


128' 625 ' 
- Kč ( seznam uveden na č' l' 81-83 Vyšetřovacího spisu )' neboť k tomuto

neměl souhlas majitelů autorských práV k těmto programům ( nebo jejich zástupců )'

t e d y ad 1- 2 ) neopráVněně zasáhl do zákonem chráněných práV k autorskému

dílU a zVUkové obrazovému záznamu'

Tím spáchal

trestný čin porušování autorského práva, práV souvisejicich s práVem autorským a

práV k databázi dle s 152 odst' 1fr' zákona

a odsuzuj

podle s 152 odst' 1 tr. zákona, se zřetelem na

k trestu odnětí svobody V trvání

se

314e odst' 2 pism' a )tr. řádu'

10 (deset)měsícú.

Podle s 58 odst' 1 a s 59 odst' 1 tr' zákona se Výkon tlestu podmíněně odkládá

na zkušební dobu V trvání

24 ( dvacet čtyři ) měsíců.

Podle s 55 odst' 1 pism' a ) tr' zákona, s 56 odst' 1 tr' zákona se obviněnému

ukládá trest propadnutí věci :

: počítaěové sestavy ( v proveden Í lvlinitower l X DVD, cD n]echanika, FD rnechan ka' HDD

segate 20G' sT320414A, grafcká karta teevizní karta' modem, satel]tnÍ

kaata' zvt]ková karta Včetně kláVesn ce sK 710W sredukci na kabelu,

myš zn Dexa č' ccc12102089, Včétně rnonjtoru Aoc 17" 7G1r' V ó

P8cG04A15453' 2 ks napájécích kabelů 230V )

: 175 ks cD disků ( uvedené na seznamu č' l' 334 _ 340 )

Podle $ 229 odst' 1 tr' řádu se poškozené spoleěnosti ELEcTRoN|c ARTS'

lNc., Se sídlem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood city, cA 94065-1175,

U'S'A', Adobe systems lncorporated, se sídlem 345 Park Avenue' san Jose,

Caliíornia 95110' U's'A', Microsoft corporation, se sidlem v one l\4icrosoft Way 8'

Redmond, Washington, WA 98052-6399, U.S.A., Macromedia lncorporated, se
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sídlem 600 Townsend stréet' san Francisco' cA 94103' U's'A-' AUToDESK spol.
s r. o., se sídlem V Praze l, Klimenstká ě' 1o, lČo 49358430' BoNToNFlLM a. s., se
sídlem V PrazeV' NádraŽní č'344l23'lČo61858722' WARNER BRos. s. r. o., Se
sidlem vPraze l, Na Poříčí ě.30, lČo 4118.16184' sPl lnternational czech
republic s. r. o', se sÍdlem V Praze lV, Na ondřejovem č' 1oo1, lČo 26448998,
sony Music / Bonton' s. r. o'' se sídlem V Praze l' Palackého č. 1, lČo 25644963'
Magic Box, a. s., se sídlem V Praze Il' Kunětická č' 2354 / 2, |Čo 26155273'
lntersonic Taunus Productions' spol' s r. o', se sídlem V Břeclavi' nám' T. G' l\4' č'
2957 l 13' lČo 46357670' odkazují se SVým nárokem na náhradu škody na iizeni Ve

Věcech občanskopráVnich'

P o u č e n í : Protitomuto trestnimu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdéjšího

soudu odpor' PráVo podat odpor nenáleží poŠkozenému' Pokud je odpor podán

Včas a opráVněnou osobou, trestnÍ příkaz se ruši a Ve Věci bLrdé nařÍzeno h avní
líčení' Při projednání Věcj Vh]avním líčení není samosoudce Vázán práVni

kvalifikacl ani druhem a Výměrou tr9sll] obsaŽe.ými V trestnirn příkaze l'jebL]de'li
odpor řádně a Včas podán' trestní příkaz se stane pravomocným a Vykonatelným
V případě, že obviněný odpor nepodá' vzdáVá se tÍm práVa na projednání Věci
V hlavnjm líčenj.

V Děčíně dne 22' března 2004

Mgr' MiIoš Řízek, v' r.

samosoudce

za spráVnost Vyhotovení : Jaroslava
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Jírav$vá




