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Obviněný: Adam Benjamin Bartoš, nar. XXX
XXX

Obhájce: Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., advokát
Bolzanova 461/5
618 00 Brno
DS: 764rs4p

Stížnost
obviněného proti usnesení Krajského ředitelství policie
hl.m.Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru
obecné kriminality, 9. oddělení, ze dne 13. prosince 2016,
č. j. KRPA-405534-282/TČ-2015-000079,
podaná podle ustanovení § 146a odst. 2 trestního řádu
(dále jen „TrŘ“)

E l ekt ron icky
Bez příloh
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I. Rekapitulace

[1] UsnesenímKrajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Služby kriminální policie a vy-
šetřování,Odboru obecné kriminality, 9. oddělení, ze dne 13. prosince 2016, č. j. KRPA-405534
-282/TČ-2015-000079 (dále jen „napadené usnesení“), bylo podle ustanovení § 79e odst. 1
TrŘ rozhodnuto o zajištění autorských práv (ve smyslu nehmotného duševního vlastnictví
k dílu) u celkem čtyř knižních publikací, jejichž autorem je obviněný.

[2] Neboť napadené usnesení je nezákonné, obviněnému nyní nezbývá než podat proti
němu v celém rozsahu

s t í ž n o s t

podle ustanovení § 146a odst. 2 TrŘ a navrhnout, aby soud napadené usnesení zrušil.

II. Stížní body

[3] Podle ustanovení § 10 autorského zákona (dále jen „AutZ“) právo autorské zahrnuje
výlučná práva osobnostní (§ 11) a výlučná práva majetková (§ 12 a násl.).

[4] Ustanovení § 11 odst. 4 AutZ postuluje, že osobnostních práv se autor nemůže vzdát;
tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Z toho bez dalšího vyplývá nezákon-
nost napadeného usnesení, neboť to postihuje oprávnění, jež je ex lege nepřevoditelné a jímž
nikdo kromě autora nemůže platně disponovat.

[5] Ostatně i z dikce ustanovení § 79e TrŘ je zřejmé, že autorské právo nelze v trestním
řízení zajistit; zajištěna by mohla být tolika některá práva majetková, avšak ta by musela být
v příslušném rozhodnutí přesně označena.
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III. Závěrečný návrh

Ze všech těchto důvodů obviněný navrhuje, aby soud napadené usnesení jako nezá-
konné z r u š i l .

V Brně dne 15. prosince 2016

Adam Benjamin Bartoš

Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.
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