


9T í6/2004-69

lllgr. Michaela Řezníčková v r.
samosoudkyně

čímž spáchal

trestný čin porušováni autorského pláVa práV souvise]ících s práVem autorskýrn a
práV kdatabázide s 152 odst' 1 trestnihozákona,

a odsuzuje se za to

d e s 152 odst' 1 trestního zákona za už)lí ust' s 45 odst' '1 a 45a odst' 1 trestního
zákona k kestu obecně prospěšných pracíve Výměře 40o hodin'

Dle ust' s 55 odst' 1 písm a) tr zák' 5e n]u dále ukládá trest propadnutí Věcí, a to 1o
ks cD nosičú s oba em, 1 ks 2 cD nosičú s cba]em. 3 ks Videokazet VHs bez obalu, 1o ks 2
VcD nos]čú bez obalu 23 ks 2 VcD nos]čÚ s obalem 8 ks VcD nosičů s obalem a 4 ks
VcD nosičŮ bez obalu s rŮznými tituiy

De s 22€ odst 1 trestního řádu se poŠkození MezjnárodnÍ íederace fonoarafického
prÚmyslu lFP ČR P.aha 2' Na Kozačce 7 a Česká protipilátská unie' Praha B]Ponřezni
22, odkazu]í se sVýrni nároky na náhradu škocy na řízení Ve Věcech obóanskopráVních

odůvodnění:

Podle ustanovení s 314d odst' 3 t.est].]iho řádu odůVodnění rozsudku odpadá' jeIikoŽ
se státnizástUpce a obžalovaný ihned po Vyh ášení rozsudku Vzdali práVa odvolání'

P o u ě e n íi Ploti tomuto rozsudku]e možno podat odvolání do 8 dnů od doručeni ]eho
opsu ke Krajskému soudu v P]zni prostřednictvÍm podepsaného soudu Ve
trojim Vyhotovení. Toto práVo nepřís]uší s oh]edem na ustanovení s 314d
odst 3 státnímu zástupci, ani obžaIovanému'
odvolánÍ n']usí být odúVocněno tak, aby z ně] bylo patrno' Ve kterých
Výrocích je rozsudek napadán a jaké Vady jsou Vytýkány rozsudku nebo
řizení' které rozsudku předcházelo Rozsudek múže odvo]áním napadnout
siátnl zástupce pro nespráVnost kteréhokoli výloku, obŽa]oVaný pro
nespráVnost Výroku' který se ho přímo dotýká, zúčastněná osoba pro
nespráVnost výroku o zabrání Věc] a poškozený, který uplatnil nárok na
náhradu škody pro nespráVnost Výroku o náhradé škody

okresni soud v Tachově
dne 14. dubná 2004
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