


pokraěoviíní -2. 2T rO7/2009

v období od září do konce prosince 2008 prostřednictvím inzerce na internetov'ých stránkách
www.dobazaru.cz nabízel k prodeji bez souhlasu oprávněných drŽitelů autorských práv' tedy
vrozporus $ 12 odst. 1a$ 30z.č.t2ll2000 Sb. oprávuautorskémvplatném zněni,
nelegálně poÍizené rozmnoženiny DVD s filmoqimi díly rizných žéLÍlÍi a následně
prokazatelně prodal nejméně 21 ks DVD disku s nelegálními rozmnoženinami filmových děl,
a to: Mama Mia!' 10 000 př. n.l., Bobule,Indiana Jones a království křišt'álové lebky, Iron man,
Rambo: Do pekla azpét, Mlha, ochránce, Kurýr, František je děvkař, Svatba na bitevním poli,
Na vlastní nebezpečí, Vetřelec vs. Predátor 2, Prci, prci, prcičlry: Nahá mfle, Scary Movie 4,
Resident Evil: Zánik' Indiana Jones a dob1vatelé ztracené archy, Indiana Jones a chrám zkáry,
Indiana Jones a poslední kffžová výprava,

tedy

. neoprávněně zasráhl do ziákonem chrríněných práv k autorskému dílu,

č,imŽ spáchal

o pokračující trestný čin porušoviání autorského práva, práv souvisejících s právem
autorským a práv k databáni podle $ 152 odst.l tr. z.

a odsuzuje se

podle $ 152 odst.l tr. z. s přihlédnutím k $ 314e odst.2 tr. ř. k trestu odnětí svobody v trvání
deseti (10) měsíců.

Podle $ 58 odst. l tr. z., $ 59 odst. t tr. z. se ýkon tohoto tresfu podmíněně odkládá na
zkušební dobu v trvé.r;ri d v a c e t i (20) měsíců.

Podle $ 229 odst. 1 tr. ř., se Česká protipirástká unie se sídlern Praha 8, Karlín,
Sokolovská 37124 se svým nárokem na náhradu škody odkazuje na Íizeni ve věcech
občanskoprávní.

Poučení:
Proti tomuto trestnímu pÍíkazulze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdejšího soudu

odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou
osobou, trestní pÍikaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při projednaní věci v
hlavním líčení není samosoudce vánán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu
obsaženými v trestním pŤikazu. NebudeJi odpor řádně a včas podán, trestní příkaz se stane
pravomocným a vykonateln]irrn. V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím právana
projednríní věci v hlavním líčení.

V Chrudimi dne22.6.2009
Mgr. René Tinz,v.r.

samosoudce
Za spravnost lyhotovení
Ilona Hudáková
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