


Jednací číslo: 6'1 5612009

čímž spácbal

testný čin porušováni autorského pÍáýa, pÍáý souvisejících s plávem autorsk]fon a práv
k databázi dle $ 152 odst. l trestního zákona,

a odsuzuje se

Podle $ l52 odst. l trestního zrikona s přihlédnutím k $ 3l4e odst.2 tr. ř. k tlesfu
odnětí svobody v trvání 8 (osmi) měsíců.

Podle s 58 odst. l, $ 59 odst. l treslního zákona se mu výkon tohoto tlestu podmíněně
odkládá na zkušební dobu 2 (dvou) roků.

Podle $ 55 odst. l písm. a) trestniho zákona se mu úládá trest propadnutí věci, a to
osobního počítače šedé banry, s nápisem LEo, na l€vé boční straně nápis 85.132.245.188' na
zadní straně s'No: 031396978, se zasunuqým přenosn}'m HDD o velikosti 80GB, bílé bany,
kdý t}to věci se nachrázejí na Policii CR, Krajském ředitelství policie Sm kraje, Územním
odboru SKPV ve Fýdku-Místku.

Podle $ 228 odst. l ttestního iídu obviněný je povinellaplďit poškozené České
ňrároďni škupiíěMeziniírodní federace hudebního prumyslu, Praha 2, Na Kozačce 7, škodu ve
výši 183.966,- Kč a České protipir,ítské unii, Praha 8 Kallín' Sokolovská 37124, škodu ve
r'ýši l9.682'- Kč.

Poučení: Ploti tomuto testnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat
u zdejšího soudu odpor. Pávo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je
odpor podán včas a opnávněnou osobou testní příkaz se ruší a ve věci bude
nařízeno hlavní líčení.
Při pojedníní věci v hlavním líčení není samosoudce viízín právní kvalifikací
ani druhem a \.-ýměIou trestu obsaženými v trestním příkaze. NebudeJi odpor
řádně a včas podrín, trestní příkaz se stane pravomocným a lTkonateln]fon.
v případě, že obviněný odpor nepodá' vzdává se tím práva na projednání věci
v hlal'ním líčení_

okesní soud ve Fýdku_Místku
dne 23. 3. 2009
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