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V Praze dne 2.2. 2019 

Věc: Předžalobní výzva 

Vážený pane Šťourale, 

obracím se na Vás ve věci zásahu do osobnostních práv mé klientky Marie Horské-Kallmünzerové. 

V lednu tohoto roku jste se s mou klientkou ústně dohodl, že jako designer vytvoříte její portrét pro 

účely Vašeho uměleckého portfolia. Klientka souhlasila. Byla však ujištěna, že půjde toliko o portrét 

striktně pro nekomerční účely. V žádném případě klientka nedala nikdy souhlas ani licenci k prezentaci 

žádných Vašich prací s její podobiznou on-line či na sociálních sítích s výjimkou podobizny čistě pro 

účely Vašeho webu na přechodnou dobu (která již minula). Rozhodně pak nebylo předmětem dohody, 

že by byla předmětem zveřejnění podobizna odhaleného kotníku mé klientky.  

Výše uvedené jednání klientku hluboce zasáhlo na osobním i profesním životě. Jelikož jste zveřejnil 

dané podobizny (včetně těch necudných) na sociálních sítích – zejména na Facebooku a Instagramu, 

poškodil jste pověst mé klientky a zasáhl do jejích osobnostních práv (podobizny). 

Občanský zákoník k tomu mimo jiné ve svém § 81 uvádí, že chráněna je osobnost člověka včetně všech 

jeho přirozených práv. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít 

v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. 

Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu 

upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Škůdce, pak nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou 

tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní dle zákona i způsobené duševní útrapy. 

Žádám Vás tedy jednak o řádnou omluvu a zejména stažení veškerých podobizen mé klientky z 

on-line prostoru, ať již to je Vaše stránka či sociální sítě, a to do sedmi dnů od doručení této výzvy. 

Samozřejmě žádám také o zdržení se jakéhokoliv zveřejňování do budoucna.  

Pokud tak neučiníte, bude klientka dále požadovat odškodnění škody a újmy, kterou jste svým činem 

způsobil, a to částkou ve výši 500 000,- Kč.  

S úctou 

JUDr. Ondřej Preuss, Ph..D., advokát 

i.s. 

Marie Horská-Kallmünzerová 

Adalbert Šťoural 
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