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Adobe Systems lncorpoÍated, US-ACTIoN' s.r.o', ESET software' spol' sr.o.,
CENEGA CZECll, s.r.o., SeVeN M Vertriebs. spol. s r.o., Lang Soft, s.r.o. a
Microsoft Corporation.

2. v blíže nezjištěné době, nejpozději však do 27. ó.2008 vBmě v býě č. 15 na ulici
Teyschlova 20' užival v rozporu s ustanovením s 30 odstaYec 1,3 zlÚ'ona č. 12012000
Sb.' autorského zákona nelegálně rozmnoŽeniny počitačor"ich programů NoD32 2.50,

TlanspoÍt Giant, Pc Translator (GB) 2007. R.c. cars' takto jcdnal ke škodě
společností ESET Software, spol. s r.o'' seveN M vertdebs, spol. s r.o., Lang Soíi.
s.r.o. a CENEGA CZECH, s.r.o.

tedy - neopÍáýněiě zasiíhl do zákonem chrr{něných práv k autorskému dilu-

Tim spáchal

Íestný čin porušování autorského pÍáva' práv souvisejících s právem autorským a pÍáv
k databríai podle $ 152 odstavec 1 trestního zákona

a odsuzuje se

podle $ 45 odstavec l,2, $ 45a odstavec l trestniho zíkona k tlesfu
prospěšných prací ve Úměře 120 bodin.

obecně

Podle $ 229 odstavec l trestního řádu se poškozené společnosti CENEGA CZECH,
s'r.o', seveN M veÍtiliebs, spo|' s r.o., Lang soft, s'r.o.' a Česká plotipirátská unie se svým
niíokem na oáhradu škody odkazuji na řízeni ve věcech občanskoprávních.

Poučeni:
Proti tomuto přikazu lze do osmi dnů od jeho doručeni podat odpor u Městského

soudu v Bmě. Právo podat odpor nenáleží poškoz'cnému. Po doručení trestního příkazu se
může oprávněná osoba odporu ťslovně vzdát' Podánim odporu oprávněnou osobou ve lhůtě
se trestní příkaz ruší a ve věci bude nďízeno hlavni líčení. Při projednávliní věci v hlavním
líčení není samosoudce vlíán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v
trestním příkazu. Nebude-li ve stanovené lhůtě podán odpoř, trestní příkaz se stane
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pravomoq!ýtu a vykonatelným. v případě' žc obviněný odpor nepoďá, vzď{vá se tím práva na
projedníní v&i v hlar'ním líčení. ($ 314 g odstavec 1'2, s 314 odstavec l písÍDeno D testniho
řidu).

MěsÍský soud v Bmě
dne 3 1. btuzna 2009

Mgr. lng. Dagmar Bordovskí, v.r.
samosoudkyně

Za spnávnost
Kovaříková

-3-

ffii


