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- v blíže nezjištěnou dobu v měsíci lednu 2010 nabídl lozmnoženinu filmu ''PIoč bychom se
netopjli l - 6 díl'' ' ktelou následně doručil dne 12-2.2010
oproli uhrazenídobirky ve výši 583_- Kč.

- dne 4.2.20|0 Íabídl rcannoženinu Íilmu "Pohádky o mašinkách"_ 
' 
kterou následně doíučil dne 9.2 '2010 oproti uhŤazení dobírky ve wýši 184'- Kč,

_ v blíže nezjiŠtěné době měsíce ledna 2010 nabídl ÍommoŽeninu Íilmu,'Pohádkv o
mašinkách'' _' 

<terou následně dolučil dne 1l.2.2010
oFoti uhÍazení dobírky ve \"ýši 184,- Kč,

_.v blíže nezjištěnou dobu v měsíci lednu 2010 nabídl rozmnožerriny Íilmů ''Šmoulové 1', a
"Šmoulové 2' ' 

t' ktelé následně doručil dne l.2.2ol0 oproti
uhrazení dobírky ve wjči 234,- Kč,

- v blíže nezjištěné době měsíce záť1 ú iijen 2009 nabídl lozmnoženinu fi]Ínu ''Líbáš jako
bul' '' kterou nasledně doÍučil dne 15.10.2009 opŤoti uhrazení
dobírky ve výši 204,- Kč,

- v blíže nezjištěné době na podzim roku 2009 nabídl rozmnoženiny fi]Ínů ''Grand Prix'' a
''tlkladli tolz o JupiteŤa'' které následně doručil dne
12.l1.2009 oproti uhrazatí dobírky ve wjši 504,- Kč a dne l5.12'2009 oproti ubrazorí dobírky
ve lysl J44,- 11,c,

_ v blíže nezjištěnou dobu měsíce únola 2010 nabídl rozmnoženinu filmu ''Příběhy včetích
medvídku" ] , kteÍou následně doručil po převodu finanční
částkyve Úši 145,_ Kč dne 23.2.2010 na účet,

- v blíže nezjištěné době v měsíci říjen 2009 nabidl rozrrrnoženiny filmů ''American Beauty'',
''Bathory", ''Harry Potter and Ha]f Blood Prince'', ''SAW v.", veřejní nepřátelé'' a DvD s
potiskeÍn neznámého fi lmu, které následně doručil dne

- v blíŽe nezjištěnou dobu v

dobírky ve výši 234,- Kč'

- v blíže nezjištěné době v měsíci únoru 2010 nabídl
rcannoženinu filmu ''Šmoulové 1'', ktercu následně
ÚŠi 190'_ Kč dne 10.2.2010 na účet i
"Šrnoulové 2''' kterou následně dolučil po převodu
23.2 '2010 na íčet

měsíci lednu 2010 nabídl rozmnoženiny fi]mu ''Šnoulové''
, které násJedtrě doručil dlre 9.2'2010 oproti uhrazení

6' 1 1.2009 oploti uhrazení dobíTky ve \.ýši 905,_ Kč,

- v blíže [eziištěnou dobu v měsíci lďnrr 2010 nabídl Iozmnoženinu filmu ',Pohádky o
mašinkách" kterou následně doručil po převodu finanční
částky ve Úši l45'-Kč dÍ]'e 25 '1.2ol0 na účet č. '
- v blíže nezjištěné době v měsíci únoru 2010 nabíď Íozmnoženinu filmu ''Příběhy včelích
medvídků'' - -_ - kterou nrísledně doručil po převodu finanční
částky ve \.ýŠ! I45,- Kč dne 24,2.2070 na účet č.

doručil po převodu finanční ěástky ve_ 
dále nabídl rozmnoŽeninu filmu

tlnanční částky ve \"ýši 195,- Kč dne



- v blíŽe n€zjištěnou dobu v měsíci prosinci 2009 nabídl rozÍnrroŽeniny filmů ''Láska přes
intemet''' ''Dostaňte agenta smaťa'', "Practical Magic", ''Baby Boom''' ''GlimÍnel Maí'',
"TěŽko ho zabít'', ''This Is ]t''_ ''The Prince of Tides", ''Samotriř v seattlu" a "Přepadení v
Pacifiku'' 1, které následně doručil po převodu finanční
částky ve vjši 1'520,-Kčdne 15.12.2009naúčet

- v blíže n€zjištěnou dobu v měsíci únn.l ]0i0 ,rj'í.jl loannoŽeninu filmu ''CirL_us
Humberto'' (6 ks DVD _ celý seliál) , kterou následně doručil
po převodu finanční částky ve v'-ýši 445,- Kč dne 9.2'2010 na účet -_

- v blíže nezjištěnou dobu v měsíci říjnu 2009 nabídl rozmnoženinu filmu ''Líbáš jako Bůh''
kterou následně doručil dne 16.10.2009 oproti

uhÍazení dobírky ve viši l84,- Kč,

- v blíže neziištěné době měsíce února 2ol0 nabidl rozmnoŽ€ninu filmu ''Šmoulové''
. kterou nrisledně doruěil po převodu filančíi člís&y ve \"ýši 190,_

Kě dne 8.2.2010 na účet č.

- v blíže neziištěné době v měsíci říinu 2009 nabídl rozmnoženinu filmu ''E.T'-mimozemšťan''

dobíÍky ve \r'iši 475'_ Kč'
. kterou náslďně doručil dne 5'2.2010 oproti Úrrazení

- v blíže nezjiŠtěné době měsíce listopadu až prosince 2009 nabídl IozÍnnoženiny filmů
.KmotÍ'' _ trilogie a "santa Klaus" - trilogie, . , ktďé
následně doručil dne 4.12'2009 oproti uhrazení dobíÍky ve Úši 534,- Kč,

- v blíže nezjištěné době v měsíci říjnu až listopadu 2009 nabídl roannoženiny filmů
''Miliotář z chatnče'' a "Podi1'tůodný příběh Benjamina Buttona''

které následně doručil dne 6.1l.2009 oploti ubrazení dobírky ve výši244'- Kě'

- v blíže nezjištěnou dobu od října 2009 do listopadu 2009 nabídl rozrnnožerriny fi1mů
''Nezwatný osud l'' a ''NezvŤatný osud 2'' I - l<teÍé íásledíě
doručil dne 24. 1 1 '2009 oproti uhrazení dobírky ve výši 1 .290,- Kč,

- v blíŽe neziištěné době měsíce listopadu 2009 nabíď rozrnaoženinu filmu ''Zkrvená
generacetr I

ubÍazení dobírky ve Úši 234,- Kč,

_ v blíže nezjištěné době měsíce zríří 2009
ktelou následně

' 
kterou následně doručil dne 7.12'2009 oproti

nabídl lozmnoženinu filmu''Ifgenda''
doručil dne 19.10'2009 oploti uhmzení dobíÍky

ve výši 284,- Kč'

- v blíže nezjištěné době měsíce ledna 2010 nabídl lozmnoženinu filmu ''Poslední sezóna''
(5ks D\D - celý seriál) kterou následně doručil dne
l 4 ' l .201 0 oFoti uhmzení dobíÍky ve \n-ýši 5 83,- Kč,

- v b1íže nezjištěné době měsíce listopadu 2009 nabídl rozmnoženiny filmů "Pianista" a
.cilkus HumeIto" (6 ks DvD - celý seIiál) '' "é

následně doručil dne 16.1l.2009 oproti ukazení dobírky ve \.jši 384,- Kč'



- v blíŽe nezjištěnou dobu měsíce února 2010 íabídl rozmnoženinv filmil ''PáÍeÍ Thomas'"

''PřepadeĎí ve vzduchrr" a další nezjiŠtěné tjtuly které

následně doručil dne 1?'2.2010 oproti uhrazení dobilky ve Úši 2.084'_ Kč,

- v b]íže ne7iišÍěné době v měsíci lednu 2010 nabídl rozmnoženinu Íilmu ''Šmoulové''

- kterou následně doručil dne 1.2'2010 opÍoti uhÍazení

dobírky ve výši 234'- Kč,

- v blíŽe nezjištěné době měsíců října 2009 aŽ února 2010 nabídl rozmnoženiny filrnů

''Simosonovi"' ''Diskopříběh 2'', ''Čemý kocour, bílá kočka'' a ''Potvfuky z porlkroví''

.teré íásledně postupně doručil dne 5.11'2009 olroti uhlazeÍtí

dobírky ve yýši 294,- Kč, dne 28.12.2009 oproti ufuazení dobírky ve \"ýši 244,- Kč a dne

15.2'2010 oproti uhrazení dobírky ve výši 184'- Kč,

- dne 1 1.6'2009 nabídl v intemetové aúci na serveru iKUP'cz rozmnoženiny filmů ''Daného

putáci 1-3", Austálie v plamenech'', "Nebezpďný cí1'', ''con AiÍ'', ''Chip a Dale'', 'Vlajky
našich otců" a "Kačeí příběhy'' které následně

doručil dne 4.1 l.2009 oproti uhrazení dobírky ve wýši 932,- Kč'

- v blíže nezjištěnou dobu na přelomu Ioku 2009 a 20l0 nabíď lozmnoženinu filmu ''Pohádky

o mašinkách''
dobírky ve \"ýši l45,- Kč,

- v blíže nezjištěnou dobu na
mašinkách'' .

čristky ve výši

kteÍou následně doručil oproti uhrazení

začátIo roku 2010 nabídl roannoženinu filmu ''Pohádky o

kierou nasledně doÍučil po převodu finanční

140,- Kč dne 27.1.2010 na účet č

dne l0'2.2010 nabídl rozmnoženinu filmu ''Mcl-€odolY dcery'' (72 ks DVD - celý seriál)

, kteťý zaslal na účet č.

KČ, ale nabíz€ná DvD do současné doby neobdržel,
částku 3'500'-

čímž neoprávněně zasálú do zákonem chníněných práv k autolskánu dílu spoleČnosti

Bontonfil; a.s., |Č: 26'73'7493' se sídlem NÁDReŽNi 344123, 151 34 PRAI]A 5, ČEsKÁ
PRoTIPIRÁTSKÁ IJNIE, lČ: 457ó8706, se sidlern SoKoLoVsKÁ 24l3'7, l86 00 PRÁHA
s-renrÍN, po.um uome Enter,ainment czech s.Í.o., IČ: 27906922, se sídlem ARKAT-YCKÁ
95Il3, l49 00 PRAHA 4-HÁJE, HoLLYýVooD C'E. s'I.o., 1Č: 43872646, se sídlem

JZEIISKÁ 1881,251 01 fuČANY, Magic Box a.s',lČ: 261552'/3, se sídlem KIINĚTICKÁ
235412, l20 00 PRAHA 2, Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o., lC: 41694031, se

sídlem PALAclo:lHo 'I4oll,'1,1o 00 PRAHA l, wamer BÍos' EnteÍtainmenI s'r.o., IČ:

41186184, se sídlan soUKENIcKÁ l194113, 110 00 PRAHA 1, DISNEY ENTERPRISES
Inc'. se sídlem soUTH BUENA vIsTA STREET 500, 915 21 BURBANK, Twentieth

Century Fox Film CorpoIation, se sídlem WEST PIco BoULEVARD 1020' 900 67 Los
ANGELES, wamel BÍos. EnteÍtainment lnc., se síďem WARNER BoULEVARD 4000, 915

22 BURBANK. kdy všecboy poškozeoé zastupuje ČESKÁ PRoTIPlRÁTsKii U\lE.
Ič: 45?68706, se sídlem SoKoLoVSKÁ 24i37, t86 00 PRAIIA s-KÁRLIN'



- dáie mčl ve svém osobním počítači, kte.ý byl umístěn v domě na ýše uvedené adrese, bez
píslušné licence nainstalovaný komerčtrí software, konkrétně programy: PowerDVD 6
Deluxe v hodnotě 1'296,- Kč. ku škodě spol. Cyberl'inJ< Corp' Taiwan, se sídlem MTNG5
CHIUAN ROAD 100 HSIN-TIEN CITY-TAIPEI HSIEN, program EVEREST Ultimate
Edition 4.50 v hodnotě 648,- Kč ku škodě spol. Lavalys consulting croup, Inc', se sídlem
MoNTREAL, program WfuRAR 3.70 v hodnotě 754,- Kč ku škodě spol. win.rar GmbH, se
sídlem SCHUMANNSTRASSE 17, 101 17 BERLIN, kdy se nepodařilo zjistit zastoupení
těchto společností v České republice,

tedy

neoprávněně nikoli nqlatrně zasríhrrul do zákonem chráněných práv k autorskému dílu

tím spáchal
přďin porušení autoÍského práva, práv souvisejících s právem autorslc.ýn a práv k databázi
podle $ 270 odst' 1 trestniho zátoníku a

odsuzuje se

podle $ 270 odst' l tr. zákoniku, s přihlédnutím k $ 3l4e odst.2 tr. řádu, k trestu
odnětí svobody v trvání deseti (10) měsíců.

Podle $ 81 odst. 1 tr. zákoníku a $ 82 odst. l tr. zákoníku se ýkon tlestu podmíněně
o d k l á d á na zkušební dobu v tlvfuí dva a půl (2,5) řoku.

Podle 0 $67 odst. 1 tr. zákoníku, za použití $68 odst. 1,2 tr. ziikoníku se obviněnému
ukládá peněžifý trest 80 denních sazeb ve {úši 500.-Kč.

Podle $69 odst. l tr. zákoníku se obviněnému pÍo případ, že by peněžitý fuest nebyl v€
stanovené lhůtě vykonrán' ukládá náhradni tř€st odnětí svobody v trvríní dvou (2) měsíců.

Podle $70 odst. l tr. zákoníku se obviněnému ukládá trest Propadnutí věci' a to:

_Pc Konsigra GM56PCI-L cz' šedý casa, modr'ý čelní panel
-48 ks rozmnoženin DvD nosičů

VŠe uloŽeno ve skladu PČn Úo teplice'

Podle $ 228odst. l tr. řáduje obviněný povinen zaplatit poškozen}h1:
- Bontonfilm a.s., IC:267374'9]. se sid]em PÍa|ra 5,NádÍůni 344/23, škodu ve wýši 38.1ó4,_Kč
- Ceská pTotipirátská unie, lC:45768706, se sjdlem Praha 8, Pobiežní 22, škodu ve výši 283,-Kč
- Folum Home Enteltaiment Czech s.r'o'. IČ.21906922, s€ sídlem Praha 4, Háje, Arkalycká

951/3, škodu ve výĚi 3.797,-Kč
_ Hollywood C.E' s.r'o., IČ;43872ó4ó, se sídlem Říčany, Jizerská l881, škodu ve ÚŠi 3.896,-Kč
_ Magic Box a.s., IČ:26l55273' se sídlem Praha 2, Ku;ětická 235412, škodu ve \.ýši 35'485,-Kč



_ sony Music Entert]ainment Czech Republic s'r.o., IČ:4169403l, se sídlem Praha 1,

Palackého 740ll, škodu ve \.ýši 1.798,-Kč
- wamer Bros, Entertaiment s.r'o.' IČ:4l186184, se sídlem Praha l, Soukenická 1194/13,

škodu ve výši ó.995'-Kč
- Disney Enterprises, Inc.' s místem podnikání USA, Califomia 9152l, BuÍbaak,south BueÍIa

Vista Street 500, škodu ve Yýši 1 . 1 89'-Kč
- Tw€nlieth cenfuÍy Fox Film corporation, s místem podnikání USA' Califomi4 los

Angeles, west Pic4 BoulevaÍd l020l, škodu ve Úši 1.l89'-Kč
- wameŤ Bros. Entert]&inment lnc., s místem podnikráttí UsA' Kalifomia' Burbank, Wamer

Boulevard 4000_ što.ln wé \í,ši l1 o82'-Kč
. škodu ve výši

škodu ve výŠi

kodu ve yýši 204,_Kč

, škodu ve výši

234'-Kč
- BaÍbora D

l84'-Kč
- Marie A
- Miroslavu Tr

848'-Kč
- Martim V

yýši 385'_Kč
- Kateřina J

Úši l.520'_Kč
- Olga P

r.jši 445'-Kč
- Barbora 

-

_ Maďmír l
\.ýši 932,_Kč.

škodu ve

škodu ve

škodu ve

_' škofu Ye1jši 184'_Kč
, škodu ve

P o u ě e n l : Proti tomuto trestnlnu piíkazu lze podat do o r D i (8) dnů ode dne j€ho
doÍučení u okres!ího soudu v T€plicích o d p o r . Pokud je odpor podán
včas 8 oprávrěnou osoborr' bestní příkaz se tím ruší a ve věci bude naříz€'ro
hlavd líčed. v případě' ž€ obviuěným odpol ebude podfuL vzd]ívá so tím
pnáva na gojedníní věci v blawím líčeíí. Jinak se trestrrí pŤíkaz stává
pravornocným a vy'konatelným' Pnávo podat odpoŤ nenáleá poškozenétnu.

V Teplicích dne 28. bŤezna 20l1

JUDr. Dana Rybáková, v. r.
saruosoudkyně

za správÍlost íÉs N
Jitka val€ntová


