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čímŽ spáchal

lrccIlli ( ll) pÓrušnvJlli ''L]tÚr.kéIlo Í\r.l\J. prr\
priiv k dalabázi dlc $ l-52 odst. 1 tr. záktrna
tIestnj'čin neoplá\llčrtého podnikáni dle rr l l8

lf t8lrl00l

a odsuzuje se

podle \ l_52 odst- l tr. zákona Za použití .s .]_5 odsl.l tr. Záko a k úhrnnamu trestuodněti svobody v trvání l0 (deset) měsícÍi.

Podle $ 58 odst' l tl. zákona se obŽJlo\J'tšlnu r1,kon trcsru podllllnénč odkládá.pod]c $ 59 odst l tr. zákona sc stanoví zkuŠťbni doh|r 
' t.'eni.rrr r,rll"ir .o,i",i.

|,t1. s s: i'd\t. l.] pLsnl' J lr. zákona k peněžitému tcstu ve výměi.e _]0.00(),-(lřicel ti\íc, Ka'

Podlc $ 5.1 odsl' 3 tr' z.1kona se pro připad. že by peněŽitý tlest nebvl \.c stano\enódobě 7aplaccn stano'i náhtadni trest o<lněti',noloay 
' i.uani z ad;;;j ;;i.i'

' ' Podle Š 5-' odst- l písměno a). b) tr' zákoúa k tl.esfu prcpa.inlltí \ěci. kleró ob\.iněnÝ! vJdl poli( ii Jn, 2..1 2,x r-r

l) PC_ scsta\'a počilačc
2) Cf) CD Dosiče s lituly' počct kusú]

sour'isc.jicich s právem aut()rskÍm a

odst. 1 rr. zliko a.

' stojan 00i 09i
stojan 096 -l9i)- stojan 191 285

- stojan 28Ó _380
- slojan 381 -,187- stojan I 100
- slojan 101 - 167

stojaD I - 2E
- krabicc 

',Á''- krabice ,,8"- plastová kÍabice

95 ks films
95 ks films
95 ks lilms
9,1 ks íilns
1(]6 ks Íilms
100 ks music
67 ks music
28 ks Babvlon 5 (Žlutý)
107 ks
106 ks
133 ks

poškození' ČNS lFPI. Mezinárodni fe<]erace huc]ebnilro
Ceská protipirátská unie. Praha 8 Karlin. I'obieŽ|i 22:
lJubcrc.]' is' lrrnarJ1 20..rJk.rzuit -ť.\)|l' n.||,'|..'.l| |']

ohaanskuprJ\ nich.

Proli ton]uto trestnimLl přika7u I7c do osmi rlnů ode dnc jcho cloručcni podat
u zdc1šihrl _soudu odpor' Právo podat odpor nenálcži p.sř.'crlt.u' rclť,'a_r"
odpol podán včas a oprávněnou osobou. trestni přikaz sc rLrši ,r 

' " 
uě.' buj"

nařízeno hla\'ni ličeni' Při prtrjednáni l'ěci v h]avnim titcni ncni .^m,,,'ouJ."
lázán právni kr'alifikaci ani drlrhem a \'Ýměrou tr".tu nb.ož"ný,ni ,'-i;;.;n;příkaze. Ncbudc-li odpor řádnč a včas podán. lr".tni pr1t", se.tn',c

Podle $ 229 oost. l tr' řádu sc
prurnyslu. Praha 2. Na Kozačce 7;
ochranný sr'az autotský. I'raha 6
náhrar1u škod-v- na řízcni \'c \'ěcech

Poučení:
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pravoÍnoc ým a \'yko alelnÝm.
\'zd1tvá se lim prá\'a na projcdnáni

V Benešo\'č dl1e 4.9.200]

lT ttil1200i

V přip.ldě, Žc ob\lněni' odpol ncl]odá.
včci r'hlar'nín ličení

JUDr' ZdcÍ"rka L)LL1Iová' \'' r
samosoLldkvllč

.- t'.- tlrt.- '


