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McRae Rally 2005 společnosti Coalemasters, Coreldraw 11 spoleČnosti Corel Corporation.

commandos|Strike Force společnosti Eidos Interactive, Command&ConquerlRed Alert 2, Harry
Potter ánd the Prisoner of Azkaban, Need for speed 2:special edition, Need lor speed Underground 2

společnosti Electronic Arts, Prey společnosti Human Head studios, Pc Translator V' 10 Ang', Nem'
společnosti Langsoft s'r'o., Age of Empires m, 2x Miclosoft office 2000 Prernium cZ' Microsoft
Office 2O0l Standard CZ, Microsoft Office Enterprise 2007,4x Microsoft Windows 98 CZ Second

Edition, 4x Microsoft Windows XP Professional, MicÍosoft 97 standard Edition cZ, společnosti

MicÍosoft' chess Master 5000 společnosti Mindscape, Ekonomický systém Pohoda 2004 veÍze Jazz

společnosti StormwaÍe s'Í.o', Áll Ten Fingers verze 6'6 společnosti swx, NoÍton Partition Magic 8'0,

s-ymantec Ghost corpo'ate Edition 7'0 společnosti symantec' Max Payne společnosti také 2,lffioGP
Ultimate Racing Techno]ogy 3 společnosti THQ International, Brothers in Alms, Far cry společnosti
Ubi soft En1ertainment' Falloot 2, Fallout Tactics spo]ečnosti virgin Interactive, aniž by získal právq
kjejich instalaci a následnému uživání a prodeji koupí příslušných licencí, čímž společnostem

Activision Incolporated santa Monica, UsA, zastoupené v České republice společností CEN€GA
CZECH s'Í'o.. Naskové 3. Praha 5, Abode systems lncoÍporated' san Jose' UsA. zastoupené v ceské
republice Ad,'okatni LanLeláři Voborník & Nigrini, Štupartská 9, Praha 1' Codemasters' oakhursl,
UšA' zastoupené r Česle repubJice spotečností cD Projek c7€ch s'r.o. U Průhonu 7, Praha 7' corel
coŤporatjon, ottawa, canada, zastoupené v České republice společností sws Software security,

Kariovarská 814, Praha 6, Eidos Inieractive san Francisco' UsA, zastoupené vČeské republice

CENEGA CZECH s'r'o'' Naskové 3, Praha 5, Electronic Arts onc. Redwood City, UsA, zastoupené

v České repubtice Patentovou' miámkovou a právní kanceláří Rott, Růžčka & Guttmann, Nad stolou

12, Praha ?, Langsoft s'r'o'' Mezi Újezdy 225' Korytná, Microsoft Incolporated, Redmond USA'
,*toup"oé u Č..Řé republice Advokátni kanceláří voborník -& NigÍini' Štupařtská 9. PÍaha l,
Mindscape' High sÍreea crawley' velká BÍitánie, zastollpené v České republice společnosti PIayman

s'r'o' B',ienská 70o/25' Hradec Králové, stormwaTe s.r.o-, za PÍachámou 45, Jihlava SwX, Na Pláni

46' Praha 5' Symantec coÍpora1ion , B]vd' cupertino' UsA, zastoupené v České republjce Advokátni
}atrceriij_vgbol.qÍk-&lrg'lscl)Elge3_eš!4!w 3P,€!!E+s9!!]_"Ptli:._is9l99Tý]
CENEcÁ C7ÉčH ;.;o:j'r;[o-.-é 3'-_Fa6íETFo Inte;nňióňaý6[ňgTnřey,Ťéftá"rriiáňié'
zastoupené v České republice cD Projekt czech s'r'o', U PÍůhonu 7' Praha 7' Ubi Soft EDteÍtainment,

San Fiancisco. UsA Žastoupené v České republice spoiečnosti Playman s.r'o', Brněnská 700/25.

Hladec Králové a virgin lnteractive, London, Velká Británie, zastoupené v České republice CD

Projekt czech s'r'o', U Pťůhonu 7, Praha 7 způsobi] škodu v ceIkové v]ýši l95 808'- Kč'

3' téhož dne bylo při prohlídce Pc Bazaru v Mostě. ul. Moskevská 1/l4 zajištěno 24 kusů CD_R

nosičů ruzných zna3ek s nelegálně nainstalovaným software, určených k pozdější instalaci na počítače

nabizenéobviněnýmkprodeji'atoprcgramyMic(osoftwindowsxPProfessionalna8kusechcD.R
nosičťl, Microsoí Winóows 98 second Ed' cZ cD na 2 kusech CD-R nosičů, Microsoft office 2007

Prof, úicrosoft office 2oo3 Prof cZ, Microsoft office 2000 Premiúm CZ, Microsoft windows 2000

PRo' Microsoft Word 6'0 společnosti Mícrosoft, Abode Photoshop, Corel Draw Gr' Suite 11 CZ +

Photá Pairrt rra 2 kusech CD-R nosičů spoječnosti Corel corporation' Pařtition Magic' PC Translator

společnosti Langsoft s'r'o', wjndows Commander ó.o společnosti IIMAZ, anjž by získal práva

ťjejlctr instataci a následnému uŽivanl r prodqji Loupl pilsluŠn}ch licencí' čimŽ společnostem

lviiirosoft Corporation' Redmond UsA' zastor-rpené l České lepublice Advokátni kanceláří Voborník

a Ň'c.i"l, Ši'ip*.ka 9, Praha 1, Corel Corpoiation, ottawa, canada' zastoupené 'r' České lepublic_e

,pul.řno.ii sws'sofiware Security, KaÍlovarská 814, Praha 6, Langsoft s'r'o'' Mezi Ujezcly 225'

Korytná, JIMAz s'r'o.' Heřmanova 37, Praha 7 způsobil škodu ve výši 259 2]9'' Kč'

4. od bliže nezjištěné doby do dne l ] '4'2007 měl ve své prodejně PC Rá7ar V Mostě' ul' Moskevská

l/l4 na pevném disku svélro počitače neiegálně nainstalované filrrrové soubory ve foÍmátu video

DVD Mr' Bean ] a Mr. Bean ]' čímž spoleĚnosti Bontonfilm a's' zastoupené Českou protipirátskou

unii. Sokolovská 37/24, Praha 8 _ Karlin' způsobil škodu ve \"ýši 1 50ó'_ Kč,

Í e d y neoprávněně zasáhl do zákonem cbráněných práv k autoÍskému dílu' ,
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čímž spáchal

trestný čin poíušováni autoÍského práva, práv souvisejícich s právem autorským a práv k databázi
podle $ 152 odst. 1 tr' ák.,

a odsuzuje s€

podle $ 152 odst- l tr. zák' s přih|édnutím k s 3l4e odst' 2 tí'ř. k tresfu odněti svobody v trvání čÍy ř
/4/ měsíců.

Podle { 58 odst. 1 tr' zák. a s 59 odst. 1 tr. zák' se výkon trestu odněti svobody podmíněně
odkládá na zkušební dobu patnácti /15/ měsíců'

Podle $ 55 odst' 1 písm' a), b) tI' ák' se obv' stohlovi ukládá trest pÍopadnutí věci, a to ] ks
Pc _ počítačové skiíně nezjištěné mačLf šedostříbmé metalizy s nálepkou s nápisem AsUs v dolním
levém rohu, bez číselného označeni' papírové kabice ěervené bar!ry s nápisem AsUs Motherboard
obsahující 1 ks originálního CD nosiče s omačenim ÁSUs MotheÍboard K8V-VM series, 2 ks tištěné
přiÍučky a l ks napájeciho kabele če.né barvy, pevný disk zn' seagate Banacuda 7200'9, 120 Gb,
S,4\i:4LS06PD6' pevný disk zn' IBM Deskstar 40 Gb' SN:A2LZXNTA, počítačové skříně s logem
Pro station, bar!ry černobéžové, na vrchní straně se štítkem s konfigurací a cenou /AMD AthÍon
XP+2?00 Mhz, HDD' samsung sP1213N' 120 GB, základní deska AsUs A7N8_E, grafická karta

- ATl Radeon 9600, DvD-Rom l6x Teac, case ATX Midi Towď 350w' wiÍl xP na otestováni,
cena ó 890,- Kč/, počitačové skříně nezjištěné mačLf, baÍry béžové, na vtchni siraně skřině šfítek
s konfigurací a cenou /AMD DuŤon 600 Mh4 HDD -$ seagate ST34310A, 4'3 GB, základní deska
MsI Ms_6340, grafická karta - VooDoo3 ]000, cD-Rom samsung sc-152]-, ATXcase 250w' win
98 na otestování' cena 1 990,- Kč/, počítačové skiině nezjištěné značlg banY béžovomodré' na vŤchní
straně štitek s konfigurací a cenou /celeron 1100 Mba HDD wD]00EB. l0 Gb. zíkladni deska -
MsI Ms_6309, 8rafická karta - GeFoÍce 2 Titanium' cD_Rw Aopen, Miditower ATx ]00w, Win XP
na otestováni, cena 3 490,- Kč/, počitačové skřině nezjištěné značky baÍw béžovomodré, na vrchní
straně štitek s konfigurací a cenou /Infel Pentium II 26ó Mh4 HDD wD' 2,3 Gb, zádladní deska -
QDI Legend, grafická deska ATl Pro Turbo, zvuková karta - sound Blaster, CD_Rom Toshiba, case

ATX 250W, Win 98 na otestování, cena 990,- Kč/' počitačové skříně nezjištěné značky barvy
béžovomodré' na vrchni střaně štítek s konfiguraci a cenou /AMD Dulon 750 Mhz, HDD - Quantum
FirebalL' 20 Gb' základni deska Matsonic Ms8308, gtafická karta onboard sis 300, zvuková
karta-onboaÍd Sis 300' DVD-Rom Toshiba 12x, EuÍocase 250w, Win xP na otestování' cena 2 690,-
Kč/. L ks CD_R nosiče zn' veřbaíim bílé barvy s nápisem Win xP + SP2 profesional bez obalu, 1 CD-
R nosiče nezjištěné značky' stříbrné bar!ry s nápisem win 98 bez obalu, l cD-R nosiče zn' verbatim
bílé barvy s nápisem office 2000 v plastové krabičce' ] ks CD-R nosiče zn' verbatim bíIé bar\y
s nápisem Abode Fotoshop CZ v platové kťabičce, l ks cD-R nosiče střibrné baŇy zn' verbalim
s nápisem Corel ] 1cZ + čiselnopismenná řada v plastové krabičce, 1 ks cD-R nosiče stříbťné barw
zn. Veíbatim s nápisem PQ8Magic, open office v plastové krabičce, l ks CD-R nosiče bílé barvy zn'
Verbatim s nápisem windor'r's XP čeřvikova záplata, AVAST' McAíee v plastové krabičce, l k5

cD'R nosiče bílé barvy zn' verbatim s nápisem TÍanslator cz-DE + čiselná řada v plastové krabičce,
1 ks cD-R nosiče zn' Fujifilm střibrné barw s nápisem Windows XP + čiselnopismenná řada'
v plastové krabičce, ] ks cD-R nosiče zn- veÍbatim bílé banf/ s nápisem Corel l1CZ +

číselnopísmenná řada, v plastové krabičce' 1 ks cD-R nosiče zn' Velbatim bilé baŇy s napisem
NERO 7v plastové krabičce, 1 ks cD-R nosiče ar. VeÍbatim střibřné barvy s nápisem Windows 95/ďb

upgrade, windows 98 a/sE, word 6, office, v plastové krabičce, ] ks cD-R nosiče zn' Gigamaster
stříbíné banJ s nápisem xP Profesional v p]astové krabičce, 1 ks CD R nosiče zn. Verbatin střibrné

banry s nápiserrr Win XP profi + sP2 bez čísla, v p]astové krabičce, l ks cD-R nosiče zn' Verbatim
bilé barry s nápisem office 2007 v plastové krabičce, ] ks cD-R nosiče zn' Verbatim bílé barvy
s nápisem Win XP + serv'p'2 profesional v plastové k'abičce' ] ks cD-R nosiče zn' Verbatim stříbrné

barvy s nápisen Win XP SP2 profi bez čísla v plastové kabičce' ' l ks cD-R nosiče zn. Maxell
slříbrné barvy s nápisem office XP v platové krabičce' ] ks cD-R nosiče zn. VeÍbatim modlé barw
s nápisem Microsoft office 20oo + čiselnopísmenná řada v papiŤovém obalu, 1 ks CD_R nosiče zn'
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verbatjm žluté barw s nápisem Windows XPProfi + sP2 bez čísla v plastovém obalu, l ks cD-R
nosiče zn. Verbatím růžové baÍrry s nápisem windows XP + sP2 bez čísla v plastovém obalu' l ks

cD-R nosiče m' veIbatim modré bany s nápisem windows xP + sP2 bez čísla v papírovém obalu, 1

ks CD_R nosiče zn' Matsonic stříbrné bany s nápisem corel 8 v plastové kabičce, 1 ks cD-R nosiče

neziiŠténé znaČky stiibrne baŇ} snapisem Ms Windows 2000 Profesional + service Pack 2 +

Čls;lnooNmenná iada v plastové kabičce. osobního počítače - počítačové skřině šedé barvy bez

btizšihó oznaeeni' na boku se stitkem Microsoft _ Windows 98 Second Edition, Product KeyI FD9F2_

94KX3-FF6CW-2MGDQ-88HMW.

Podle $ 228 odst' 1 tr'ř' je obv. Stohl povinen uhradit společnosti corel corpoÍátion ottawa'

zastoupené sp;lečností softw3Ie security _ Jiří Jakubka, Ciolkovského čp' 860/12, Praha ó škodu ve

výši li 720: Kč, společnosii P]ayman s.r.o. Bměnská čp. 1ool25, Í*adec Icálové škodu ve výši

5!8'-Kč, spotečnosti Electronic Arts Inc. UsA zastoupené Patentovou' mámkovou a advokátní

kanceláií ltott. Růžička & Guttmann, Přaha 7, Nad Štolou 12 škodu ve !ýši l 807,_ Kč, spo]ečnostj

Abode Systems lnc., San Jose zastoupené Advokátní kanceláří Vobomík & Niglini PÍaha 1'

Štupartská 9 škodu ve výši 22 848,- Kč, společnosti Microsoít Inc' Redmond, UsA škodu ve 1^ýši

2l )o5._ Ké. společnosti symantec corporation cupertino, UsA zastoupené Advokátní kancelaří

vobornik & Nj;ini' Praha i. Štupartská 9 škodu ve výši 3 43l,- Kč, společnosti CD Projeld czech

s'r'o'. U Průhonu 7. Praha 7 škodu ve qÍši 2 197'- Kč, společnosti CENEGA CZECH s'r-o'' PÍaha 5,

Naskové ] škodu ve r.ýši 2 796,- Kč' České protipirátské unii' PÍaha 8 KaÍIín. sokolovská 37124

škodu ve \.ýši 1 506,- Kč'

Podle s 229 odst' 2 tr'ř' se pošk. společnost Abode systems Inc', MicÍosoft se zbýkem ná{oku

na náhradu škody odkazují na řízeni ve věcech občanskoplávnich.

I
.t

P o u č e n i: Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů odjeho doÍučeni podat u zdejšího soudu

odpor' odpor můŽe podat státní zástupce' obviněný a vjeho prospěch osoby uvedené v

5 á+r oast' z t'.t' rniuo podat odpor nenáleži poškozenému' Pokud je odpor podán včas

á oprávněnou osoborr, trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní ličení a

saÁosoudce nařídí ve věci hlavní líčení. Při projednáni věci v hlavním líčeni není

samosoudce vázán právní kvalifikaci ani druhem a výměrou trgsfu obsaženými

u1'""ini. priu'u' 
'ror.ud 

si obviněný odpoÍ nepodá' vzdává s€ tím práva na projednání

věci v hlav;im líčení a trestni přikaz se stává pťavomocným a vykonatelným'

Po aloÍučeni trestního příkazu může se oprávněná osoba odpoÍu ýýslovně v7dát'

Před právní mocí rozho drlutí plaÍí zák^zzcizení pÍopadlé věci nebo jíné majetkové

r'oa*ty, tt..ý 
'ut''nuj" 

ijiné dispozice směřujicí ke zmařeni tí€stu propádnutí věci

nebojiné majetkové hodnoty ($ 55 odst' 4 tr' zíkona)'

V Mostě 25'3.2009

. + .{,- Mgr. Jitka Neterdová, v'r'
samosoudce

Za spravnost rl hotovenif f, /
A' smitko\,á l \'/


