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t e d y : neopráVněně zasáhl do zákonem chráněných práv k autorskému dílu'

čímž spáchal
trestný čin porušováni autorského oráVu
k databázi podle s 15 2 odsÍ. 1 tr'zÁk 

l' práv souvisejících s právem autorským a práV



3

a odsuzuje se
podle s í52 odst. 1 tr'zák. k trestu odněti svobody ve výměňe 6 (šesti) měsícú.

Podle ss 58 odstí, 59 odst. í tr.zák. se výkon tohoto trestu odnětí avobody odkládá
na zkušební dobu ve výměře 2(dvou) rokú.

Podle s 228 odst. 1 tr.ř. s ie obviněný povinen zaplatit poškozenému : cenega czech
s.r.o.' lc 6í065 056' Naskové 3,Prahas, škodu ve výši í666,-Kě.

Podle s 229 odst' í tr'ř. se poškozenÍ :
česká protipirátská uni€, Pobřežní 22, Praha 8, vivendi Games , Electronic Arts lnc.,
Activislon Publishing lnc', s ioiich nároky na náhradu škody odkazují na řizení ve
věcech občanskoprávnÍch.

Pouěení : proti trestnímu příkazu lze podat odpor do 8(osmi) dnů ode dne doručení' Podání
odporu má za následek, že se trestní přikaz ruší a samosoudce ve věci nařídí hlavnÍ líčení.
Při projednánívěci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a
výměrou lrestu obsaženými v trestním příkazu' Jinak se stane trestní příkaz pravomocným a
vykonatelným' Právo podat odpor nenáleŽl poškozenému.

V Kolině dne 11.3.2009

za spráVnolt Vyhotovenl

Věra Biliko# -0]

In,

Mgr. Jiří Kruml' v'r.

samosoudce .


