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- 3 ks zboži označeného ochranrrou známkou Versacc (3 ks košil)'
3 ks zboŽí označeného ochlamou aámkou Fish Bone (3 ks zimnich burrd),

- 2 ks zboží označeného ochrannou zlánlkou Calvín Klein (2 ks riílových kalhot),
_ 1 ks Zboži označenélro oclrrannou známkorL Helly Hansen (1 ks zjmní bundy).

t e d y uvedl do oběl'Iu \,ýrobky neoprávněně označované ochrar'rnou známkou, k níž přísluší

výhradní právo jinému,

II. v téže době a na stejnén nistě n.LbíZel včdomě na vyhrazeném mistě prodejny

k prodcji nelegální kopie zboži vyrobeného bez souhlasu najitelů piíslušných

autorských práv a to l ks cD s neopťávněně v.vrobenou rozmnoženinou hudebni

nahrávky ke škodě společnosti IFPI ČR' se sídlcm Praha 2, N-a Kozačce a 1 ks
\'ideokazety VHs s íeoprávněně vylobenou lozmnoženinou zwkově-obrazového
záznamu s názvenr Agent Red ke škodě ČPU' se síd]em Praha 8' PobřeŽní 22.

t e d '_v neoprávněně zasáhl clo zákonem chráněných práv k autorskému dílu. umčlcckému
rikonu a zr ukolÓ obraztrrénltt z.iznam t.

čímž spáchal

ad I') tťcstný čin ponlšování p'áv k ochlanné zlánrce. obchodnimu jménu a chránčrrému

označení půvo<lu podlc $ 150 odst. 1 1r. zákona,
ad II') trestný čin porušo\,ání autořského p.'áva souvisejících s plávem autorskim a pIá\'

k databáZi podle $ 152 odst' l tr. zákona,

a odsuzuje se

pod1e -s 150 odst' 1 tr' zákona za rrŽití $ 35 odst' 1 1r' Ziíkona a ! '15 odst. 1tr' Zákona, $'15a
odst. 1 tI' zákona k úhrnnému tresÍu obecně prospčšných prací vc \í'měř€ 350

(třistapadesát) hodin.

Podle s 55 odst. l pism' a) tI' zákona se obviněnému ukládá trest propadnutí \'ěci a

to:
- 59 ks zboŽi označeného ochrannou z'nán]kou Adidas (8 ks zimniclr bund' 7 ks

flaušov1jch bund. 21 ks mikin, 14 ks triček' 9 ks tepláků), 2 páť.v bot o,alačených
značkou Ádidas.
37 ks zboží označeného ochrannou znárnkou Nikc (7 ks zimnich bund' 15 ks mikin. 1'1

ks tričck' 1 ks tcpláků). 12 párů sporlovní obuvi označené známkou Nike a 3 páry'

sandálů označených známkou Nike'
- 32 ks zboŽí označeného ochrannou Zlán]l(ou Dicscl (12 ks mikin' 20 ks svetrů).

- ,1 ks zboží označenýcl] ochrainou známkou Hugo Boss (4 ks svctrú).
- 3 ks zboži ozrračeného ochrannou známkou Versace (3 ks košil).
- 3 ks zboŽí označeného ochrannou známkou Fish Bone (3 ks zimních bund).
- 2 ks zboži označeného ochlannou Známkou Calvin Klein (2 ks rjflových kalhot)'
- 1 ks zboží označeného ochlannou zxámkou Helly Hansen (1 ks zimní bundy),

1 ks videokMety VHs s náZvem Agent Red,
- 1 ks cD s neoprávněně vylobcnou rozmnoženinou hudební nahrávky'



lT 29t2003

Podlc $ 229 odst' l tr' řiídll se poškozenl
-'AdrJl-l R t'''n''se'rdllrlr Pr'ahr lo.Žirclnic\o5.
- Nike European opelations Nethellcnds B\' Czech BrJllch office. lČo 708546]7.

se sidlem Praha 1, V Celnici 10,

Nerv Yortel. S.H.K. Jeans GmbH, Russeer Weg 101-103. 2'11 09 Kiel a

schmalbachstrasse 16. 381 12 Braunsclrweit' Spolkor'á republika Nčmccko.
. HH qnorlrl s.r.n.. l( U 25-Uolj2. s( 'i.l (m Prrha 1,. \r Hurr.l- :R2 r.

Intersonic Taunus Productions s-r'o'' Sc sídlem Bieclav. nám' T'G'Masaryka l3.
- Ilugo Boss AG, Medzingen. Dieselstrasse 12, P.O.BOX 1252, SRN,

odkazuji se s\,ými Llplatněnýrni a nepií'.nanými nároky na řízcni vc věcech občansko
prár'níoh'

odůvodnění:

Toto rozhodnutí neobsahuje odiivodnění, kdy'Ž po jeho v'vhlášení se státni zástupcc i

obviněný r'zr1ali priir'a odlolání (\ 3l4d odst' 3 tr' řádu).

Po u čen í: Ploti tonuto Íozsudku lzc podat odvo1áni ato ve ]lrůtě 8 dnů odc dne doručeni
piscmného \'yhotoveni rozsudku' kdyŽ odvolárri se podává kc Kraiskénu
sorLdu r'Česk]ic1r Buděiovicích prostřcdnictví]! soudLt podepsaného a to vc
trojim vyhotovcni.
Rozsudek může odvoláníIn napadnorÍ státní Záslupcc pro ncspráv1losl
kleIéhokoli výroku rozsudku u to \'e prospěch i v neprospěch obŽalovaného'
obžalovaný můŽe rozsuclek napadat. pro nesplávnost výroku' kteq; se ho
přímo .lotýká a r'jeho prospěch tak mohou učinit rol'nčŽ piíbumí v pokoleni
přínléln. 'jeho sorrrozenci. osl,oiite1. osr'ojenec. manŽcl a drub' Poškozeni. kteři
uplatnili nárok na n lůradu škody, m ohou rozsuc1ek napadat p ro n 9Aspláv11os1

r'jroku o náhradě škody. osob)' oprár'něné rozsudek napadat pro nesprávnost
někter'óho jcho \'ýťoku jcj mohou napadat také proto. Žc takový výrok učiněn
nebyl. jakoŽ i pro l'ad-v řizeni. ktcré piedcháze]o v;'hlášeni rozsudku'.jestliŽe
tyto \'ad,v b)']y způsobilé přivodit. žc nčkterý z vy'okll rozsudkll je nes|ri\ nv
nebo Že clr1,bi'
odl'olání mllsi být \e shoIa u\'edené lhútč odil\'odněno tak. aby b}']o patrno.
ý kterých výociclr je ťozsude]( napadán a jakó l'ady jsorr vytýkány lozsudkll
nebo ií7cní' ktcró rozsudku piedcháZe]o' Státní Zástupcc jc po\'inen \ odvolání
u\'ést, zda .je podává b}'t' i Zčásti Ve prospěch ncbo v neprospěch
obŽalor'arrých' oclvol1rní lze opřít o t]o\'é skutečnosti a důka7'v.

odr'olání nemůže podat ten. kdo sc jei vzdal'
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okresní soud v Čcském Krunlově
dnc 16.9.2003

JUDr. Jitka Juiico\'á.v'r'
samosoudk}'ně

Za sprá\nosl vyl]otovcní:
Jana Krátká


