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neoplávněně zasáhl do zákonem cbráněných práv k autolskému dílu a zvukovimu
Záznamu a z\'.ukovč obrazovému záznamu.

č ímž spáchal

trestný čin porušoviiní autorského práva. pláv sotrvisejicích s právem autorským a práv
k databázi dle $ l52 odst. 1 tr' Z' a

odsuzuje se

Podle \ 152 odst' 1 tr. zákona. s přihlédnutím k $ 314e odst.2' písm' a) tr.řádu,
k lrestu odněti svobody v trvání jednoho (l) roku.

Podle s 58 odst' 1 tr' zákona a s 59 odst' 1 tI' Zákona sc \"ýkon u]oženého trcstu
odkládá na zkušební dobu v trvání tří (3) roků.

Podlc $ 59 odst' 2 1r' zákona se obviněnému ukládá povinnost nahradit poškozeným
v průběhrr zkušební doby podmíněného odsouzeni způsobenou škodu.

Podle { 55 odst. 1. písm. a) tr. zákona' s přihlédnutim k s 3l4e, odst.2, písm. e) tí'
řádu se obviněnému ukládá trest plopadl'Iuti věcí' a to:

- Pc nezjištěné značky bez Úrobního čísla, na přcdní části nálepka FINET s šachtou na
přidavný IJDD, bez piídavného HDD. s DVD rom nezjiŠtčné značky a výrobniho čísla. se
zapisovací mechanikou ncziištěné značky a r'ýrobního čísla' přelepeny vstupy a Ústupy'
- 47ks CD ruzných značek, nezjištěných titulů, v plastových i papíroÚch obaiech, i bez obalů,
_ 68 ks CD různých značek, nezjištěných titu1ů v plasto\aich. papíror'ých obalcch. i bez obalu'
- 37 ks CD nczjištěnýclr tituiů, různých značek, v plastových obalech a bez obalu'

Podle Š 229 odst' l tr- řádu se poškození majitclé autolských práv čijejich zástupci, a
to:

- Česká národní skupina Meziniírodní lěderace hudebního průmyslu ČNs IFPI se sídlem Na
Kozačce 7, Praha 2'
- obchodní společnost Ccncga Czech s.r'o', se sídlem Naskové 3' Praha 5,
_ Jimaz s.r'o'' se sídlem Heřmanova č. 37' Pmha 7.
- PJ Soft s'r.o., se sidlem služská 27, Praha 8.
- Corel Gnbh se sidlem Edisonstrasse 6. Unter Schleisheim- SRN.
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- sony czoah s.I.o., se sídlem Vinohradská l74,haha3,
- Miqosoft corp. se sídlem one Microsoft way 8, Redmond, washington, UsA'
- Adobe systems Inc. se sídlem 345 Park Avenue, San Jose, Califomia' USA'
- Autodesk Inc. se sídlem l1 l Mclnnis Parkway' san Rafael'califomi4 UsA'
- s},rnantec corp. se sídlem 203 30 stevens Creek Blvd, Cupetino, Califomia, USA,
- Eleatronic AIts [nc. se sídlem Redwood Shores Parkway, Redwood City,
_ softwale 602 a.s., se síďem Homokrčskí 15' Praha 4'
- Grisoft s.r.o., se sídlem Lidická 3l, Bmo'
- Wendys Zdeněk Pazder4 se sídlem Zímek l78, Miličín'
- Lang soft s.r.o., se sídlem Korytná 225,
_ Borland s.r.o.' se sídlem Francouzskí 30, Praha 4,
- Multimedia Art, se sídlern Kamenická 4, Praha 7,
- Media Trade Interactive s.I.o.' se sídlem Pod vinohndem 2, Pmha 4,
- Ing' Jaroslav Pivoňka, Boánovskí 2080' Homí Počemice, Praha 9,
_ Bontonfilm a.s. a Intenonic Taunus Production s.r.o., zastoupen:ým Českou protipirátskou
unií se sídlem PobŤežní 22' Praha 8'

odkazují se s\ým uplatněným nárokem na náůIradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávních.

Pouče!í| Prcti tomuto testnímu příkazu 12€ do osmi dnů od jeho doÍuěení podat u
zdejšího soudu odpor. Právo podat odpoÍ nenáleží poškozenému.

Pokud je odpor podaín včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve
věci bude nařízeno hlavní líčení. Po doÍučení bestního přÍkazu může se
opni\'něná osoba odporu qýslovně vzdát.

V případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projedníní
věci v hlavním líěení. Jinak se ftestní příkaz stiívá pravomocn]ým a
lykonatelným.

V Ú*í nad Labem dne l7.bÍezna2oo4

Mgř. vledimíra Horáková, v. r.
s€mosoudkyně




