


pokračováÍí -2 '7 T 129/2011

smyslu zákona č. 12112000 sb. o plálu automkémJ čímž bez svoiení autoru audiovizuálníclr děl a
bez soúIasu yfoobců zvukově obrazoqÍclr záznarnů úmyslně zpřístupnil plostřednictvím
počítačové sítě intemetu audiovizuá]ní díla a z\''ukově obrazové záznamy takor':ým způsobem' že
v daném místě a čase k nim moh1 mít přísfup kteďkoliv úěastník počítačové sítě intemet, a to 1

titul, k němuž je dlžitelem autorchých pláv společnost B1ue sky Fi]Ín Distribution a's', Lázeňská
285/11, Ptaha _ MaIá stana, 37 litulů. k nimž je dditelem auto$Lých pláv společnost BontonfiIm
a.s. NádraŽní 344123' Pra]ra 5 _ Smíchov, 3 tituly, k nimŽ je držitelem autors\Ích práv společnost
Forum Home EnteÍteinn]ent Czech s.r.o. Arkalycká 951/3' Praha 4 _ Háje, 10 titulů, k nimŽ je
držitelem autorsloých pláv společnost Hollyr'vood C.E' s'r'o. Jizerská l88l/5, fueany' 2 tituly,
k nimž je držitelem autorslojch práv společnost Iltersonic spol' s.r.o- organizační složka,
nrím.T.G.Masaryka' 976113, Břeclav, 12 titulů' knimž je džitelem autorských pláv společnost
Magic Box a's' Kunětická 2534/2, Praha, 3 tituly, k nimŽ je držitelem autoÍských práv společnost
Pa]ace Cinemas Czech s.r'o' Vodičkova 12'17/19' Ptaha l - Nové Město' 1 tilu], kněmuž je
dditelem autoNkých pláv společnost SPl lntemational Czech republic s.r.o. Branická 1950/20'9,
Plaha 4 _ KÍě' 4 tituly, k nimž je držitelem auto$kých práv společnost vy'amer Bros. Entertairunent
s.Í.o. soúenická 1194113, Praha 1' 1 titul, k němuž je držitelem autolských práv společnost
Twentieth centuÍy Fox Film Corporation, s místem po<tnikríni 10201 Wes1 Pico Boulevard, Los
Angeles, Califomia 900ó7, USA, 1 tiírl, k němužje d.žitelem autolsloých pláv společnost Universal
city studios LLLP a Universal Ciý' Stuďos Producťons LLLP, s místernpodnikání 100 Universal
cily P|aza Universal City, Califomia 91608, UsA, 1 titul, k němuž je &žitelem autorcLých pŤáv
společnost wamer BÍos. EnteÍtainment loc., s místem podnikání 4000 Wamer Borrlevard' Burbank,
Califomia, 91522, spojené státy aÍnerické, přičemŽ q4o společnosti jsou zastoupeny Českou
protipirátskou unií se sídlem Sokolovská 24, PÉha 8'

tedy
neopráWěně zasábl' nikoli nepatÍně, do zríkona chlíněných pláv k aulomkému dílu,

z!'rrkovému či zwkově obrazovému záznanu,

čímž spáchal
přečin ponršení autorského práva' práv, souvisejících s plávem auto$Lým a práv k databázi

podle 6 270 odý.1 tr.zíkoníku.

a odsuzuje se

podle Š 270 odst'1 tr.zakoníku s pňhlédnutím k 6 314e odst.2 tr.řádu k tresfu odnětí
svobody Y trvání 6 (šesti) měsíců.
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Podle $ 81 odst.l a $ 82 odst.l t.zákoníku se Úkon tohoto txestu podmíně!ě odkládá na
zkušebnÍ dobu v trvríni 1 (iednoho) roku.

Podle $ 229 odst.l tr.řádu se poškozený Česká protipirátská unie, se síďem Sokolovsk{
37D4'PÍúr^8 _KaÍfu\ o d kazuj e s uplatněn:Fn nfuokem na náhÍadu škody na řízení ve
věcech občanskoprávních.

P o u č e n il Proti tomuto tr€stnímu příkazu lze do 8 dnů od jeho doručeui podat u
podepsa!ého soudu odpor. Právo podat odpor ne!áleží poškozenému.
Pokual je oalpor podán věas a oprívněnou osobou' trestní přikaz se ruší
a ve věci bude nařízeno hlavní |íčenl. Při projedníní věci v hl&vníe líčení
nenl BrmoŠoudce vázán pÍávní kvalifikac{ ani druhem a výrněrou tresÍu
obsaženými Y tf€stním přikazu. Jinak se tr€stul přík&z sÍane pravomocným a
vykonetelnýD.v příprdě, že obž&tovr!ý odpor nepodá,\rzdíyó se tím práva na
projednání věci v hlar.uím líěení.

v Jindřichově HÉdci dne 23.8.201l
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Za sprárnost vyhotov&:
vladimíra Hendvcbo{

Mgř. Roman Dvořáb v.r.
samosoudce


