


PokÍačování -3- 11T 38/201 1

a současně tímto svým jednráním porušil práva související s právem autors!ým, zejména
majetková pláva výkonných umělců k uměleckým výko;ům, konktétné plávo na
rozmnožování zaznamenaného výkonu podle $ 7l odst. 2 písm' c) autorského zákona
a právo na sděloviiní zaznamenaného výkonu podle $ 71 odst. 2 písm. g) téhož zákona, dá]e
porušil majetková práva r,"jrobců zvukoých áZnamů, koÍl<rá;ě prň na rozmnožoviíní
zr.ukového ziiznamu podle $ 76 odst. 2 písm. a) autorského ziíkona a právo na r'ysílríní a jiné
sdělování zwkového záznamu veřejnosti podle $ 7ó odst. 2 písm' e; téhož zikona, a dále
poluši] majetková práva qirobců z\,ukově oblazového zíznamu, konkrétně právo na
rozrnnožování z\''ukově obrazového záznamu podle $ 80 odst. 2 písm. a) autolského ziikona
a právo na vysílání ajiné sdělování zr,'ukově obrazového ziznarnu veřejnosti poďe $ 80 odst'
2 písm. e) téhož zíkona, a tímto svým jednáním způsobil:

a) nositelům majetkových autorskjch p'ráv k filmovym auďovizu,ilním dílům,
zastoupeným Ceskou protipirátskou unií CPU, se sídlem Sokolovská 24. l86 oo Pmha
8, škodu vé smyslu $ 40 odst' 4 autorského zrikona v celkové ýši 199.58o,-Kč, z toho
škoda rra ušlém zisku způsobená lorušením púva na lozmnoŽovlání čirÍ 49.58o,-Kč "
a škoda na ušlém ásku způsobená porušením pláva na sdělování veřejnosti činí
150.000'_ Kč,

nositelům majetkoYých autolských práv k hudebnírn dílům a dílům vpodobě
mluveného slola, zastoupeným INTERGRAM, nezáúslá společnost výkonných
umělců a výrobců z\,!koÚch a ar'rkově obrazoých áznamí' o.s'. se sidlem Na
Poříčí 27, l 10 00 Praha l 

' 
|Č: 0o537'I'I2' škodu porušením autorúých práv ve smyslu

$ 40 odst. 4 autorského práva v celkové Úši 8.736,_Kč,

nositelům majetkoÚch autorských pÍáv k počítačovjŤn progarrrům (Ém)'
zastoupen]im spol. Playman_ s.r'o.. se sidlem Bměnská 700/25m, 500 oó Hradec
Krá|ové. IC: 25960750, škodu v celkové 1Íši l.19ó,-Kě' drile oprár'rrěným nosite|ům
autoŤshých pÍáv k poěítaěo{ým programům (hrám), zastoupen]im spol. cenega Czech'
s.r.o. se sídlem Naskové 3' l50 00 Praha 5, IČ: 61065056. škodu v celkové v,Íši
2.594,-Kč, a ďíle opálrrěným nositelům autorských práv k počítačovýYn p.ogr*,í-
(}]Írim), zastoupeným Patentovou, znifuntovou a advokátní kancelráí nott, Řťrálka
& GuttÍnafiL se sídlem Vinohradská 37/938' 12o 00 Praha 2, škodu v celkové výši
5.157,-Kč,

d) výrobcůnr zr''rrkových záznamů, zástoupen}tm ČNs rppt - Mezinrirodní federace
hudebního prumyslu České republiky' se sídlem Na Kozačce 7. 120 00 Praha 2. IČ:
005525]8. škodu porušenim práV sou\isejicich s právem autoÍsk}m vcelkove výši
28.504'-Kč,

tedy

neopŤávněně zasáhl nikoli nepatmě do zíkonem c}ráněných práv k autonkému ďlu,
uměIeckému výkonu, zr'rrkovému a zvukově obrazovému záznamu.

b)

c)

přečin porušeni autonkého
a práv k databázi poďe $ 270 odst.

tím spáchal

píáva' pláv souvisejících
1 trestrrího zákonílr-u,

s právem autorsk]hn
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a odsuzuje se

podle $ 270 odst. 1 trestního zákoníku s přihlédnutím k $ 314e odst.2 tI'ř. ktresfu
odnětí svobody v trvání deseti (l0) měsíců.

Podle $ 81 odst. l trestního zákoníku a { 82 odst. 1 trestního ziíkoníku se výkon tohoto
trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trviiní dva a půl (2,5) řoku.

Poďe $ 70 odst. 1 písm.a) testního zákoníku k tÍestu propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty- počítače stiíbmo čemé banf' s názvem Medion, model Pc MT6, typ
MED MT 224.

Podle $ 228 odst. l testního řádu je obžalovalý povinen zaplatit na nráfuadu škody
poŠkozen]im:

- ceskj protipirá(ská unie ČPÚ_ se sídlem Sokolovská 24, l80 oo Praha 8. čáslku_
l99.580'-Kč'

- INTEGRÁM' nezávislá společíost Úkonných umělců a ýrobců zruko\.ých a
zvukově obrazoYých záznanrů, o.s., se sídlem Na Poříčí 27, lio 0o Plaha l. částku
8'736'- Kč

- společnost cenega czech' s'r.o., se sídlem Naskové 3, 15o o0 Pmha 5, částku
2.594'-Kč'

_ společnost Electronic Árts Inc.' se sídlem 209 Rewood shoŤes Parkway, Re<lwood
city' UsA, zastoupená Patentovou, znímkovou a advoMbrí kanceláři Rott. Růžička &
Guttma ! se sídlem vinohradská 371938' l2o o0 Plaha 2, částku 696,-Kč,_ spoleěnost Áctivision Publishing Inc., se sídlem 3loo ocean park Blvd', Santa
Monica, USA, zastoupená Panetnovou, zniárnkovou a advokáblí kanceláří Rott_
Růžčka & Guttrrunn, se sídlem vinobradskí 3.7/938' l2O 00 Pnha2, částku 4.46l,_
5č'- cNs IFPI - Mezinářodní federace hudebníbo průmyslu české republiky' se
síď€m Na kozačce 7, l20 00 Praha 2, částku 28.504,-Kč'

Poučení: Proti tomuto tÍestnímu příkazu lze do osmi dnů odjeho doručení podat u zdejšího
soudu odpor. Právo podat odpor nenáeží poškozenému. Pokud je odpor podrán'včas
oplá\Ťrěnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízen; hlavní ličení.
PŤi projednání věci v hlavním líčení není samosoudce viázlín plávní kvaliÍikací ani
druhem a v:foněrou tresfu obsaŽenými v trestním příkaze. Nebude_li odpor řádně a
včas podán, trestní příkaz se stane pmvomocným a lTkonat€ln]fta. v případě, Že
obviněný odpor nepodá, vzdává se tím pláva na projednriní věci v hlavním líčení.

V Náchodě dne 23.3.201 1

Mgr. Pavel Ruml, v,r.
samosoudce

Za spÍávnost qhotoveni:
o,*".."tr{i


