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zvukovému či obrazově z\,ukovému zllzýamn, a to tím způsobem, že zpřístupnil
prostřednictvím svého počítače připojeného k intemetu ze zjištěĎých IP adres jému
přiděIených společností UPC Česká republika, a's.' IČ , oo562i62 a to lP adres
89.103.87.147, 89.103.8'l.22I ' 89.l03'87.194, 89.103'87'250, 89'102.l88'83, pomocí uzlu
'BEST oF AlL HUBS" ve Úše uvedené ',peel to peel'' síti chÍáněné hudební soubory _

autorská dí]a' ve smyslu $ 2 zikona číslo l21l20oo Sb. ve znění pozdějších předpisů
a novelizací, Auto$kého zákona, v celkovém objemu 81'97 GB dat, což za.ltmovalo 1147
hudebních děl komprimovaných ve formáfu MP3 piesně specifikovanýclr ve spisovém
materiálu v elekbonické podobě na přiloženém DVD nosiči, Lterý je součástí odbomého
'v1'jádření zpracovaného odborem h.iminalistické techniky a expefiíz Policie ČR oznaeeném
KRPs_37779lČJ_2o10-01ooKT-PE ze dne 15'4.2011' ktéré mě] uložené na svém extemím
pevném disku Westem Digital s kapacitou 1 TB qfoobního čísla wcAu4oo97184,
piipojeném kjeho počítači s qfoobním číslem S00JJ30X768o76' umístěné v adresáři
"F:\sdílená hudba\'', ěímž bez právrrího důvodu zasiíltl do shora konketizovaných zíkonem
chrráněných pláv autoru, výkonných umělců a qýrobců z',rrkového a zvukově obrazového
záznamu, a 10 přesto, že věděl, že nemá ádné oprár'rrění ěi platně uzavřenou sÍ ow!
slositeli autorských práv kÚše uvedeným produktům, k pořizovriní jejich roannoženin
či k jejich nabídce a posk}tování těchto děl ke staŽení jiĎJm osobrím, nejméně od společností
Universal Mrrsic,s.r.o., lČ : 60469692, EMI MUsIa iUsLlsFIINo česká republika, a.s'
IC : 63080443, Popron Music, s'r.o., IČ : 47547464, Soly Music Entertainment czech
Republic s'r.o. ,Ič : 41694031 a Supraphon a's'' IČ | 45ž7423l, ktelé jsou ťkadními
nositeli práv na další užití těchto z\,ukoaých zíznamů. souhmně -"tupo"un1l.t' čr'-S trPI,
Č"eskou nfuodní skupinou Mezinrárodní federace hudebního pťumyslu' Na kozáčce 7' Praha 2,
IC:00552518

současně ve stejném období stejn;fun způsobem úmyslně bez jakéhokoliv oprávnění v níŽe
uvedeném rozsahu zasríhl do chrríněných práv k užití 713 zr,'rrkově obmzo\"ých záanatrÍt'
autoNhých děl, ve smyslu $ 2 zákona číslo 12112000 sb' ve znění pozdějších předpisů
a novelizací, Autorského zákom, v tomto případě filmů, seriálů apod., uložených nipevnem
disku Westem Digital s kapacitou 1 TB výIobního čísla wcAu4oo97184' připojenéÁ k.ieho
počítači 5 \nýrobním číslem s00JJ30x768076' umistěných v adresáři ''F:\sdílené filmy\ přesně
specifikovarrých v tabulce v}čísleni skody pod číslem jednacím 11061 ze dne 3.ó.20ll
od Ceske protipilálské ulie, se sídlem sokolovská 24, Praha 8, IČ : 4576870ó, které
je součástí spisového mateÍiálu, tím, že zpřístupnil tato díla pomocí intemetu ostatním
uŽivatelům ''peer to peer" sítě qÍše popsan}tn způsobem, ve formáfu .avi, vonv apod,
a to v lozpořu s ustanoveními zákona číslo 12112000 Sb' ve znění pozdějšich předpisů
anovelizací'Autorskéhozíkona,konkÍétněvrozporus$12odst.4písm.a)'Š13as80odst.
2písm.a)orozmnoŽovránídíla,$12odst'4písm.f)as80odst'2písm'e)osdělovrínídíla
veřejnosti, $ 30 o volném užití díla, kdy tato ustanovení umožňují užít jiné osobě než
autorům, Úkonn:fon umělcům, qýrobcům zlukového zž']naÍrLn a zvukově oblazového
ziznamu dílo, uměIeclcý ýkon, zvukoý a zlukově obtazoý zélzltast pouze se smluvním
oplávněnim autola, Úkonného umělce, ýobce zlukového a z\ukově obrazového ziiznamu,
a zakaz!ji poýŽíÍ rozÍDnoženinu áotovenou pro osobní potřebu k jinému účelu, čímŽ bez
prár,ního důvodu zasiíhl do shora konkretizovaných zákonem cbÍlíněných pÍáv autolů,
qýkonných umělců a wýrobců z,vukového a zvúově obrazového zianaml, a to přesto' že
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vědě], že nemá žádné opá\,'něni či platně uzavřenou smlour'u s nositeli autorských práv
k výše uvedeným produktům, k pořizovríní jejich rozmaoženin či kjejich nabídce
3*p":!It:]T] těchto děl ke stažení jiným osobám, ÍIejméně od společností Éonlonfilm a's.,
IC :26'137493'Filmexpo.t Home video s'I.o., IČ : 49689l93, Filrrůouse s.r.o., tČ: zl+:u s tl'Forum Home Entertainment Czech s.r.o'' 1Č : 2,7906922, Holl1rvooá c.E' s'I.o.,IČ 8872646, lntelsonic s.r.o', IČ : 26967910, Magic Box a's., IČ : 26]'55273, Palace
-cŠ"T::^ 9_Th s.l.o', IČ : 25187864' Sony Music Entertainment Czech Republic s.r'o..
IC: 41694031' sPI International Czech republic' s'r.o', IČ:26448998, Urania s'I.o.,IČ 25']032't7, Wamer Bros. EnteÍaiťunent' ,;', ló '' iiw|ú' n^" pohádek a.s.,
IČ: 26735539, ktere jsou ýhradnimi nositeli práv k užiť těchto děl, souhine zastoupených('eskou plotipirálskou unjí. se sidlem Sokolovská 24' Praha 8. IČ | 45']68.]06.
kdy celkově tílto s\rým úmyslným shora popsalr]ým jednánim bez právniho důvodu zasáhl
do ziákonem chráněných práv autorů, výkonných u.il"ů u ,.y.ob",i zvukového a znkově
oblazového áznamu, nejméně u.l8óo uměleckých děl shora specifikovaných společností'
l1eré jsou zastoupeny ČNs IFPI, Českou írodni skupinou Mezinárodní fedárace hudebnÍro
průmyslu a Českou protipirátskou unií,

t e d y : neoprávněně zasáhl nikoliv nepatmě do zíkonem cbrríněných práv k autorckém dílu,
uměleckému ýkonu, zvukovému či zÝukově obrazovému lznamu' rczhlasovému
nebo televiznímu vysílání nebo databžai, a takového činu se dopustil ve značném
!ozsahu,

čimž spáchal

eYin_ !:r_ušení 
altorského práv4 práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

podle $ 270 odst. l, odst. 2 písm. c) trestrrího ákoníku

a odsuzuje se

podle $ 270 odst. 2 tr. zákoníku s přil édnutím k $ 314e odst. 2 tI. řádu k trestu odnětí
svobody v trvání 12 (dvanáďi) měsíců.

. . 
Podle-s 81 odst' l a $ 82 odst. l tr. zákoníku se Úkon tresfu odnětí svobody

podmíněně odktád.í na zkušební dobu v trvání 4 (čýř) roků.
Podle $ 82 odst. 2 tl. zákoníku se obviněnému ukládá povirmost během zkušební doby

ďe jeho sil nabradit škodu přečinem způsobenou.

. ' 
Podle $ 70 odst. l písm. a) tI. ztákoníku se obviněnému ukládá Íes1propadnutí věci _

osobní stohí počítaě čemé bany s IIDD Samsuug, výrobní číslo: s00JJiox7ó8076 sAC
!:b^"t* b"' pravého krytu a extemí řIDD 

^ue6' 
wo l TB čemý, výrobní číslo:

WCAU40097184 s AC adaptérem a USB kabelem.
Podle $ 229 odst. 1 tŤ. řádu u poškozené osoby _ Česká plotipirátská unie, IČ:

457ó8706. se sídlem Sokolská 3]|24. 186 00 Praha 8 _ karlin a cŇs r'pr, c."la Joáni
skupina Mezinárodní fedeÍace hudebního prumyslu, lC: 005525l8, se sidlem Na Kozačce 7,
120 00 Praha 2' odkazuji se sv'.foni náíol} na nríhradu škody na občarrskoplávní řizení'
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P o u č e n í: Proti tomuto testnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doruč€ní podat
u zdejšího soudu odpol. Plávo podat odpor nerr.{leží poškozenérnu. Pokurl je
odpor podán věas a oprár'rrěnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bude
nařízeno bla!Ťí líč€ni. Jinak se tÍestní pří€z sttává pravomomým
a vykonatelaým.

v PříbÍami dne 23. plosince 20l1
Mgr' Zdeněk Klorrzelqv.r.

samosoudce
Za spávnost }Yhotovení :

Monika Šmeikalová
L' . t

h,-,.',/,,,
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