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komerční sofiware Ca]l of Dutv 5: world at war. majitel auto.ských pláv Activision
]ncollorated, 3100 ocean Park Boulevard, cA 90405, santa Monica, USA' zastoupenrí
v cR společIrostí CENEGA CZECH s'l.o''

l'omerčni sottware James Bond 007: ouanrum of SoIace. majitel aulorskich práv
Activision lncorlorated, 3100 Ocean Park Boulevard, CA 90405, Santa Monica, USA,
zastoupená v ČR společnosti CENEGA CZECH s.l'o.'

komerční software TonY Hawks Pro Skater 3, majitel autorských práv Activision
lncorpoÍated, 3100 ocean Park Boulevard, CA 90405, santa Monica, UsA, zastoupená
v cR Advokátní kancelař Rott, Ružička & Guttmann, Nad Štolou 12, Praha 7,

komerčnj software Zoom Text 9'1. ZoomText Maenifier / Reader 9.ll, majitel
autorských pláv Ai squared, 130 Taconic Business Park Road, 05255, Manchester centsr
vennont, UsA' zastoupení firmy v ČR se nepodďilo zj istit,

komerčni softwaťe Fallout 3, majitele autorských práv Beúesda softwoÍks LLc, a
ZeniMax Media company, 1370 Piccard Drive, Suite 120, 20850, Rockville, MD,
zástoupená v cR společností CENEGA CZECH s.r.o.,

@. majitel autorských práv
CodemasteN Software Inc., Suite 2401, 10 Universal City Plaza, CA 91608, Universal
city, UsA, zastoupená v ČR společností CENEGA CZECH s'r'o.,

komeÍční soflýr'are Dňver Genius Professiona] Edition 2008 8.0.0, majitel autoÍských
práv Driver-Soft Inc., email: webmaster@driver-soft.com, http://wvrv.driver-soft.com,
zastoupení firmy v ČR se [epodďilo zjistit,

konrerční softwaÍe coÍnmandos stike FoIce. majite] autorských práv Eidos, Inc., 1300
SeapoÍ Boulevard, CA9406, Redwood city, UsA' zastoupená v ČR společností
CENEGA CZECH s.r.o.,

komerční soílware Leeacv of Kain: Defiance. Legacv of Kain: Soul Reaver. Leqacy
oí Kain: Soul Reaver 2' majitel auto$kých práv Eidos, Inc.' 1300 Seaport Boulevard,
CA9406, Redwood City, UsA' zastoupená v ČR společnosti CENEGA CZECH s'r.o.,

komerění software Need fot Speed: Carbon. Need for Speed: Undereround. NHL 09. The
sims 3, majitel autolských pÍáv Electronic Arts Inc', 209 Redwood shores Pkwy', cA
94065_1i 75, Redwood City' UsA' zastoupená v ČR Advokátní kanceláj Rott, Růžička &
Guttmann, Nad Štolou 12' PÍabA'7,

komerční software Flatout 2. Flatout: Ultimate Carnaqe, majitel autoNkých prá! Empire
Interactive Ltd., 77 Muswell Hill, N10 3PJ' London, United Kingdom, zastoupená v ČR
US - ÁCTloN, s.r.o', Plzeňská 4661359' ostlava 24'

komelční soÍiware ESET NoD32 Antivirus 3'0. ESET NoD32 Antivilus 4.0' majitel
autolských pláv ESET' spol' sI.o., svoradova 1,81103,Bmtislava' siovenská repubiika'



pobačoýání -3- ]T154/2010

zastoupená v ČR ESET softwale spol' sl'o.' Meteor Centre office Park, Sokolovská
100/94. Praha 8,

komerčni software JAWS (Job access with speech) 10 standald. JAws íJob access with
sDeech) 7 Slandard, majitel autoÍských práv Ffeedom scientific, 11800 31st CouÍt North,
337l6-1805. st. Petersburg, Florida' USA, zastoupení fiImy v ČR se nepodařilo zjistit,

komerční software Windows-Eyes 7'01, majitel arrtorských práv Gw Micro lnc., 725
Airport NoÍh office Park' 4ó825 , FoÍ Wa}ne, Indiana, UsA' zastoupení ťrrmy v ČR se
nepodďi]o zjistit,

komerční soffware IDoS Komplet, majitel autolských práv cHAPs spol' s 1.o., Bráfova
1617/21. Brnci

komerční software Total Commander 7'50, majitel autorských práv Christian Ghisler co.,
CH-30ó5. Bolligen. SwitzeÍland. za.1oupeni firmy v cR se nepodaiiIo z|istit,

komerční software FlashFXP 2.1. FlashFXP 3.4'0, majitel autorských pÍáv
iniCom.Network lnc., Bank of America Centre, 500 Fourth Street NW, Suite 2lO, NM
87102' Albuquerque, USA, zastoupení firmy v ČR se nepodařilo zjistit,

komerční software sileút Hill 2, majitel autolshých práv KoNAM] coRPoRATIoN,
2-4_1 Marunouchi, 100-0005, chiyoda-ku, Tokyo, Japan' zastoupeoi firmy v ČR se
nepodďilo zjistit,

komelční softwaŤe iv16 PowelTools 2008, majitel autolských práv Macecraft, Inc',
Kappa.antie 9/34' FI-1'I68372-5' Pori, Finsko, zastoupení firmy ý ČR se nepodďilo
zjistit,

komerčni software Cinema 4D Release 6, majitel autorských práv MAXoN Computer
GmbH, Max-P1anck-str. 20, D-61381, Friedrichsdorf, Deutschland, zastoupení firmy
v ČR se nepodďilo zjistit,

komerění software Aee ofMúhology: GoId Edition. Microsoft office 2003 Professional.
Microsoft oífice 2003 Plofessional Enteprise. Miclosoft office 2007 Enterp se.
Microsofi Windows 7. Rise of Nalions: Rise of Leqends, majitel auto$kých práv
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, WA 98,052-6399, Redmond, USA,
zastoupená v CR Advokátní kancelái vobomík & Nigriny, Štupartská 9, Praha,

komerční soffwale The suffe nq| Ties that Bind, majitel autoŤských práv Midway
Games Inc., 2704 west Roscoe stíeet, IL 60618, Chicago, USA, zastoupená v ČR
Adrokjtní larrcelář Rott. Ru1iČka & cuflmanrr. Nad Štolou l2, Praha 7,

komerčnr softuare Nero Brjming RoM 5'5.l0.5ó. Nero Bumine RoM ó.o'0'l8. Nero
Bumine ROM 6.6.0.8. Nero Bumins ROM 6.6.1.15. Nero Bumins ROM 7.11.10.0. Nero
Bumine RoM 8'3.ó.0' majitel autoÍských práv N€ro AG, IÍn Stoeckmaed1e 8, 78307,
Karlsbad' Germany, zastoupení firmy v ČR se nepodařilo zjistit'
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komerční so1iwaIe o&o Defťag Professional Edition 11'5'4065. o&o Defraq
Professional Edition 12.0.197, majitel autoÍských práv o&o Software GmbH, Am
Borsigtum 48, 13507, Berlin' Germany, zastoupení firmy v ČR se nepodďilo Zjisti!,

komeÍčĎi software Powerlso 3.9., majitel autorslcých práv Powerlso Computing, Inc.,
ernail| support@powedso.com, http://wÝ.w'poweliso'com! zastoupení finny vČR se
nepodařilo zjistit,

komerčtrí software Kobra l1 Nitro, majitel autolských práv RTL interactive GmbH, Am
Coloneum 1, 50829, Kóln. Gemany' zastoupena v ČR TopQer, s'r.o., Na Helené 5004/2,
ostrava _ Třebovice'

komerční aoftware GetDataBack for NTFS 2.31, majitel autorských pláv Runtime
softwaIe, 1601 FaiÍview Dr., NV 89701, carson city, USA, zastoupení firmy v ČR se
nepodďilo zjistit,

lo@. majitel autorských pÍáV sony
CorPoration, 1_7_1 Konan, Minato-ku, 108_0075, Tokyo, Japan, zastoupení firmy v ČR se
nepodařilo zjistit'

komelční softwale Advanced svstem oDtimizel 2.20, majitel autoŤských práv systweak
lnc., E-73, Chitranjan Marg, 302001, Jaipur, India, zastoupení f1rmy v ČR se nepodaiilo
zj istit,

komerční soffwar€ Grand Theff Auto 4. GŤand Theft Auto: san Andreas, majitel
autoNkých práv Take_Two lnteÉctive software, Inc.' 622 Broadway, NY 10012, New
YoIk, USA, zastoupená v ČR společností CENEGA CZECH s.r.o.'

komeŤčĎí software worms world Partv. majjtel autoÍských p,ráv Teamt7 software
Limited' Longlands House, Wakefield Road, wF5 gJs' ossett, England, zastoupe fŤmy
v CR se nepodaiilo zjistit,

komeÉt software Piráti z KaŤibiku: Na konci světa, majitel autorských práv lJbisoft,
EntertairrÍnent, 28 rue Armand carrel, 93100, Montreuil sous Bois, FIance' zastoupení
tÚmy v L'K se nepoclahlo z]lstrt'

komerční software Prince ofPersia: warrior within. Resident Evil 4 (Biohazard 4), maji-
tel aútorských práv t-IbisoÍi' Entertainment, 28 rue Armarrd Canel, 93100' Montreuil sous
Bois' FÍance, zastoupení firmy v ČR se nepodařilo zjistit,

komerční software counter-strike: Souce, majite] autorckých pŤá\, VElve corpoÍation,
Po Box 1ó88, WA 98009, Bellewe, USA. zastorrpení fimty v ČR se nepodaiilo zjistit,

komeřní software Diablo 2 + Diablo 2: Lord of Destruction. waTcraft III: Flozen Tluo-
ne. WarCraft III: Reign of Chaos, majitel autolských práv Vivendi Games, 317 NE
Gi1man Blvd'' Suite #200, wA 98027. ]ssaquab. USA. zastoupená v ČR Advokátní
kancelai Ron. RůŽička & Cutrmarm, \ad Stolou l2'Praha1,
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komerční software Pure Pinball, majitel autorských pÍáv XS Games,270 Lafayette St.,
suite 1oo4, NY 10012' New York, USA, zastoupení fi.my v ČR se nepodařilo zjistit,

tedy neoprávněně zasáhl do zákon€m chráněných pÍáv k autorskému dílu, uměleckému
Úkonu' zvukovému či aukově obrazovému záznamu, lozhlasovému nebo televiznímu
wsílání nebo databrázi a takového činu se dopustil ve značném lozsahu'

v době přesně nezjištěné' nejméně-od června 2008 do záŤi 2009 ve svém bydlišti
v ' -' 

, případnějinde'

pÍostřednicMm nekomerčního software ApexDc#. 1'2'1' inýalovaném na per.ném
disku počítače ASUS, v.č. ML54l2cAzoDo350x9006l07 komunikoval
pod přezdívkou ''Jitukď' s jednotliv.imi zaŤegistrovanými uživateli P2P sitě Dilect
cofftect a tím jim v rozporu se zákonem ě. l2\l2000 Sb., o právu autorském, a
právech souvisejících s plávem autorským ve znění pozdějších předpisů,
bez licenčnrho opIávnění umožnil neoplávDěně stahovat chlŤáněDá hudební a
audiovizuální autorslcá dila ve foÍmátu *.avi, *.wm4 *.mp3 o celkové velikosti 844'15
MB dat,

o prostřednictvím rra pevném disku téhož poóítače duplicitně nainstďovaného
nekomerěního softwaÍe ApexDc++ 1.2.l. komunikoval pod přezdívkou ,,Jituúď'
s jednotli\rými zaTegishovanými uávateli P2P sítě Dilect corutect a tím jim v rozporu
se ziíkonem ě. 121/2000 Sb., o prárrr autolském' a právech souvisejících s pIávem
autoNkým ve znění pozdějších předpisů, bez licenčního oprá\,nění umoŽnil
neopIávněně stahovat ahiáněná ludební a audiovizúlní autorská díla ve formáfu
*.avi, *.wma, *.mp3 o c€lkové velikosti 9,51 GB dat,

o prostŤednicMm nekomerčního soffware stroígDc+ l.00 Rc9Í2 instalovaném
na extemím pevném disku zÍt. spirc komunikoval pod přezďvkou ,'Energizeť'
s jednotlil".frni zaregistrovanými uživateli P2P sítě Di.ect connect a tím jim v rozporu
se zikonem č. I21^D000 Sb', o práw autorském, a právech souvisejících s púvem
autorsk]'m ve znění pozdějších předpisů, bez licenčního opláí/nění možnil
neoprávněně stahovat cbÉněná hudebni a audiovizuální autorská dila ve foimátu
*.avi, *.wma, +'mp3 o celkové velikosti 103,25GBdat,

tedy neopIávíěně zasáhl do zákonem chráněných pÍáv k autorskému dílu, uměleckému
výkonu' nrrkovému či zvukově obrazovému zíznamu, Íoálasovému nebo
televiznímu lysílriní nebo dalablizi a takového činu se dopustil ve znaěném .ozsahr\

čímž spáchal

ad 1), 2)
dvojnásobný 1restný čin porušování autorského p.áva' práv souvisejících s plávem autorskim
a práv k databázi podle $ 152 odst. 1, odst' 2 písm' b) trcstního zákona ve znění účinném
do 31. 12' 2009 ( dálejen tlestní zákon )

,5-

2.
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a odsuzuje s€

podl€ $ l52 odst' 2 trestního zá&ona s přihlédnutim k { 314e odst' 2 trestÍího řádu za uátí
$ 35 odst' 1 trestního zi{kona k úhrnnému třestu odnětí svobody v trváDí 1 ( jednoho )
roku' kdyŽ vl;'kon tohoto tŤesfu se podle s 58 odst. 1 , $ 59 odst. 1 trestního ziíkona
podnríněně odkládá na zkušební dobu 30 ( třiceti ) Úěsíců.

Podle $ 59 odst. 2 trestniho zikona se obviněnému ukládá' aby během zkušební doby vedl
řádný život, zejména podle sqích sil nahradil škodu, kterou trestnými činy způsobil'

Podle s 70 odst. 1 písm. a) testního ákona se obviněnému ukládá třest propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty, a to poěítače zn. ASUS (Emlocase LCD digital system),
čemostříbmé barvy' v'č. ML5412cAzoDo350x900ó107, extemího pevného disku čemé
barvy s nápisem WD, model 5000HlU-Do, v.č. WCACU0341ó85 a exteÍnÍIo pevného disku
čemé barvy s nápisem Spire, bez výrobního čísla.

Podle $ 228 odst' l trestlího Ťáduj€ obviněný povinen natrradit škodu poškozeným
. GALoP s' r'o', IČ 485 38 558, se sídlem Praha 3, Bořivojova 58, ve výši 29.536,-

. CENEGA cZEcH s'I.o., IČ 61065056, se sídlem Praha 5, Naskové 3, ve Úši 3'790,-
ltc,

. vivendi Games, 317 NE Gilman Blvd, Suite 200, Issaquah, wA 98027, spojené státy
americké, v České republice zastoupené advoMtní kanceláří Rott, RůŽička &
Guttnan' se sídlem Praha 2, Vinohradská 371938' ve ýši 1.347'_ Kč,

. ELEKTRONIC ARTS INC. of 209, Redwood Shores Parkway. Redwood City, CA
94065-l.l'15, spojené státy americké, vCeské republice zastoupené advokátnÍ
kanceláří Rott, Růžička & Guthnan, se sídlem Plaha 2, Vinohradská 371938' ve výši
2'269'- Kě

. Activis]on Publishilg lnc . 3100 oceaÍl Pak Blud, santa Monica, CÁ 90405' Spojené
státy amerjcké, v Ceské republice zastoupené advokální kanceláří Roft' Ružička &
Guttnan' se sidlem Praha 2' vinohadská 371938, ve výši 1.811'_ Kč

když se zbytkem uplatněného a nepřiaEného níÍoku se poškoz€ní GALoP spol. sr.o.,
odkazuje podle $ 229 odst' 2 t!'estního řádu na řizení ve věcech občanskoptí\.ních.

Podle 6 229 odst. 1' trestnho řr{du se poškození osA _ ocHRÁNNÝ sVAz AUToRSKÝ
PRo PRÁVA KDÍLÚM HUDEBNÍM, o.s', INTERGRÁM o.s., Česká protipirátská unie,
ČNS lFPI Mezinárodní federace hudebniho prumyslu, Microsoff, odkazují se svjm uplatně_
ným a nepřiznan]im nárokem na náhradu škody na řízení občanskoprávní.

P o u č e n í : Proti tomuto trestnímu příkazu mohou státní zástupce i obviněná podat od_
poŤ a to ve lhůtě 8 dI!ů od dne dolučení trestního přikazu, když odpor se
podává k okesnímu soudu v Českém Krumlově. Ve prospěclr obviněné
mohou odpor podat rovněž příbuzní v pokolení pímém, soulozenci' osvo-
jenec, osvojitel, manŽel či druh. JeJi odpor podan oplávněnou osobou a
včas, trestní příkaz se Íuší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení, při-
čemž při projednání věci v hlavnim líčeni neni vrizán právní kvalifikací ani
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druhem a výměrou trestů obsaŽenými v tlestním příkazu. Jinak se tÍestni
přikaz stává pravomocn]Fn a vykonatelÍjm. NepodáJi obviněná odpot,
vzdává se tim práva na projedniní věci v hlavním líčeni.

Jt'D. Jitka Juřicová v.I'
samosoudkyně

za správnost 'vryhotov eíí:
ŠáŤka Hálová -|y']'u/
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