


3' dne l8'9'2002 odeslal najméno siunečko ,1 ks CD-R s litu]y C-l2' HALF LINE,
CrIAMPIoNs CIIIP MoTORCRosS 200l' DÍNo cRIsIS.

4. kon.em roku 2002 osobně předal v Uherském Hradišti lvo Šišákovi mimo jiné 3 ks c'D R
s titul'1- SYBERIA a FREEIÁNctsR'

5. v ]eteclr 2002 a 2003 půjčil v Napajcdlích Radkoli Páleničkovi za ilčelem poiiZťnl
nelegiílnich kopií rozmnoŽenfu} minimálně 9 ks CD-R s tituly UNREAL ToURNAMENT
2t)03. THIEF 2r THE METAL AGE. NIIL 2003. DEUS EX. NEED FOR SPEED 2: HO I'
PURSUIT.

6- v obLLobi od října do prosince 2002 v IIherském l{radišti předal lvanu Burdovi nejn]éně 5
ks ctD R s rituly 3D sTUDlo MAX .1, DUNGEON SIEGE, WARCR.\FT 3.

7' v přcsnč nc7jiŠtěnó době v clubnu až li\'ětnu 2003 odeslaJ poŠtou rrajméno Jakrrb tlolor ský
2 ks CDI{ s titulcm UNITED S IAIES AIR FORCF

8. drre 1,l.8'2(X)_] orleslal poštou rra jrrréno Václav }Ialonek 2 ks CD-R s litulem o'lToVA
ENCYKLOPEDIE.

9. v přesně nez'ištělré době počátkcm roku 2002 odeslal poštou na jméno Radek Cajdošík ] ki
cD-R s tirul), ACTUA TENNIS a WINTER OLyMptCS SA[.T L,\KE 2002.

10' koncem června 2003 ocleslal poŠtou na jmóno N{ichal Leitgeb minimálně 1 ks CD-R
s titulen1 INFOMAPA 10.0 COMPLE f.

l l. v přesně nezjišlěné tJobě v polovině roku 2()02 odes]al poštotl na jnréno I)a!id \1ůller 1 Ls
CID'R s tirulen PHAR OH.

l 2. v srpnu 200J odeslal poštou najn]éno Kani] R}'chnol'skÝ minimá]ně 2 ks cD-R slilulY
MOfO GP-2 a ZOO TYCOON:MARINE MANIA.

13. v přesně nezjiŠtěné době v měsicich biezen. duben a listopad 2002 odeslal poštoll na
.inrcno'lolnáš Pondělík l5 ks CD_R s tituly STATE oF wAR, GRANT THEFI AUTO 3'

^LEN 
VF.I{StÍS Př{ED.2 PRlIVlAL IIL]NT, MAFIA' TlIE lTALiA JoB. REVEI.NANT.

sPIDERMAN a FREEDoM FoRCE a s fillnenl PRos'l'Ě SEXY.

1'1. v přesnč ncz,jjštčnó době počítken íoku 2002 odeslal poš1ou najméno Jan Holub
n nimálně l ks CD_R s titulem RESIDENT EvlL 3_NF.MF-S|s

i5. v přesně nezjištěné Clobě v mě5ících čcn'cncc nebo srpen roku 2003 odeslal poštou na
jméllo Mallin GebeÍl 2 ks CD-R s titulem GRANT T}IEF]'AUTo vIcE CITY'

16' v přesně nezjištěné době r'druhé p,llolil1ě íoku 2001 odeslal poštou na.jméno Jiři Kolirek
1 ks CD_R s litulem oPERACE FlÁsHPoIN't'.

17' v přesně nezjiŠtěné době v červenci roku 2003 odeslal poštou na jrnéno Dar'icl Koudclka
nrininrálně ]7 ks CD R s titu]y F 1 ctIAt'l.ENGE 99_02. \{EDIEVAL TOTAL wAR
VIK]NG, SIM CITY 4, TRAINZ, NASCAR RACING 2003, AGE OF WONDERS 2



SI IADOW OF MAGTC. TROPICO: PARA.DISE TSLA.ND, WARCRAFT 3. EMPEROR:
RISE OF IHE MIDDLE KING a s filmem,

l8. v přesnč nezjiŠtěnó době od 2ll.].2003 do poloviny dubnu 2003 crdcsjai najméno Jaronir
Latg nejrrrénč 10 ks CD-R s titul}' FAUST' HUGo BL,\CK DIAN'ÍoND FEVER.
NORTON INTERNET SECURITY 2003. HOYLE WORD GAN'lES, THE TITING A

DRAOONS I-AIR 3D.

19' v pŤesně nczjištěné době najaře roku ]002 odesla] poštou lajrlóno Torrráš Adlcr l ks

CD-R s tilulen PC TR NSLATOR.

20' v přesnč nezjiŠtěnó době v nrčsíci k\'ětnu nebo červiu 2003 odcslal najmérro N'Íarck

Ševčík 9 ks CD-R s tituly STAR'|REK: S'rARFI'EET COMN'IAND 3' ICEWIND DALE 2.

S l-ARTREK: VOYAGER ELITE F'ORCE. STAR -IREK: STARFLEET COMM,'\ND 2.

2l ' \ přesnč nezjiŠ1čné dcrbě kcrnccnr nrěsíce čcrvcnce 200] odeslal Z poŠt} na jrIéno Zdcnčk

Marlillcc l ks CD-R s tilulem wIN'Í'ER oLYMPICs sALl LAKI 2{X)2'

22' v přesnč nezjištěné době od koncc roku 200] odeslal najméno Ronran Hovorka 2 ks

CD R s tituly'I'OMB R^IDLR 4| TÍ]E LAS',f RF.VEL a se záznam'v lruc1ebních děl r'c

lilnlátu MP 3'|EAM-ZLATo tlll Y.TIZKEj POKoNDR J[ŽlŠM \RJA. NllcHAL
DAvlD_20 NEJVĚTŠiCIl l]lTÚ, KAt]ÁT ČInt x'q. rozl: lgr. oRLÍK-DEMISE.
oRLÍK oll. DANIEL IÁNDA-9MM. oLYMPIC'THE BEST oF oLYMPIC, DANl-EL
LANDA.BEST OF I-ANDA. DANIEI- LA.I'IDA-KONEC,

a svÝm iednáním tak zDůsobil:

- spo1ečlrosd CENEGA CZECH. s'r'o., škodu 34.660,- Kč.
- spo]cčnosti SoNY CZECH, s'r.o.. škodu '1''170'_ Kč'
- spolcčnosti PJ SoFT' s.l'o. škodu 23.973,- Kč'
- spol.tnUsu Ilcctrunlc Afis hlť'. U S'A'. jeiiŽ prár'a v Č'eské republice Zastupuje Ad\'okátnj

. pdlťnlo\ 9 kJnťťlJi ť'crmák. HoicJš. V\.lil d spol.. Pl,1hJ. .kodU x qq_+.- K c.

- společnostcm, jejichž práva v České republice zastupuie Ad\'okátní kancclář Vrlbomík_

Nigrjrri Praha' škodu v celkovó výši 2'15'035,- Kč. konkr'élně spolcčnostiAU'I()l)F]sK
škodu 2()2.8ó0,- Kč' společnosli N'IICRosorT Škodu 40'090,- Kč a společnosti sY]\1ETAC]

škodu 2'08_5'' Kč,
_ spoiečnosti CDPRoJEKT Czcch' s'r.o', ško(]u 4.7'l0'- Kč'

společnosti AloN CS' s.I.o', škodu,1.990.- Kč.
- společíosti cINEMAX. s'r.o., škodu v nezjiíáré \ýšj.
_ společl1osti LANG soFT' s.r'o.' škot]rr v nezjištěné výŠi

- ÍFPI ČR škodu 3'000.- Kč.
ochrannému s\'azu autorskému škodll 220,80 Kč.

- společnosti BoNToNF'ILN{' iejíŽ práv:r r ČR zcstupujc ť'csk.l protipi]rtska unie' škodu

2-4lJ().' Kč.



tedy
a ) neoprávněně vc větším lozsahu poskýoval sluŽby'

b ) rreoprávnčně zasáhl do zákonem chÍáněných práv k autorskému dílu a dopuslil se tako!'ého

čílu ve značném rozsahu.

čímž spáchal

ad a ) tíestný čin neoprávněného podnikání dle $ 1 18 odstavec l trestniho Ziíkona

ad b ) tlestný čin poruŠování autorskóho práva. práv souvisejících s pÍávem autorskÝnr a príiv

k databázi podlc $ l52 odst. l.2 písmeno b) trestního zákona

a odsuzuje se

Llle $ 152 odst' 2 třestniho zrrkona s přihlédnutim k $ 314 e crdst. 2 trcstního iádu a { .]5

odst. ltrestního zákona k ú h rn n é m u trestu odně1í svobody vtrvání 10 ( d esct)
měsíců.

Podle $ 58 odst' l trestního zákona. $ 59 odst' l lrestního zákona se \Íkon trestu

podmí něnč odkládá na zkušební dobu v tl1ání 2(dva)roky.

Dle { 55 odst- 1 písm. a) 1restního Zák':na se obviněnétrru ukládá trest propadnuti
věci:

1. 1x scstava Pc E1]R0 CAEE Technologi s...o. č. 1V1L418AEoNoAo250x000700 laj ištčná

při domovní prohlídcc, klávesnicc SAMSUNG č' KBMM042SPAN0573l74' monitor č'

3216508. rnyŠ Microso]1 č. ó300577-8ITE78GJ' reproduktory: 1x ve]ký Cambridge sound

rvorks č' SWl0001150013930' 4x malé Cambridge sound rvorks.6x stojany

k reploduktorum, adaptér-T0038-3A se dvěma zaliso\'anýÍri konektory. 2x čema

\rysokonapět'o\'á šňůra' Suplvofcr-Cambridge sound !vořk, 1 ks vadná součástka'

2. 7 ks přikazy k úluadě
3. 2x krabice s 4o0 ks CD medií Verbatim ( nové' uíčcné k protiprávnímu jeclnání )
.1- 6 ks černých koŽených zásobníků s popsanými CD-R ( \'iz prctokol o domovni prohlídce a

fotodokunentace lbto č. 1 l založcné v soudním spise)
5. obalový papír-odcsíla1el Pešout
6. 6 ks práztlných obá]ek-odesila1el Jan Buble
7' 566 ks obalů od CD s buklet}'

8. 295 ks obaly od cD různých značek ( viz. str. 39 protoko]u o domovní prohlídce

zaloŽeného v souď m spisc )

9- 100 ks CD-R verbatim v oliginálním balení
l0. 102 ks čisté C D-R v papírov]'ch obalech
l l ' 4ó ks CD-R v papírových obalech popsaných ruznými tituly
12' 1 ks minidisk ..Tipy and triky vypalováni" v kabičce Vcrbatim
13. 33 ks CD-R v plastových obalcch s řůznými litul}
l4. 2 ks CD-R vjednom plato!ém obalu
l5' 9 ks disketa Sony 3.5" bez názvu
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l6. krabicc se l34 ks CD vydaných dle $ 78/l TŘ od odběřatelů

Podle ! 228 odst. l tÍestniho řádu.je poYinen nahradit poškozeným:

- spolcčnosti CENEGA CZECH, s'í'o., Naskové 3, Plaha 5' škodu 34.660'- Kč.
- společnosti soNY czech, spol. s r'o.' vinohradská 174' Praha 3, škodu'1.'170.- Kč'
- společnosti PJ SoFT. s.r.o., Služská 27. Praha 8' škodu 23.973' Kč'
_ společnosti Electronics Arts Inc., U.S.A.' zastoupenou Advokátní a patento\'ou kanceláří

Čermák' Hořeiš, Myslil a spol'. Nrirodní 32' Plaha 1, škodu 8.99'1'_ Kč,
- společnostem AUI'ODESK, MlcRosoF I. SYMETAC..ieiichz prir a v ČR zastupuje

Advokátni kancelář vobomík- Nigrini Praha' škodu v celkové výši 245.035'- Ki'
- společnosti CDPRoJEKT. Komunardů 36. Praha 7, škodu 4.7'10' Kč'
- společnosti AloN CS' s.í.o., T.G'Masaryka 128(), Zlín, škodu'1.990,_ Kč'
_ IFPI ČR. Mezin.i(odni federace hudcbniho prum'"_slu, Na Kozačce 7. Praha 2' škodu 3'()00.-

'o.S'A. ochran ý svaz autorský pro práva k dilům hudebním, PiiÍra 6-Bubeneč' Čs' nrmaJ_,'_

2(). škodu 220'80 Kč.
- společnosti BoNToNFll,M, zastoupené Českou protipiíátskou unií. Pobiežní 22, Praha 8.

škodu 2.4t]0,- Kč,

P o u č e n í: Protj tomuto trestDinlu přikazu lze do osmi dnů od.jeho doručeni podal u

zde|šího soudu odptrr'' Pťávo podat odpor nenáleží poškozenému' Pokuc1je

odpor podán včas oplávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bucle

nařízeno hlavní líčení. Při projednávání věci v hlavním ličení rrení

samosoudce viízán právní kvaliÍikací ani druhem a výmčIou trestu

obsaženými v trestnim příkaze' Nebudeli odpor řádně a včas podán, třestni

piíkaz se stane pravomocným a q'konatclným. V případě, že obvinčný
odpor nepodá, vzdává se tin1 píáva na plojednání věci v hlavním ličení.

Ve Z]ínč dne |4.122oo4

JUDr. Jiří Rychlik
samosoudcc

Za správnost vyhotoveni




