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Undelwor]d: Vzpoura Lycarrů; Úsvit mrtvých; Val Helsirrg; Votlní svět; Výplatal xXx: Za
nepřátelskou linií 3: KolLrmbie; Za p]otem: Zánik světa: ZeLná lrrí}e; Zlodejsiá partie: čemí
bar'oli; Krkorrošské polrádky 1': kkonošské pohádky 2.; sanotiíii: TanJrový prapoi: Tii oříšk),
pro Popelku: Vy nán taky, šé1.e | ;

ke škodě držitele autorských práv Bontonfilnl a.s., NádražIi 314/23, 1513.l Praha s. Ičo:
267 37 493,

2) filnová audiovizuání díla a zr.ukově oblazové záznarrr}, distribučního názvu: obušku. z pÍle
venl;

ke_škode drŽitele autolskj'ch pÍáv Filmexport Home \'ideo s.r.o., Na Moťáni 5, 120 00 Praha
2,ICO:49689193,

3) Íilrnová audiovizurilrri dí]a a zvúově obrazové záanamy distribučniho názvu:
60.sel_und; AÍmag€ddon: Bolt - pes pro každý případ: Divočina; Divoké koÓky; Hledá se Neno:
Král Artuš; Letopisy Narnie: Prirrc Kaspian; Nepřítel státu; osm statečných; Piráti z Karibiku:
Na konci světa; Ratatouille; Skála; Sněžní psil VALLJ; Znanrení;

ke škodě &Žitele autorskýclr práv Forum Home Entertainment czech s.ř.o.' Aťkalycld 951/3,
l49 00 Přaha 4 -Háj e,|čo| 27906922,

4) frlnrová audiovizu.íJrri díla a zvukově obrazové zriznanry distribučního názl,u:
40 dnů a 40 nocí; Asterix a obelix: Mise Kleopatial Asterix a ol1mpijské 1u]': Asterix v
Briuínii; Boj; BlatÍstvo bojovuílQi; Dianantoví psi; Jezdci Apokalýpsy;_ Katakonby; Kiest
ohněm; Kurýr 3; Metro; Next; okrsek 13; Pianistaa Saw 3; si]eniHil]; Šoúík Niko; Taxi 3; Taxi
4 {Ta\i. taxi 4,: vykoupeni z r éznice SLawShaď: V) rŤŽenci pek]a;

ke škodě lržitele autolskýcb pIáv Holb.rvood C.E. s.r.o., Jizerskí 1881' 251 01 Řičany, Ičo:
43812646,

5) filmová auďovizuálrrí díla a zr.ukově obrazové záznamY distdbučního ná7:vu:
Babylotr A.D'; Můj soused zabiják; RRRrrn|||: Taxi. ťaxi; Termá z.ikouti; Vikingo\,é;

ke škodě držitele auto$Lých pťáv IntersoDic s.r.o.' organizační složka, nám. T. G. Masaryka
2957 ll3, 690 02 Bieclav, Ičo: 26967910

6 ) íl lmová audio\ izuri]ní dila a 
^ 

ulioVě obra7ové zázrramt d isr ribuČniho názrrr:
l0 000 př. n. i'; 300: Bitva u Themop) ]i ]000 uil na úrěku; q6 hodin; Amráda démonu: MatLa
slz; AŽ tak moc tě neŽerc; Bláznovo zlato; cesta bez návrafu aka Na cestě bez návratu. cesta do
středu Země; Dokorralý t k; Forest Gump; HaIry Potter a Fá1i,(ův řád; řIra lla utrped; Hmnice
smrtí; Hrozba v poušti; Indiana Joles a ká]ovstvi kirŠr'áLove lebl],; In}ous|ové sldie; Inten iew
:-upí.:'l]i legenda; Jáďo: Jamí pláZdniny; Krličející skála; KJotitelé upíIůj K1vavá lagula;
IGvavá sklizeň: Krvavý diamant; Lab}Ťint lží: Letec: Lovci pokladů; Mino zákon: Mission:
IÍnpossible; Missiorr: Impossible Il; Missiorr: Impossible Ili; Mukal Nejkásněiší hádar ta:
Nezvratný osud 2; Nezvratn;i osud 3: NoČni r'Lak: obét'z]a; opelace Hacker: ostrov; Pos]ední
plavky; Poslední samu.aj; Přel1ělená: Přímý kontak: Přímý zasah; Pustina; Raft áci: Rarnbo lV:
Do pekla a "!ěq Rukojmí; Rychlá akce; Slrrek 2: Sleěna drsriák; Slečrra drsrirík 2:.Teště drsnější;
Specialista; SÉ dÍog; Te[rný rJ4íř; Ton a Jeny (seriál); Top Gur; Torque: ohnivá kola;
Transformers; Tropická borrře; Třj ká]ovství: v'.říšení dlaka; Ýévodkyně; Vratné lahve: Yes
Man]. Záýod; zlaÍy kompas: Zodiac:

ke škodě dŤžitele auto.ských práv Magic Box a.s'' KunělicM 235112' I20 00 Praha 2. I(:o:
26r 5527J,
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7) filmová audiovizuální díla a zvukově obmzové záznamy distribuěníl.to niizr,u:
ExtÉmní sezíamka; Mlhal Nitdy to íevzdávej I ; Probůení;

ke-ŠLodé_drŽjte]e autorských prá\ Palace cinemas cz€cb, s.r.o.' Vodičkova 19' l10 o0 Praha1,ICO:25187864,

8) ťrlmová audiovizuální díla a zurkově oblázové zláaramy distribučního nrá.zlu:
Alexa:rdr Veliký: Cizinec; Hl€dání Země Nezeně: iro-" l ooňu - ža záchnnu planety;Poslední legie; Resident Evil: Sin City - mc.to t'il"tru: zostu.o a *pt"ziies; 

_

ke 
_škn_dě 

dťitele autorských pnív sPI InÍerlatioual Czech ř€public' Š'r.o', Branickáj 950/209. l40 00 Praha .l, IČo: 26448998

9) filurová audiovizu.ilrrí díla a zvrrkově obrazové zrímamy distribučního nrázl,rr:
Ani l(rok zpětl Kyklop; Ztracený poklad Aáéků;

ke-škodě drŽitele autors\ých práv Urania s.r.o., Vlkova 34t2125' l30 o0 Praha 3, Ičo:25103271

10) filmová audiovizuálrrí díla a zvukově obrazové záznarrry distribučního názvu:
l.i'děl.Páně;- Excalibur; Hrabě Monte_Christo; Když se setmí; osÁní strruce; Rudí planeta;
Sílenci na prknech; TenkÍát na Úchodě; v'po*inr.u ou rltáy;'wi]á .řlň 

w""u

ke Škodě ddjtele autoNkých Í!Ťáv \ryarner Břos. EutertaiDment s.r.o., soukenickí 1194/13'l l0 00 Praba 1. Ičol ltrtrisa

11) ftlmová audiovizuiílní díla a zr,ukově obrazové zráznamy distribučního názvu:Asterix dob]ivá Amerikui

ke jk:d: 
'd:1l 

ere autorslojch práv Twentieth century Fox Film corporation, s mÍstempodnikánÍ l020l West Pico Boulevard, Los Ángeles, óa[fo*i", qoorz, usn

tímto sqhn jednriním bez svolení nositelů práv a nikoli jen pro svou osobní poťebu uloálrozrnnoženiny uvedených děl a zrízrramů na uvedený nrar'"'t''g"'5;_""*". v síti Intemet, čímžunoznil' abr si kdokolj a kdvkoli r\4o ÍozD]l]oŽeniny sLiil]]. poruslt tai pravo na roznÚoŽovánj děIpodle a ]2 odst' 4 pism' ul. 5 ri u 5 80 odst..2 pism';;;"i'iloffi šu- Ju'to,ski; rákon u prauona sdě]ováni děl veiejnosti podle $ 12 odst. 4 písm. o, s rs 
" 

s 80 
"áý. 

i pir-. 
"l '. 

č. I2ll2oo0sb' autorsLý zákon'

tedy
neoplálněně zasábl do zrikonenr chrárěných práv t zr,'rrkovému či zvukově obrazovému ziiznamu.

Tím spáchaI

!íesmý" Čin ]roruŠolanl aLllolskeho pIáva. práv sou\ isejiclch
podle$ l52odsr' l.tr'zákona(č. l49 lqÓl Sb')

3 T 228t2011

s právem autorskýŤn a pÍáý k databaz\
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A odsuzuje se

podles 152odst. 1 testnÍho ziíkona s piihlédnutím k $ 314e odst' 2 testního iádu k tlestu odnětí
svobody v tn'iiní osmi (8) měsíců'

Podle $ 58 odst' 1 trestního zíkona se výkon hestu podníněně odkládá a podle $ 59 odst. 1

bestního zákoBa se stanoví zkušební doba v trvrání dvou (2) roků.

Za pouátí s 53 odst' 1' 2 písm. a) trestního zákona se ukládá peněŽit\ý trest ve výměře
30.000'_ Kč'

Podle $ 54 odst' 3 trestního zákona se plo pŤípad. že by peněžiý tlest nebyl ve stanovené
lhůtě lykofui]l, stanoví náTadní tlest odnětí svobody v h.,'ání dvou (2) rněsíců.

Za použití $ 55 odst. 1 písm. a) tlestní]o zákona se ukládá trest plopadnúí věci a jiné
najetkové hodnoty a to:

- počítač čemé baťlT bez značky, na předním paíelu s nápisem Mu]timedia Experience - č'
plomby 011083,

_ coAštítek F\DMF-3QK9G-GGM8W-VQ363-2KQ9V sofrl'aru Windows x?
Professional,

- počítač šedé ban)' bez značky, na předním paneltr nápis arctic cooiing bez posbanního krrtu
_ č. plomby 01l008'

_ USB flash disk JoGR 4 bez kr}tu konektoÍu,_ DVD+R ve.batim Next s popisem Silent Hill, Shrek3' Piráti z Karibiku 3, Simpsonovi ve
filmu,

- DVD-R Sony s popisem Do blubiny,_ DVD-R verbatim s popisem Šílenci na prknech'
- DVD+R Verbatim s popisem Lovci pokladů _ kniha tajemství' Ten}Íát na Úchodě, Příběh

4tíře, cesta do středu země,
- DvDrR ve.batim s popisem 40 dní a 40 nocí, Eragon, ta,xi 4' Holky opět v akcí' Zlatý

kompas, Sparta,
- DVD+R Verbatim s popisem obsluhoval jsenr anglického kále. Vratné lahve, Utrpení

mladého Boháčka Jako Dnalé děÚ'
- DVD-R Sony bez popisu,
- DVD Verbatim s popisem 485402415 ICe,
- CD_R Verbatim s popisem PC Rambo IV. s č' 4.,
- CD-R Verbatim s popisem Hancock,
- DVD-R Verbatim s popisem Silenl }till,
- DVD+R velbatim s popisem Raťáci,
- DVD+R Verbatim s popisem 60 sekuDd,
- D\D+R velbatim s popisem Sněžni psi,
- DVD+R velbatim s popisen výplata.
- DVD+R velbatim s popisem Posledlí samumj.
- DVD+R Verbatim s popisem Sinciry,
- DVD+R Sony s popisem KingKong,
- DVD_R Verbatím s popisem Trestná lavice,
- DVD+R Verbatim s popisem Zorro II,
- DVD+R velbatim s popisem Křest ohněm,
- DVD+R veÍbatim s popisem Den po té,
- DVD+R Verbatim s popisem Sbrek ,,3.,.- DVD+R VerbatiDr s popisem Dare devil,
- cD_R verbatim s popisen Nepřítel stítu'
- DVD+R velbatim s popisem Tři ořišky pro Popelku,
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- DVD-R velbatim s popisem l(dyž se setnÍ.- DVD-R Verbatitr s popisen Sizy slunce.- DVD+R Verbatim s popisem Letec,
- DVD+R Verbatim s popisem 13. oksek,_ DVD+R verbatim s popisenr Iluzionista' shoot em up, z€měplocha, Zodiac, wal.

Podle s 229 odst. 1 trestního řádu se poškození:

_ Bontonťnr a. s ', N žLfuažn] 344/23, 1 51 34 Praha 5.- Filmexport Home Video s.r.o., Na Moráni 5. i20 00 Praha 2.- Forum llome Entertainment czech s.ř.o., AI'kaI}cká 951/3, l49 00Praha4_Háje,- Hollyrvood C.E' s'r.o., Jizerská 1881. 251 01 Říčany,- IDterso_nic s.r.o'' organizační složka, nám. T. G. Masaryka 2951lL3,690 02 BÍec|av,- Magic Box a.s., Krrnětická 2354/2' 120 00 Praha 2._ Palace Cinemas Czech. s.r.o', VoďčLova 19. l10 00 Praha l,- s?I International Czech republic, s.r.o.' Branická 1950/209, 140 00 Praha 4.- Urania s.r.o., Vlkova3412'725,130 00 praba 3,- Warner Bros. Entertainment s.r.o., soukenická 1194/13, i 10 0o PÉha l 
'_ Twentieth century Fox Pilm Corporation, $ místem podnikání 10201 west Pico

Boulevard, Los Angeles' California, 900ó7, USA

o d k a z u j l s lároken na niíhradu škody na řízení ve věcech oběanskoprávníoh.

Poučení;

. - 
Proti toDluto trestnímu příkazu lze do osmi dnů odjeho doručení podat u zdejšího souduodpol Pnívo podat odpor nenáleží poškozenému' Pokucje oápor podrín včai a oprarieěnou osobou.

testoí příkaz se ruší a ve věci bude nďízeno hlaÝní líčeni' Při p'ojeclnríní věci v blavním ilc"'i"""l
samosoudce váziín prárrní kvalifikací ani druhem a výměrou tresiu obsazenymi v trestnim pr*aze.
]je|ýe-li odlor řádně a věas podán, tT€stni přikaz se stane p.uuo-o"ný. a r,7konátehym.v případě, že obvběný odpor nepodií, vzďává se tjm práva na projednání věci i hlavním líčení.

V Ústí nad orlicí dne 15.12.201l

Mgr. Jiří Procházka' v.r.
samosoudce

Za sprá\,l)ost vyhotoveni: 
^

Michaela Beierová / lq


