




ad l. 4.

neoplávněně zasáh] do
Z\'ukovénlu či Zvtlkově

-3,

tedy

zákonen clrrárrěných prár'
obraZo\'én]Ll ZáZnamLl,

s r 10:/200.1

l cUtol.kémLr d.lt.. unrČleckémrr tykonrr.

čirrž spácbal
acl l. 4.
trestný čin porLlšování autorskél]o práva, práv souvisejicich s prá\'em autoisk]im a práv
k databázi podle $ 152 odst' 1 tr'z.

!l odsuzuje se

podleŠ l52odst' 1tr. zák' s přih]čdnutinl k s 3 14e odst. 2 pistn. b) tr. řádu, Za pouŽiti Š45
tI'Zák. a s 45a tr' 7ák. k trestu obccně pťospčšných praci r'c výměře 300 (tři sta) hoclin.

Podle 5 55 odst' 1 písm' a) 1r' zák' se uk]ádá trcst propadnutí věci, a to 9 ks CD-R nosičů |

l ks CD_R nosičlr bcz označcní r'plastori krabiČce sobclenl irnatiotr spopisem PC-
]ralrslatol200] AJ_CZ sc-71 l9728E' v' č' 2o6826LB0195l80'
l ks CD-R DoSičc Zn. imation \'\'p]astové krabičce s obalem in13tjon s popisem PC-
Trans]ator 2003 NJ_CZ SC-']2o669'/6, v. č' 81o9GG 1 82l81 1 1 LH2C,
] ks CDlt nosjče Zn' inration vvp]asto\'é krabičce sobalen imalion spopisem 2 FAST 2
RL]Rlol,lts' \,' č' E1 ] 7Ls 1 0]0623 1 224-'/ 32231'
] ks nosiče z1r' Logo GoLD bez popisll , v' č. 2325G'7250323423 s přiložeD]im papírkenl
s Dápisel1l ''DJDEEPDANcE TECHNo SET 2d*,
] ks Dosiče zrr' Logo GoLD bez popisrr , ý. č' 2325G125o327323 s přiloženiim papirkem
s nápisem ''DJ CRAYZZWWMAN PoRNo TECHNO MUsIQUE,,
] ks nosiče zn' Logo GoLD bez popisu, v' č' 2325G7250323o3 s přiložen]im papírkcm
s nápiscnr,,DJ DAN CooLEY''.
l ks nosiče zn' Logo Economy, bcz popisu, v. č' NE1_,121221-D62ó 10854 v p]asto\,é
krlbičcc.
l ks CD R nosiče Žn' PhiIips, nečitclrrélro výt-. čís1a, bcz popisrr'
l lrs CD R nosiče zrl. Inlatio]l. bez popistl- v' š' E 1 17LS 10302 ] 8180,1-395ó5,

ktcťé byh'ob\'iněnýn dobror'olně r'yclárry dnc l i ' 2' 2004 Policii ČR'

Podlc s 22911 lr.řlidrr se pošliození:
Ceská plotipjlátská ul]ie' se sidlcm PobřeŽllí22, Pfaha 8' KaIlil1
JIN{AZ s. r' o se síc1lern IIeirlanor'a 2, Praha,
PJ sofi s' r' o' se sicllerll Praha E' SlLrŽská 27.
s\lninlec Coq)oralioll, se sidlen 20330 stc\'ens Creek B1vc]', CupeÍino, ca]ilon a 950l4,
L S.,\
Nlicrosoft Inc., se sicllem v One Microsoft Way, Redrnond, Washington, USA
Pelr Kopečný 

' 
n.lÍ' 2ó' 11' 1956' Paldubjce, L. Matury 851
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Dlna Šerinorá. nor' j' ll. l068. ceske Brrdějovice. ul.28' říjn3 čp.22.
SoPHIA, tlLurročnické a překladatelské sluŽby s' r' o', České Budéjovjce, Česká 3o'
Mařek ondra' na|' 10' 5. l974, b)'tem Javorová 1 385, Slavičín
Chlanda Luboš, nal. 2' 2. 1983, býenr Pliškovice ó, Mirovice,
ing' Leoš Llostinský, nar' l3. 6. 1964, Moravská Nová Ves, J. Čemého 618,
Fi1ip Kodejš, nar' l9. 11' l961,býen1Priha l0,Donská323/10

se svýnri náťoky na náItadu škody odkazÚí na řízení ve věcech občanskoprávnich.

Poučení:
Proti ton1uto trestnímu přikazu lze do osmi dnů od jeho dolučení podat u zdejšiho soudu
odpor' Právo podat odpor nenáleŽí poškozenému. Poktrd je odpor podán včas a oprávněnou
osobou' tlestní příkaz se Nší a vc včci bude nařízeno hlavní líčení. Jinak se trestni přikaz
stává pravonocn]im a vykonateln:ím. V případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím
prá! a n. projednání r éci v hlavnim ličení'

v HřadciKrálové dne 2.'J . 2004

JUDr. Jana slezáková
samosoudkyně

Za správnost:
M. Dřašnerová
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