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- Total Commander 6'02' Total Commander ó'54, Total
částce 2.316,- Kč ke škodě společnosti Cbristian Ghisler Co. se
switzerland, zastoupení firmy v České republice
pravděpodobně zastoupena český'rn subjektem,

2T 1',73/20t0

commander 7.0l v celkové
sídlem cH-3065, Bolligen,

se nepodařilo zjistit, Íilma není

- Bs.Player PRo 1'37, Bs.Player PRo 2'00 v celkové črístce l.214,- Kč ke škodě
společnosti bs.global orgarrization, zastoupení ťrrmy v České republice se nepodďilo zjistit,
frrma není pravděpodobně zastoupena česk:ým subjektem,

_ cdrl-abel 4.l v částce 305,- Kč ke škodě cdrl'abel.com, zastoupení firmy v České
republice se nepodďilo zjistit, firma není pravděpodobně zastoupena českým subjektem,

- winDlD 7, WinD\rD 9 v celkové částce 2.030,- -Kč ke škodě corel Corporation se
síďem 1600 Carling Avenue' ont2Íio, Klz 8R7, ottawa, canada, zastoupené v České
republice Advokátní kancelriří Vobomik&Nigriny se sídlem Štupartská 9, 110 00 Prah4

- PoweŤDvD 8 De1uxe v čáýce 1.420'- Kě ke škodě spoleěnosti Cyberl.ink Corp' se
sjdlem l5F. loo.'Ming-chiuan Road. Hsin-Tierr Ciý Taipei Hiien' Taiwan, zastoupení firmy
v Ceské replublice se nepodaiilo zjistit, fiIma není pravděpodobně zastoupena česhim
subjektem,

- ESET NoD32 Antivirus 2.70 v částce 1'189,- Kč ke škodě společnosti ESET
software spol' s.r.o' omezeným se sídlem Meteor Centre office Parlg Sokolovská 100/94, 180
00, Praha 8,

_ 3DMark06 Plofessional Eďtion v člástce 9.945,_ Kě, 3DMark200l Pro v ěástce 304,_
Kč ke škodě spoleěnosti Fuhrremark se sidlem oy Kappelitie 6 D, FI-022oo, Espoo, Fi and,
zastoupení firmy v České republice se nepodařiló_ áistit, funa není pravděpodobně
zastotlpena česk:hn subjekÍem.

- cDRw]N 3.9D v ěástce 608,- Kč ke škodě společnosti Golden Hawk Tecbnology se
sídlem 614 Nashua Sbeet #62, NH 03055, Milford, UsA9 zastoupeni írrmy v České republice
se nepodďilo 4iiýit, firrna není pravděpodobně zastoupena česlo.fon subjektem,

- CD Box Labeler Pro 1.6.] v částce 304,_ Kě ke škodě společnosti Green Point
Software UK Ltd.' zastoupení firmy v Ceské republice se nepodařilo zjistit, fiIma netrí
pravděpodobně zastoupena ěeslc-fon subjelcem,

- IDoS Komplet v čiástce 450,_ Kč ke škodě společnoýi CHAPS spol. s Í.o. se síď€m
BÍáfoýa 16]L'7/2l'BIí'o,

- Netlimiter 2'0'10 Pro v částce 608,_ Kč ke škodě společnos1i Locktime Software spol.
s'r.o' se sídlem Květnového vítězství |629,14900 

'Praha 4,

- mp3PRo Plug-in (Nero Buming RoM) v částce 533,- Kč, Nero Buming RoM
6'0'0.11 v částce 1'599'- Kě' Nero Buming RoM 7'7.5.1 v ělástce 599,- Kč, Nero Buming
RoM 8'3.6.0 v částce 1'599,- Kč, Nero Buming RoM 9.0.9.4 v částce 1.599,_ Kč, vše ke
škodě společnosti NeIo AG, se sídlem Im Stoeckmaedle 8, 78307, Kallsbad, GeŤmany,
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zasto]rpení fiÍmy v České republice se nepodďilo zjistit, firma není pravděpodobně
zastoupena česk1fo n subj eLtem,

- GelDataBack for NTFS 3'03 v částce 1.604,- Kč ke škodě společnosti Runtime
softwaŤe se sídlem 1601 Fairview Dr', Nv 89701, Carson City, USA, zastoupení írrmy
v České republice se nepodďilo zjistit, firma není pravděpodobně zastoupena ěeským
subjektem,

_ CloneCD 4.l.0.1 v částce 869,- Kč, CloneCD 4.2.0.2 v ěástce 869,- Kč, clonecD
5.2.6'1 v částce 869,- Kč, vše ke škodě společnosti SlySoft Inc. se sídlem Dickenson Bay
strcet John Henry Bldg., saint John's, Antigua (West Indies), zastoupení frrmy v České
republice se nepodďilo zjistit, firma není pravděpodobně zastoupena českým subjeklem,

- smartDraw 7 v ěástce 3.998,- Kč, ke škodě společnosti SmartDraw'com se sídlem
9909 Mira Mesa Blvd', cA 921'3L, San Diego, UsA, zastoupení firmy v české republice se
n€podďilo áistit. FiÍma není pravděpodobně zastoupena česhÍm subjeL1em,

- snaglt 8 v částce 1.014,- Kč' snaďt 9 v částce l.0l4,- Kč, vše ke škodě společnosti
Techsmith se síďem 2405 woodlake DÍive, M] 48864-59l0' okemos, USA, zastoupení írnny
v České republice se nepodďilo zjistit, firma není pravděpodobně zastoupena českým
subjektem,

_ TMPGEnC Plus 2.5 v čiástce 751'- Kč ke škodě společností TMPG Inc. se sídlem
P.o.Box 596, cA 90248, Gardena, UsA, zastouped firmy v České republice se nepodďilo
zjistit, firma není pravděpodobně zastoupena českým subjektem,

_ Intemet Download Manager 5'05 v ěástce 608,- Kě,Intemet DoÝ'nload Manag€r 5.09
v částce 608,_ Kě' ke škodě společnosti Tonec Inc. se sídlem 641 Lexington Avenue, 15th fl.,
NY, 1oo22, New York, UsA, zastoupení fiťmy v České republice se nepodařilo zjistit, fiÍma
není pravděpodobně zastoupena čes\ýrn subjektem,

- Tuneup Utilities 2007 v částce 1'014,- Kč ke škodě společnosti Tuneup Distribution
GmbH, se sídlem RheinstraRe g'7, 64295' DarÍnstadt, GeŤmany, zastoupení Erny v České
Iepublíce se nepodďilo zjistit, firma není pravděpodobně zastoupena českým subjelr:em,

_ The All-Seeing Eye v částce 305,- Kč ke škodě společnosti UDP soft Ltd., zastoupení
firmy v České republice se nepodařilo zjistit, firma netrí plavděpodobně zastoupena českým
subjektem,

_ DivxToDVD 1.99.12 v ěristce 1'130,- Kč ke škodě společnosti VSo-Software SARL
Bat 36, face Bat 7, 55 avenue Louis BÍeguet' 31400, Toulouse, Flance, zastoupení fiImy
v České republice se nepodařilo zjistit, firma neni Favděpodobně zastoupena českým
subjektem,

_ win]so 5.1 v částce 609,- Kč, ke škodě společnosti winlso computing 1nc',

zastoupení fiÍmy v České republice se nepodaiilo zjistit, firma není pravděpodobně
zastoupena českým subjel1em,
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ottova 402, Rakovník, a jemu přidělenou IP adresou 82.100.31'210 se připojoval do sítě
intemet, a to cestou posk}'tovatele intemetového připojení firmou DaLuNET-Luděk Hlaváček
se sídlem Jesenice, Plzeňská 145' a pod piezdívkou (cz)_MAx se následně připojoval
plosťednictvím uzlů ATLANTIS do P2P sítí, kde sdílel prostřednictvim ploglamu
stŤongDc# 2.2l do sité intemet více jak 162 GB da1, z čehož min.6 GB dat fuořila
komprimovaná digitalizovaní videa' ckríněné hudební soubory s ďly, ke kte4í/rn vlastní
oplávnění výrobci zvukových záanamů, kteří jsou zastoupeni ČNs IFPI, čímŽ způsobil
držitelům autorských práv zastoupených společností ČNS IFPI se sídlem Na Kozačce 7' Praha
2, celkovou škodu dle soudniho znalce ve výši nejméně 100''738'-Kč za 359? 8 MB sdílených
dat a České protipirátské unii, v zastoupení spol. Blue sky Fi]Ín Distribution a.s., BontonÍi]rn
a.s., Falcon a.s., Forum Home Enteltainment czech s.r'o., Holl}.ň,ood C.E. s'r.o., Intersonic
s.r.o., Magic Box a.s., Palace Cinemas Czech s,r.o., SP1 Intemational Czech republic, s.r.o.,
celkovou škodu za porušení pláv k tifulům ve Úši 159.785,- Kč.

t e d y _ neoprál'rrěně zasiáhl do zíkonem chnáněných práv k autorskému dílu, zl"rrkovému ěi
zn]kově obrazovému záznamu.

čímž spáchal

hestný čjll porušování autoÍského pláva, pláv souvisejících s pnávom autoÍsk:hn a pIáv
k databázi podle $ l52 odst. l bestního zíkona úěinného do 3l.l2.2oo9,

a za to se odsuzuje

podle $ l52 odst.l tr. zíkona účinného do 31.12.2009 ktlesfu odnětí svobody v trvání
deseti (10) měsíců.

Poďe $ 58 odý.l tI. zikona se obžalovanému povoluje podmíněný odklad Úkonu
tresfu a podle $ 59 odst.l tr. zákoDa se mu stanoví zkušební doba na d va n á c t (12)
měsíců'

Podle s 59 odst. 2 tI. zíkona se mu ukládá, aby během zkušebrrí doby podle s\.ých sil
ulraďl škodu, kterou svým jednríním zpusobil.

Podle $ 55 odst.l písm.a) bestního ziikona se obžalovanernu uk1ádá trest plopadnutí
věci, a to osobního poěítače PC AMD3000+, 1'5 GB RAM Case, čemý a harddiscu Maxtor
80 GB' série E _ 4011_02-3880, L1erých bylo užito ke spácbiá.ní tÍestného činu'

Podle s 229 odst.1 tr' řádu se poškoz€ní ČNs IFPI MezináŤodní federace hudebního
prumyslu, Na Kozačce 7, Praha 2, Českí protipirátská unie, Praha 8 Karlín' Sokolovská
37124, CENEGA cZEcH s.I'o.' zastoupené Mgr. JaIoslavem Benešem, E.Itásnohorské 2,
Praha 1, Pla}man s.r.o., Bměnská 700/25, Hndec Kráové, Vobomík a Nierini, Šfupartská
74519, Praha 1, Rott' Růžčka a Gutbnan, vinobradská 371938, Praha 2' s nifuokem na náhladu
škody odkazují na řízení ve věcech občanskoprávních.

-5-
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JUDr. Petr šilhan
samosoudce v.r.

odůvodlěnl

vzbledem k tomu, že s€ po 1ylúášení rczsudku státní zástupce i obžalovaný v-zdali

pláva odvolání, byl vÉotovs! zjďnodušený píseÚný rozsudek, který neobsahuje odůvodnění

(s 314d odst.3 t1. řádu).

Poúčení:PlotitomutorczsudkujemoŽnopodatodvolránídoosmidnů'odednedoručení
písemného vy'botovení rozsudku ke Krajskému soudu vUstí nad I-abeÍn

prostfudnicMm okesního soudu v I'unech
Rozsudek může odvoliíním napadnout státní áshrpce pro nosplávnost

kteréhokoli výrokrr' obžalovaný pro nesplávnost '\dToku' kte.ý se ho přímo

doťýk4 zúěasbrěná osoba pro n€spŤávnost lýroku o zabrání věci, poškozený,

který uplatnil niárok na ná}rradu škody, pro nesprávnost rýoku o nífuadě
škody ($ 246 o<lst.l tr.řádu).
osoba opráměná napadat rozsudek prc nesprálnost někteÉho jeho výrcku
urůže jej uapadat také proto, že takorý výrok uěiněn nebyl, jakož i pro

porušeď ustanoved o Ťízení přodchizejícírn rozzu<lku, jestliže toto porušení

mohlo způsobi! ž€ Yýrokje nespnívný nebo že chybi (0 24ó odst. 2 t.řádu).
odvolání musí být ve stanoYetré lhůtě nebo v další lhůtě k tomu stanovené
předsedou seuáfu soudu prvního stupně poďe $ 25 1 tr. řádu také odůvodněno

iak, aby bylo patrno, v kterých v'-fccích je rozsudek n-apadán a jaké vady jsou

vyýkÁny rozsudku nebo řízení, které rozsudku pfudcházelo ($ 249 odst'l
tr.řádu).
státní zástrrpce j€ povinen v odvolání uvéú zda j€ po<tává' byť i zčásti, ve

pŤospěch nebo v neFospěch obžalovaného ($ 249 odst.2 e.Ťádu).

V ]-olmech dne 6.dubna 2011

za sprálrpf vyhotovení:
u. nam${ke

j
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