




pokačoVáni

tlestný čin polušol'iíní aulolského
k databázi podle 

"N 
15] odst' 1 tr'z'

čímž spáchal

prár.a. práv sou\'isEicich s prá,.'em autor'skín a prár'

a odsuzuje se

6 l l l'1,200,1

podlc 
"s 

152 odst' l tr'z' s přihlédntrtínl k \ ]],{e odst. 2 tI'ř' k 1restu oclnčti s\obod\ \'tr\.iní 1
(jednoho) řoku.

Podle.s 58 odst' 1 tf'z. a \ 59 odst' 1 1r.Z' se \ýkon rtloŽeného 1les1u podlrlítlinč
c.lll..l.r r.., zLrr:.1'n. dohu 2 ((l\ou) roku.

Podlc | 55 odst' l písm. a) tt.z' se obliněnénru ukládá tlest propadnutí l4] kusů
nosičil D\ID+R a 97 kusú nosičú cD-R' klelé ob\inčný \fdal při doIlor.n1 prohlidce dne
8. L200'1.

Podle s 228 odst' 1 lr'i' se obža]or'anénru uklát1á pol'innost nahraclit poškozené
ccnega Czech, s'I'o'. se sídiem Pr'aha 5- Naskor'é _:. Zastorlpené .Iiřínr Jakub]ioLr-
Ciolkor'ského 860,'12. Praha 6. škodu r.e lýŠi l,18'800,- Kč. pošl(ozcnó JIN1'\Z spcrl' s r'.o'. se
sídlcn] HeimaDo\'a 37. Pldha 7. zaslortpené Jiřim Jakrrbkorr' Ciolkor_.kóho 8ó0 1]. Prahe 6
škodu \'L'\'ýši 3'280'- Kč. poškozené Cole] Corpotatiorr a Corel Gnrbli. 7asroupené Jiřím
Jaktrbkou. Ciolkor'ského 8ó0,'1]. Pli1ha 6. Škodu \c \'ýši 8.59,l,- Kč. poškozcúé PJ soFT
s l'o . sc siclen SluŽská 27. Plaha E. ZasloLrperré Jiřim JakrLbkou' Cio]kor ského 360]1]. Praha
6. škodu vc \'ýši 35.197'' Kč. poškozené \4iclosolt Inc'. se sicIlenl (Jne \licro!oi \\'ll\ '

Rcdmont. \\:ashjngt(]n. L.S'A'. zitslortperré lr'lqr' \larlirrelrl \ilbonlíkcnl. ac1r okiLcrll' sc
sídlen. Praha 1. Štupar'lski 9. škorltl re riši '{7.3.t0,- Kč' pošltozcni Adob. S\stcn1l
lllcolpoÍated. 3"l5 Pa1k -q.\ el]ue. Sirrr Jose. CaliÍbrrria. U S.'\'. zestrlupené |vIgr. \lartinen
\ioboÍJ1ikem. ad\'okátem. se sidlen]. PL,l]1.l ]' štu|crtsIl a !kocltr rg rrii 27.07()'- Kč.
poškozené S}niantec colToration. se sídlenr ]0]30 ste\'ens reek Bhd'. Ctlpertirro. CaliÍblrria.
l'I'S'A'. zastoupené \Ígr. Maftinenl Vobornjkctn. adroliátenl. sc sídlcm. Plaha l' ŠnLparL. kl ']
Škodu r'e lýši 1.300'_ Kč. poškozenó Bontonfilrn a's' sc sidlen] Praha ]1.l.\álodní 1řida 28.
Zasloupené ČeskoLr pr'otipirátskou Llni. se sídlcm P1'ahc 8. Pobřežní ]]. škodu \'c \'Ýši
2_32.250'_ Kč, poškozené Holl1rroocl Classic l.nteltai nent s l'o'. sc sidlclll Praha,{. irlezjrrši
]8. Zastoupené Č'eskou protipir'.,Ltskou urri. se sid]enl Prir]ra 8. Pobr'eŽlri ]2. škoc1u \'e \iši
25.l58'- Kč. poškozené ]ntelsonic launus ProdtLctions. s'l'.o' se sídle Bieclar. nám"l G'
\'1asar'vka 1]. zastol'lpcnó ČcskoLr protipir'átsk,lLr trni. sc síd1en Prirha 8. PobřeŽní 2]. škodrr r'c
\'ýši lt'976,- Kč, poškozené son) \'1Llsic Bon1on. s.Í'o. se síC]lem Plaha 1. Palacktilro l.
Zastoupené Českou protipirátskoLr uni. sc síd]cnr Ptaha 8. Pobřcžní ]2. Škoclrr .,'e rýši 2.J95'-
l(č, poškozcrri i\Íagic Box a.S'. 5e sídle1]l Plaha 2. Kuučtická 253.1. zasttlLLpcne Cerl','Lr
protipirátskou uni. se síd]eln Praha 8. PobřeŽni 2]. škodLl !e riši 33.932.' Kč. SI,l
IntelnatiLrna1 Czech repllb]ic s'Í'o'. zas]Utlpť|]ť ať\k!tL IlnlInrlJljIorr Unl' !ť sjdlem I\'l1h3 3.
PobřeŽní 22. šlioclLr re rýši 31.7'Í2'- Kč a poŠLiozené \\'arner Bros' s'I.o.. sš'sjdlen Prihll ].
Na Pořičí 30. zastoupené Českou plotipiláts](oLL Luli' se sídierrl Plaha 8. P{]l]ieŽni 22- škodu re
\Ýši 100.320'- Kč. poškozené AloN CS s'r'o. se sidlem llÍn. nánl' T'G. N'Iasar}'ka 1]80
škodu r'c r1ši 5.990'_ l(č, poškozené CD Projekt Czcch. s'1'o' se sidlenl Praha 7, KolLrnar'dťr
]ó škodtl \ e výši 20.577'- Kč.
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Podle $ 229 odst.2 t'z' se poškozená Microsoft Inc.' se sídlem one Mictosoft Way,
Redmont, washington, U.s.A., zastoupené MgI' Maťtinem Vobomíkem, advokátem. se
sídlem, Praha l, Štupařtská 9 a poškozená Adobe Systems Incoryomted' 345 Park Avente,
San Jose. Califomia, U.s.A., zastoupené Mgr. Maltinem voborníkem, advokátem' se sidlem,
Praha 1, Stupartská 9 odkazují se zb)'tkem svého nfuoku na náhradu škody na řizení ve
věcech občanskoprávních'

Poučení
Proti tomuto trestnímu přikazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat tr zdejšiho soudtt
odpor' Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán včas a oplíVnénou
osobou' testní pňkaz se ruší a ve věci bude nďizeno hlavní líčení. ]inak se tlestní přikaz
stává pravomocn:nn a 't'Tkonatelným. V případě' kdy obviněný odpor nepodá' vzdává se tím
prára na projednání réci v blalnim líčeni'

V Hradci Králové dne 22.záii2004

Mgř. David Arochi vergařa schmuck' v.ř.
soudce
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za sprá\'nost:
M' Drašrcrová 
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