu kc K'ajskéBu soucu v ostr8Íě, poboěka v olomouci'
Z odůvodÍlění podáltóho qdÝoláÍ'j i]usí být pátmo' ve kteďch lýocíchjČ
roŽsudek laladán a jakó vady jsou tozsudku nebo řized, kaelé rozsudku

Přcdchjizclo, vÍýkády.

Poškozený ňá p!ávo podat odvoláíi poriz. do \,ýÍoku o nář.ťadě škody,
nébo Ž. rento ÝjŤok uč;něn ncbyl.
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