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tedy

- jedIrak neoprávněně zasálrl do zákoncm chránčnýclr práv k autorskému dílu,
ulrrěleckému výkonu' nukovénru či zvukově obrazovému záznamu, Iozhlasovému
nebo televiznímu lTsílání nebo databázi,

- jednak uvedl do oběhu' rozšiřoval a q,Ťobi] anebo zalím účelem přechovával
ponograíická díla, nosiče zvLtku ncbo obrazu nebojiné předměty ohrožující mlavnost,
ktelá zobrazují dítě, nebo v nichž sc projevuje ncúcta k člověku a násilí"

čínrž spáchal

- jednak trestný čin porušoviíní autofského prár'a, práv souvisejících s pláve]n
autorsk]in a pláv k databázi podle $ 152 odst. 1 lř.zák',

- jednak trestný čin ohrožování nrravnosti podle $ 205 odst. 1 písm. a),b) tr.zák'

a odsuzuje se

podle Š 152 odst. l tr.zák. za užití $ 35 odst. l |.. zák. k rilrmnérnu tr€siu odnčtí svobody
trr'ání dYaccti (20) měsíců.

Podle s 58 odst' 1 tr.zák. a 6 59 odst' ] lr'zák. sc \'ýkon tohoto trestu podmínčně oclkládá
nazkušebrli doburtnání pě(i (5) roků.

Podle$55odst. 1písn'b)tr. zák. sc obžalovanému ukl,ád'á trest DroDad uíí věci a
to" 1 ks Počítačc bližc neurčené značky zapsaného v knize zajištěných věcí pro rok 2003 na
PCR oR sKPv Jičín pod pořadov]im číslern 57, 197 ks CD nosičů. 2ks rnini CD nosičů a
112 ks disket, zajištěných a vydaných obŽalo\'aným při domovni Prohlidce dne \4'I1'2oo3,
jcž byla provcdena PcR oR SKPV JiČín pod sp.zn. CTS:oRJČ-245/oHK_2003 a jsou
zaznanleniíny v plotokole o tomto úkonu'

Podle $ 55 odst' 3 tr' zák' se vlastníkem propadlých věcí stá\'á český stát'

Podle { 229 odst. 1 tí. řádu sc poškození ccnega czcch s'r-o.. oSA-ochranný sr'az
aLrtorskj pro práva k_dilům huL]ebnin)' ceslá národní 5lupina MezinárodnÍ Íáderacc
hudebního prumyslu. Ceská Proti|jrátská unie. společnost Microsoft, společnost Adobe,
společnosl E]ectronic Afts Inc. o d k a z u j í se sv:imi nároky na nábraáu škody na řízení
ve věcech občanskoprávních.

odůvodn ění |
Podle $ 314d odst' 3 tÍ' řádu tento Iozsudek neobsahuje odůvodnění, protože se po j€ho

vyhlášcní státní zástupce i obžalovaný výslovně vzdali práva odvo]ání.
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V Jičíně dne 14.7.2004

P o u č e u í : Proti tomuto lozsudku Ize podat odvollíní do osmi dnů ode dne doručení opisu
lozsudku' trojmo. ke Krajsktmu soudu v Hradci J{rálove prosaeanicivim_ souttu zdejšího.lolo pravo však nemají osoby, které se jej po vyhlašeni rózsudku výslowě vzdaly' štátní
i:..,_lry:_ P"ž. odvolári6 n4ou6J''out rozsudek pro nesprá\Ťtost Lreréhokoliv 

'výoku.
oozalovany 

'pro .nespnávnosl !"Íoku. kteý se ho přimo dotýkí poškozený' keryi ullatnii
nďok' na náhrad]r škody'. pro nespráwost výoku o nr{hrade stódy.oauoi,í"í' je ňo^o
napadnout nesprávnost některého v;fooku iv případě' Že takový v,foók chybí.odvóláÍU- musíbý ve shora uvedené lhůtě odůvodněno tak. aby bylo pao'no' ve kéných v}'Ťocíchje rozsudek
napadán ajaké.vadyjsou vÍýkány rozsudku nébo-řizání, které mu pi"á"r'á'"iá. <_louoI,i"; t".
opnr o nove ouKazy a skutecnosti.

rT 9u2004

JLrDr' Aleš V;Írnol4 v.r.
sarnosoudce

zo ,r,arrort vhfuLí:-


