


spoločností Autodesk lnc', san Rafael, UsA a Microsoft corp'' Redmond,

UsA' škodu Vo Výške 8493'46 €,

slovenskej národnej skupine fonografického priemyslu, Jakubovo námestie

čislo 14, 813 48 Bratislava, lČo; 30 81 1 252' škodu Vo Výške 622,-€,

SoFTWARE sEcURITY, ciolkovského 86oi12, 'l61 oo Praha 6' Česká

republika' lČo: 71 o43o55, ktorá zastupuje spoločnosti - sony computer

Enteňainment lnc. a Sony computer Entertainment Europe, Ltd'' škodu Vo

výške 209'000'-Kó'

Českej protipirátskej únii' sokolská rislo 27 t24, 186 oo Praha 8, Česká

republika, tČo: 45 768 706, Korá zastupuje spoločnosti _ Bontonfilm, a' s',

Nádražná 23, Praha 5, Česká republika' Filmexport home Video' s. r' o'' Na

Moráni 5, Praha 2, Česká repubtika, Holylvood C.E', s. r' o'' Jizerská 1881,

Říčany, Česká republika' lntersonic, s' r. o', T. G' Masaryka 13' Břeclav,

Česká republika' lvlagic Box' a. s., Kunětická 2' Praha 2, Česká republika'

soNY B|VG Music Entertainment czech republic' s' r' o', Palackého 1' Praha'

Česká republika' sPl tnlernational czech republic, s. r' o', Branická 209'

Praha 4' Čéská republika, Warner Bros' Entertá]inment, s. r- o., Soukenická

13, Praha'1' Česká republika, škodu Vo Výške 22.500'16'-€'

. JUDr. Adriane Tomanovej,

rko spoločnej zástupkyni poškodených 76 softwarových

spoločnosti' škodu Vo Výške 33.920'--€'

teda

V značnom rozsahu S dielom, ktoré je predmetom ochrany podta autorského práVa,

alebo s výkonom Výkonného umelca' so zvukovým či obrazovým záZnamom alebo

s rozhlasovým či televiznym programom' ktoré sÚ predmetom práVa príbuzného

autorskému práVu' neopráVnene nakladalspÓsobom' ktoÚ patrí autorovi, výkonnému

umelcovi' Výrobcovi zvukového či obrazového záznamu, rozhlasovej ěi televíznej

organizácii alebo inému nositel'ovi týchto práV' alebo inak tieto práVa porušoval,



ctm spáchal

trestný čin porušovania autolského práVa podl'a s 152 odsek 1 ' odsek 2 pismeno b)

Trestného zákona číslo 140/1961 Zb' v znení neskoršich predpisov.

Za to sa odsudzuje:

Podla s 152 odsek 2 Trestného zákona číslo 14011961 zb. V znení neskorších

predpisov trest odňatia slobodv v trvaní 1 (ieden} rok.

Podl'a s 58 odsek 1 písmeno a) TÍestného zákona číslo 14ah961 zb. v zneni

neskorších predpisov sa Výkon trestu odkladá a podla s 59 odsek 1 Trestného

zákona číslo 14011961 zb' V znení neskorších predpisov určuié sa skúšobná doba

V trvaní 3 (tri} rokv'

Podl'a s 287 odsek 1 Trestného poriadku (č' 30'll20o5 z' z') sa obvinenému

ukladá povinnosť uhradiť poškodeným:

. JUDr. Adriane Tomanovej.

ako splnomocnenej zástupkyni softWarových

spoločností Autodesk lnc-, san Rafael, UsA a lV]icrosoft corp', Redmond'

UsA' škodu Vo Výške 8493,46 €,

. slovenskej národnej skupine Ťono$rafického priemyslu' Jakubovo námestie

číslo 14' 813 48 BratisIava, lČo: 30 811 252' škodu vo výške 622'-€'
. SoFTWARE sEcURlTY' ciotkovského 860Í2' 161 oo Praha 6' Česká

republika, lČo: 71 043 o55' ktorá zastupuje spoločnosti _ sony computer

Entertainment lnc. a Sony computer Entertainment Europe' Ltd'' škodu vo

výške 209.000,:Kč

. Českej protipirátskej únii' Sokolská čislo 27124, 186 oo Praha 8 Česká

republika, lČo: 45768706, ktorá zastupuje spoločnosti _ Bontonfilm, a' s''
NádraŽná 23, Praha 5, Česká repubtika' Filmexport home video' s' r' o.' Na

Moráni 5, Praha 2' Česká republika' Holwood c'E'' s' r' o', Jizerská'1881'

Říčany, Česxa fepublika, lntersonic' s. r' o'' T. G' Masaryka 13, Břeclav'

Česká republika, l\.4agic Box' a' s'' Kunětická 2, Praha 2, Česká republika,

soNY BlVlG Music Entertainment czech republic, s' r' o.' Palackého 1, PÍaha,



Česká republika, sPl lnternational czech Íepublic, s r' o', Branická 2og'

Praha 4, Česká republika, Warner Bros. Entertainment, s' r' o'' soukenická
'l3' Praha 1, Česká republika, škodu vo Výške 22'5oo,16,--€.

odóvodnenie

okŤesný prokuátor v Nor,"ých Zámkoch podď návrh na schválenie dohody o vine
a heste, ktolá bola uzatvolená dňa 01' 04' 2011 medzi prokurátorkou okesnej plokuratúry
Nové Zámky a obvineným Petrom K ea skutkovon základe uvedenom v rozsudku.

Súd na verejlóm zasadnutí konanom o uvedenom návrhu zistil, Že dohoda zodpovedá
všetkým p.ocesným ustanoveniam, nie je neprimeraná a zodpovedá skutočnostiam zisteným
V prípťavnom konani' obvinený na velejíom zasadnutí odpovedal na všetky otázky s 333
odsek 3 Trestného poriadkrr kladne' súd preto dohodu o vine a treste v zmysle $ 334 odsek 4
Trestného poriadku schválil ajej schválenie potr'rdil horeuvedeným r"jrokom rozsudku
(r{rokom o vine, právnej kvalifikácii, treste a ochranrrom opatrení.)

Pouče nie:
Proti tomuto Iozsudku nie je prípustné odvolarrie ( $ 334 odsek 4 Trcstného poriadku).

Dovolanie, ako mimoriadny opramý prostriedokje pÍípustné iba za podmienL7 uvedenej v $
37l orlsek l písmeno c) a odsek 2 Trestného porladku.

V Novýcb Zámkocir dňa 28. apríla 2011'

JUDr. Cecília Melišková
samosudkyňa

Za správnosť }yhotovenia :

sebestvénlová ]i' ,A'"
,/ '" \


