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honte video' s'r.o'' so sídlom Na Morani č.5, Praha 2. Česká repirblika' ktorej vznikla škoda r'o
výške 5l6'99 eur, Fiim house. s.I'o'' so sídlom Praha 6' Zelená l749l30'Česká republika, ktorej
vznikla škoda vo \'ýške 930'59 eur' Forurn home enteltainrnent czech' s'I'o'' so sídlom Plaha '1.

}{áje. Arkalycká 851/3,'Česká republika, ktorej vznik]a škoda vo výške 982'29 eul. Hol]y\'ood
C'E', s'r.o'. so siďom Říčany, Jizerská 1881, Česká republika, ktore.j vaikla škoda vo výške
9'047.4i eur. lntelsol1ic. s.r.o., organizačná zložka so sidlom Břeclav. Nám' T. G' Masalvka
2957li3. Česká republika' ktorej vznikla škoda vo výŠke 9.409'3l eur' Magic Box. a.s., so
síd]om Praha 2. Kunetická 2354/2' Česká republika' ktorej vznikla škoda vo výške 19.335.62

eur, Palace Cirrema Czech, s.r'o.' so sídlom Plaha 1, Vodičková č.19' Ceská republika' ktorej
vziikla škoda vo Úške 465,29 errr. Sony Music Ente'-tainment, Czech republic, s'r.o.' so sídlom
Praha 1, Palackélro č. 1' Česká republika, ktorej vznikla škoda vo Úške 310,19 eur' SPI
Intemational Czech republik, s'r.o.. so sídlom Praha 4, Branická č. 1950/209, ktorei vznilda
Škoda vo Úške 5'118'25 eur, Urania, s'r'o., so sídlom Plaha 3' Vlkova č. 3412725- Česká
republika' ktorej vznikla škoda vo vý'ške 672,09 euť, wameI Bros Entertainment. s.I'o', so

sídlom Praha 1' soukeĎická 1194/13' Česká republika' ktolej vznikla škoda vo. výške 4.756'35
eur, Země pohádek, a's', so sídlorrr Praha 4, Nedvědovo náměstí č' 283/4. Ceská republika,
ktolej vmikla škoda vo výške 51'69 eur, čim uvedeným spoločnostiam' ktorýclr pláva k dielam
boli zákonom cfuánené spósobi] celkovo škodu vo ýške 246'002'64 eur.

teda

neoplálnene zasia}rol do ziíkonom chránených práv k dielu' nukového a zwkovoobraz ového
záznamu a čin spáchal prostredníctvom počítačového systému a spósobil tak škodu vel'kého
rozsahu.

čím spáchal

, zločin porušovania autorského práva podLa s 283 odsek 1, odsek 2 písm. d), odsek 4 písm. a)
Tr. zákona.

Za to sa
odsudzuje;

Podl'a $ 283 odsek 4 Tlestného zákona, s použitím $ 36 písm. j). l) Tlestného ákona' $ 38

odsek 2, odsek 3 Tlestného ziákona a s 39 odsek 4 Tlestného ziíkona k tr€stu odňatia slobody
v třvaní 2 (dva) roky.

Podla $ 49 odsek l písmeno a) Trestného zákona a $ 50 odsek 1 Trestného zákona
podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvání 3 (tři) Ťoky.

PodLa $ 60 odsek l písm' b) Tr' zákona obvinenému ukladá trest prepadnutia vecí a to:
. 2331 ks DvD nosičov Íóznych značiek a titulov,
. 58 ks CD'R nosičov Ióznych značiek a tifulov,
. 78 ks CD nosičov Ióznych značiek a titulov'
. 292 ks nosičov lóznych značiek a titulov,
. 2 ks zošitov folmátu A5 s poznámkami,
. 11$ skiňa poěítača nezistenej značky a výTobného čísia s p pojovacím káblom obsahujúca:

2 ks napal'ovačiek značky LG s logami DVD, Compact dis. RW DvD + R DL super Multi.
. 8 DVD nosičov zrr. Memorex a verbatim (označené číslami od 2273 az 2780)' ako hemý

software pre Play-station 2 s titulmi hier SOCOM 4,ACE COMBAT 5, GRAN TURISMO
4. MTCHE a CLANK 1, 3,2, 4 ACE COMBAT.
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Podla $ 60 odsek 6 TI' ákona vlastnikom prepadnr]tých vecí sa stáva š t á t .

Podl'a s 288 ods€k 1 Tr' poriadku súd poškodených:
Microsoff so sídlom Redmont, USA.
Autodesk Inc' so sídlom San Rafael, Califomia, UsA'
Adobe systems Inc. so síd]om San Jose California' USA'
Symantec Corparatiou so sídlom Cupefiino, califomia, USA'
Maromedia Inc. so sídlom Califomia. USA.
Blue Sky Film Dist bution' akciová spoločnosť' Plaha 2, Italská 2l1l13, PSČ: ]2o 00,
ICO . 21 40t4t3 ,

Bontonfilm' akciová spoločnosť Praha 5, Nadrazrri j44l2], PSČ: l51 ]4, lČo: 61858722.
FilmexpoÍ home video, spoločnosť s ťučením obmedzeným, Praha 2, Na Moráni 5. PSČ:
120 00, ICO:49689193,
Filln}ouse. spoločnos]' sručenim obmedzenym. Praha Ó. Zelena l74a,J0. PSČ: loo 00.
TCOj 27412815
Fórum Home Éntertainmenr Czech, spoločnosť s ručením obmedzeným, Plaha 4, Háje.
Arkalycká 95l/3, Psc: l49 00,ICo:2'1906922,
Hollywood c.E., spoločnosť s rrrčením obmedzeným, Řičany, Jizerská l881, PSČ:251 0l,
lČo| 43872646'
Intersonic, spoločnoď s ručením obmedzeným, organizační zložka Břeclav, nám' T. G.
Masaryka 2957/13' Ico: 26967910 (vriá1ane Intelsonic Taunus Prcduction spoločnosť
s ručením obmedzeným,IČo| 4635'16'10 ' s rovnakým sídlom),
Magic Box, akciová spoločnosť, Praha 2, Kunétická 2354/2, PsČ| 120oo'lČo:26155273.
Paláce Cinemas Czech' spoločnosť s ručením obmedzen}'m, Praha 1,vodičkova 19' l l0 0o,
ICOr 25187864,
Sony BMG Music EnteÍtainmen1 (Czech Republic), spoločnosť s ručenim obmedzeným,
Praha l, Palackého 1, PsČ: 11o o0, IČo: 41694031'
SPI Internatiolal Czech republic, spoloěBost' s Íučením obmedzením, Praha 4,
1950/209, PSC: 140 00, ICO: 26448998,
Urania, spoločnosť s ručením obmedzeným, Praha 3,Vlkova ]4/2?25, PSČ: 130

na tom skutkovom základe' ako je uvedeué vo

Branická

00, IČo:
25',7032',7'7 ,

Wamer Bros-. Entertainment, spoloěnosť s ručením obmedzeným, Praha 1, Soukenická
1194/13, PSC: 1 10 00, ICO: 41186184,
Země pohádek, akciová spoločnosť, Praha 4' Nedvědovo náměsť 283/4' PSČ: 147 0o. IČo:
26735539,
Sony Czech, s'r'o'. so sídlom v PaÍku 2309/6, Praha 4. identifikačné číslo 49685864'
Corel Corporation, 1600 Carling Av, Ottawa, Onta o. Canada, K 128R7,

odkazuje na občianske súdne konanie.

odóvodnenie

Prokurátor okesnej ploku.attuy Prievidza doručil dňa 4.10.2010 na okresný súd
Prievidza návlh na schválenie dohody ovine a tleste sp. zn' 2Pýl443/0'1, ktorú spísal dňa
j0'9'2010 s obvineným Vladimirom C
výrokovej časti tohto lozsudku' Konanie o dohode o vine a íreste začal okesný prokurátor
Prievidza z dóvodu' že Úsledky vyšetlovania dostatočne odóvodňoyalí zá\el, že skutok' ktorého
sa dopustil obvinený vladimil c ]e lrestným činom, lento sa k spáchaliu skutku pdznal' uznal
vinu a dókazy nasvedčujú pravdivostijeho priznaliu.
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Na verejnom zasadnutí, kde súd rozhodoval o návrhu na schváienie
o viíe a lleste samosudca zistil formou otázok od obvineného Vladimira C

a) Rozumiete podalému náwhu na dohodu o vine a treste?
b) Súhlasite' aby sa Vaša testná vec plejednala touto skátenou formou.

ptáva na verejný súdny proces?
c) Rozumiete' čo tvorí podstatu skutku, ktol]j'sa Viím kladie za vinu?
d) Bo] ste ako obvinený poučený o svojich právach' najmá o pláve na obhajobu' bola Vám

daná moŽnosť na slobodnú vol'bu obhajcu amohii ste sa s obhajcom radiť o spósobe
obhajoby?

e) Rozumel ste podstate konania o návrhu na dohodu o úne a tleste?
f) Rozumiete právnei kvalifikácii skutku ako trestného činu?
g) Bol ste oboznrimený s trestnými sadzbami, ktolé ziíkon ustanovuje

k1adený-za vinrr?
h) Priznali ste sa dobrovolhe a uzÍra] ste vinu za spáchaný skutok, ktoý

návlhu na dol-rodu

čím sa vzdávate

za trestný čin vrim

sa v návrhu dohody
o vine a teste kvalifikuje ako uróitý tTestný čiÍ?

i) súhlasite s nawhovaným tlestom' tlest pdjímale a v stanovených lehotách sa podriadite
{ikonu trestu a ocfuaĎnému opatreniu, nafuadíte škodu v rozsahu dohody?

j) Uvedomujete si, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a teste a \,}Ťresie rozsudok, ktoÚ
nadobudne právoplatnosť lyhlásením, nebude možné ploti tomuto Íozsudku podať
odvolanie?

Na všetky uvedené otázky odpovedal obvinený vladimír C, 
'.áno...

Samosudkyňa ástila, že dohoda o vijle atr€ste v na\Ťhnutom znení je primeraná
a spravodlivá.

Samosudkyňa v zmysle s 334 ods, 4 Ti. por. prcdmebú dohodu o vine a treste schviílila
a potvrdila to rozsudkom.

Poučenie: Proti tomuto lozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie, okrem
dovolania podla s 371 ods. l písm. c/, a ods. 2 TI. por.

V Prievidá, dňa 24'lI '2010 JUDr. Noema Tuřanovičová
samosudkyňa

Za sprár'nosť vyhotovenia:
Henrieta Simonidego*!
asistentka senáfua l l
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