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Věc:  Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti a k 

odstranění závadného stavu   

 

 

Vážený pane Hutko, 

 

dovoluji si Vám oznámit, že jsem převzal právní zastoupení pana Karla Srpa, dat. nar. 

18.1.1937 (dále jen „Klient“), jehož jménem se na Vás obracím, a to ve věci Vámi v nedávné 

době zveřejněných příspěvků týkajících se osoby mého Klienta. 

 

Dne 19. ledna 2017 jste na svém osobním profilu veřejně dostupném na sociální síti facebook 

publikoval příspěvek, v němž jste uvedl: „No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise 

od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. 

Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není 

kozel zahradníkem, to je jaksi svět na ruby…“. Vedle toho jste dále serveru Forum24 poskytl 

rozhovor, který byl dne 22. ledna 2017 na tomto serveru publikován pod názvem „Jaroslav 

Hutka: Udavač Srp má určovat morálku? Kanál zůstane kanálem“ http://forum24.cz/jaroslav-

hutka-udavac-srp-ma-urcovat-moralku-kanal-zustane-kanalem/. Jak mimo jiné vyplývá 

z obsahu předmětného článku, mého Klienta dáváte do přímé spojitosti s StB, označil jste jej 

jako „člověka, který hrdinou nikdy nebyl“, „udavače“ a dále jej nepřímo přirovnáváte ke 

„kanálu, který zůstane kanálem a vždy bude aktivní“, čímž jste o klientovi sdělil nepravdivý 

údaj, který značnou měrou ohrozil jeho vážnost, a to s cílem způsobit mu vážnou újmu. Tímto 

svým jednáním jste přímo zasáhl do osobnostních práv klienta dle ustanovení §81 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména do práva na život, jeho 

důstojnosti, vážnosti a cti. 

 

Ačkoliv jste, jak je z Vámi publikovaných příspěvků patrno, přesvědčen, že můj Klient s StB 

spolupracoval a že Vás měl StB několikrát udat, jedná se o nepravdivou informaci, která 

nebyla nikdy prokázána. Přesto je však Vámi prezentována jako bezpochybná. Mého Klienta 

se tyto příspěvky osobně dotýkají také proto, že představiteli tehdejšího režimu byl sám 

pronásledován, jeho hudební činnost byla předmětem výrazné politické represe a konečně byl 

pro politické důvody více než rok vězněn. Můj Klient byl odpůrcem totalitního režimu a pro 

svou nezapomenutelnou osobní zkušenost s tímto režimem jím též, a to stejně jako Vy, nadále 

zůstane.  

 



 

 

 

 

Nepravdivě uváděná spojitost mého Klienta s StB tak zasahuje do osobnosti mého Klienta, 

zejména pak do jeho práva na ochranu dobrého jména, pověsti, cti a vážnosti. Vzhledem 

k tomu, že tyto výroky byly pro svou aktuální mediální atraktivnost široce medializovány 

napříč různými zpravodajskými portály, dosáhl tak zásah do osobnosti mého Klienta 

mimořádného rozměru.  

 

Ze všech shora uvedených důvodů Vás jako autora příspěvku zveřejněného dne 19. ledna 

2017 na sociální síti facebook, tímto vyzývám k zajištění neprodleného upuštění od 

neoprávněného zásahu do práv mého Klienta na ochranu osobnosti, a to bezodkladným 

stažením předmětného příspěvku z uvedené sociální sítě. 

 

Dále Vás jménem svého Klienta žádám, abyste zajistil odstranění následku výše popsaného 

neoprávněného zásahu ve formě omluvy zveřejněné na Vašem profilu dostupném na síti 

facebook, jakož i na portálu Forum24, sekci Svobodné fórum, která uvede na pravou míru 

výše popsané nepravdivé údaje, a to do 10 dnů od doručení této předžalobní výzvy, 

v následujícím znění:  

 

„Předmětný článek, resp. příspěvek, obsahoval nepravdivé a zkreslující údaje a tvrzení, které 

neoprávněně zasáhly zejména do osobnostních práv pana Karla Srpa. Omlouvám se tímto 

panu Karlu Srpovi, že jsem o něm sdělil a zveřejnil nepravdivé informace týkající se 

spolupráce pana Karla Srpa s StB. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za 

způsobené nepříjemnosti se tímto panu Karlovi Srpovi i všem, koho jsem tímto článkem uvedl 

v omyl, omlouvám.“ 

 

Dovoluji si na závěr upozornit, že v případě, že požadavkům mého Klienta nebude vyhověno, 

jsem jím zmocněn k učinění všech navazujících právních kroků k vymáhání Klientových práv 

soudní cestou. Věřím však, že k takovému kroku nebudu nucen přistoupit. 

 

 

 

S úctou, 

 

 

 

Adam Černý, advokát 
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