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Život mezi tulipány
Dorothea Hanzelová a její manžel Frank Hanzel bydleli v centru města Torrensur, které
je druhým největším městem Agnosie. Jelikož manželé Hanzelovi chtěli uniknout ruchu
velkoměsta, smogu a dalším nepříznivým vlivům, které jsou s životem ve velkoměstě spojeny,
rozhodli se přestěhovat na okraj města Torrensur, kde shodou okolností nabízela dům k prodeji
jejich vzdálená příbuzná. Dům, postavený v roce 1952, sice vyžadoval investici do
rekonstrukce, ale to manželům Hanzelovým nevadilo. Důležité pro ně bylo, že celá čtvrť byla
velmi klidná. Nedaleko domu navíc začínala pole s tulipány, což v létě poskytovalo krásný
pohled do přírody. Právě tulipány a malebnou krajinou byla Agnosie známa po celém světě.
Manželé Hanzelovi se proto rozhodli dům v roce 2014 koupit.
Ve vzdálenosti přibližně 1 km od domu Hanzelových se nacházelo menší letiště, kde
byla odbavována pouze civilní letadla. Lety byly vypravovány a přijímány pouze v čase od 6:00
do 22:00. Menší hluk spojený s provozem letiště Hanzelovým nevadil a po čase jej už vůbec
nevnímali, neboť byli ze života v centru Torrensuru zvyklí na mnohem vyšší hluk.
V roce 2015 se Agnosii nesmírně dobře dařilo po obchodní a finanční stránce.
Ekonomika státu se po hospodářské krizi z roku 2008 začala dostávat opět do vynikající
kondice. Díky své strategické poloze byla Agnosie důležitým centrem pro mezinárodní obchod
a dopravu. V té době se navíc rozrostl obchod s tulipány, což zapříčinilo potřebu vypravovat
více letadel, především nákladních.
Vzhledem k tomu, že kapacita letiště v Capitolu, hlavním městě Agnosie, byla již
nedostatečná, začala agnosská vláda přemýšlet, jak celou situaci řešit. V úvahu přicházely dvě
možnosti, a to rozšířit stávající letiště v Capitolu, nebo přesunout část obchodních letů na jiné
letiště. Stavba úplně nového letiště byla s ohledem na potřebu rychlého a finančně efektivního
řešení vládou zamítnuta. Agnosská vláda se proto nakonec rozhodla pro variantu přesunout část
obchodních letů na jiné letiště, neboť rozšíření stávajícího letiště v Capitolu nebylo s ohledem
územní plán hlavního města již možné. Vláda proto hledala vhodné letiště, jehož rozšíření by
bylo z hlediska dalšího rozvoje státu nejekonomičtější. S ohledem na nárůst obchodu s tulipány
se vláda usnesla, že investuje do rozšíření letiště, které je nejblíže regionu, kde se pěstují
tulipány. Volba proto padla na letiště u města Torrensur, které je v samém centru tohoto
regionu.
V březnu 2017 byla dokončena celková modernizace a rozšíření letiště u Torrensuru,
kdy došlo nejen k vybudování úplně nové ranveje pro nákladní letadla, ale také k rozšíření té
stávající. Toto rozhodnutí se brzy ukázalo jako dobrá investice, neboť Agnosie začala zvyšovat
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import i export do jiných států. S tím bylo však spojeno zvýšení provozu letiště na celodenní a
celonoční provoz.
Nová ranvej je směrem k rodinnému domu Hanzelových. Nákladní letadla jim tudíž
létají přímo nad domem. Vzlety letadel dělají hluk, který ruší a obtěžuje rodinu nejen přes den,
ale zejména v noci. Tento hlasitý hluk a mírné otřesy budí večer celou rodinu. Od té doby, co
létají nákladní letadla přímo nad domem Hanzelových, se rodina pořádně nevyspala, což se
negativně projevuje na zdraví všech členů rodiny. Dorothea Hanzelová se proto rozhodla napsat
na Magistrát města Torrensur stížnost na hluk, který během noci často překračuje hranici 65
dB.
Město nabídlo Hanzelovým, že jejich dům odkoupí za 100 000 EUR, což byla cena
nemovitosti stanovená znaleckým posudkem. To bylo pro Hanzelovy nepřijatelné, jelikož dům
koupili za 150 000 EUR. Rodina Hanzelových se proto rozhodla na letiště podat žalobu, kdy se
domáhala, aby byla letišti uložena povinnost zdržet se v nočních hodinách obtěžování rodiny
Hanzelových hlukem způsobovaným provozem letiště. Soud uvedenou žalobu zamítl, neboť
hluk způsobený nočním provozem letiště nepřekročil ve srovnání s obdobnými lokalitami, která
jsou zasažena hlukem z letiště, míru přiměřenou poměrům. Soud navíc zdůraznil, že provoz
letiště byl úředně schválen a na jeho provozu záleží hospodářský rozvoj celé Agnosie.
Hanzelovi se s tím však nehodlali smířit, a proto po vyčerpání všech dostupných vnitrostátních
opravných prostředků podali dne 12. 1. 2020 stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva,
kde namítali, že rozhodnutí soudů v Agnosii je v rozporu s jejich právem na respektování
soukromého a rodinného života dle čl. 8 Úmluvy a právem pokojně užívat jejich majetek dle
čl. 1 Dodatkového protokolu.
Agnoská republika je smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod od roku 1991. Dodatkový protokol, sjednaný v Paříži dne 20. 3. 1952,
vstoupil v Agnoské republice v platnost dne 14. 2. 1992.
Při řešení případu mějte na paměti tyto skutečnosti:
1. Hanzelovi namítají, že Agnosie porušila jejich základní lidské právo na respektování
soukromého a rodinného života a ochranu vlastnictví, neboť hluk způsobený provozem
letiště u Torrensuru učinil jejich dům neobyvatelný a Agnosie nepřijala dostatečné
opatření k nápravě, čímž se Agnosie dopustila porušení svých mezinárodních závazků.
2. Agnoská republika namítá, že provoz letiště u Torrensuru je v souladu se zákonem a
v zájmu hospodářského blahobytu státu.
3. Po procesní stránce nedošlo v tomto případu k žádnému porušení právních předpisů.
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Příloha č. 1
Magistrát města Torrensur
Odbor interního auditu a kontroly
Cadbury Street 43
214 36 Torrensur
K rukám Mgr. Becky Hellerové
Vedoucí oddělení stížností
Doporučeně
V Torrensuru dne 19. 8. 2019

Věc: Stížnost na hluk z provozu letiště a žádost o přijetí opatření

Vážená paní magistro,

jmenuji se Dorothea Hanzelová a společně se svým manželem Frankem Hanzelem jsem
vlastníkem rodinného domu na adrese Collins Avenue 23, 214 36 Torrensur. Již více než rok
jsme obtěžováni intenzivním hlukem z provozu letiště u Torrensuru. Domnívám se, že zde
může docházet k trvalému překračování limitů stanovených zákonem č. 257/2018 Sb., o
stanovení hlukového limitu.
Hluk z letadel pro mou rodinu znamená vážný problém z hlediska kvality bydlení. Hluk mou
rodinu obtěžuje nejen přes den, ale hlavně v noci. Vzlétávání či přistávání letadel nás pravidelně
vzbudí i několikrát za noc. Teď v létě je to o to horší, protože kvůli hluku nemůžeme nechat ani
otevřená okna přes noc.
Kvůli špatnému spánku jsem v zimě začala trpět nespavostí. Lékař mi kvůli tomu předepsal
prášky na spaní. V práci jsem po nich byla často velmi unavená, neschopná se dlouho soustředit,
což je u daňové poradkyně problém. Snažila jsem se to dohánět kávou, ale k ničemu to nevedlo.
Nakonec jsem v práci dostala výpověď, když kvůli mé chybě dostal zaměstnavatel od
Finančního ředitelství Agnoské republiky pokutu.
Doma se teď s manželem kvůli tomu často hádáme. Vzhledem k hypotéce je naše finanční
situace dost komplikovaná. Teď navíc na pravidelné lékařské prohlídce našeho tříletého syna
Brena lékař zjistil, že má poruchu růstu. Podle lékaře to souvisí s nekvalitním spánkem. To pro
mě byla poslední kapka, a proto jsem se rozhodla napsat tuto stížnost.
Když jsme tento dům s manželem v roce 2014 koupili, chtěli jsme uniknout ruchu velkoměsta.
Oba jsme v té době byli už unaveni ze života v centru, z toho neustálého spěchu a žádného
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soukromí. Chtěli jsme víc klidu, také jsme už pomalu začínali přemýšlet o založení rodiny, a
tak jsme se tenkrát rozhodli, že se přestěhujeme někam na předměstí. Měli jsme obrovské štěstí,
že tou dobou shodou okolností prodávala dům na předměstí Chesterfield prateta mého manžela.
Pro nás to byla jasná volba, protože tento dům byl v klidné čtvrti. Navíc nedaleko za domem
začínají pole tulipánů, na které je v létě opravdu nádherný pohled.
Několik let bylo vše v pořádku a nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo být jinak. Je pravdou,
že už tehdy, když jsme dům kupovali, bylo asi jeden kilometr od našeho domu menší letiště.
V té době ale na letiště létala pouze civilní letadla, a to navíc jen přes den. V noci žádná letadla
nelétala. Navíc tehdy letadla vzlétávala a přistávala v jiném směru, takže nám ani nelétala
pokaždé přímo nad domem.
To jsme ale nevěděli, co nás čeká po tom, co bude dokončena ta modernizace letiště. Od té
doby nám najednou začala létat letadla přímo nad domem. A to nejen civilní, ale hlavně velká
nákladní letadla. Nerozumím tomu, proč najednou musí létat přímo nad naším domem, když
před tím létala v jiném směru. Navíc, kdyby létala alespoň jen přes den, jenže nejhorší na tom
je, že jich létá hodně i v noci.
Obracím se na Vás proto, jako na kompetentní orgán, abyste v této věci zjednali nápravu a
přijali potřebná opatření, které povedou k vyřešení celé záležitosti.
Za kladné vyřízení předem děkuji!

S pozdravem

Dorothea Hanzelová
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Příloha č. 2

Agnosinky.ag
Hlavní stránka » Domácí

Největší letiště v Agnosii hlásí plný stav – jak na to reaguje
vláda?
Dne 23. 7. 2015 bylo zachycen rekordní počet letů na hlavním letišti Agnosie. Díky skvělé
poloze země je letiště v hlavním městě využíváno nejen jako dopravní uzel osobních letů, které
denně přepraví tisíce lidí, ale také jako jeden z hlavních bodů obchodu celého kontinentu.
Letiště hlásí nejvyšší vytíženost a bude třeba situaci neprodleně řešit.
čtvrtek 23. července 2015, 9:46 – Capitol
Již minulý rok vedení letiště (na základě
statistik, které již v té době upozorňovaly
na přeplněnost letiště) konstatovalo, že je
třeba situaci řešit. „V minulém volebním
období jsme již věc řešili s náměstkem
ministra dopravy, jelikož již v té době bylo
zřejmé, že bude kapacita přeplněna a tedy v
nastalé krizi, která byla, bude třeba
postupovat co nejrychleji. Možnost byla,
aby se letiště zvětšilo a přistavěla nová část,
což by dle odhadů stálo přibližně 200 mil.
Tato částka byla však vysoká a řešení
▲Ilustrační foto
problému se tedy nijak neposunulo, což se letos ukázalo jako nedostatečné, jelikož kapacita je stále stejná
a využití letiště je vyšší než kdy před tím.'' sdělila našemu zpravodaji Ing. Klára Skalná, která má na starost
vedení letiště.
Již v tomto roce muselo letiště omezit lety z důvodu přeplněné kapacity letiště, navíc i s ohledem na
bezpečnost bylo třeba kapacity snížit. Vzhledem k tomu, že se Agnosie stala v dubnu obchodním partnerem
Dálné Unie, je třeba čekat, že letecké trasy budou v plném provozu a tedy jedno letiště nebude dostatečné.
Z průzkumů, které dělala agentura MINDSEc.ag je jasné, že obchod mezi novými partnery bude pro
ekonomickou stránku země přínosem. Dle vlády je tedy třeba se na tuto situaci připravit, předseda vlády
však jedním dechem dodává: „Rozvoj obchodu ovšem nemůže být na úkor dalších oblastí, významných
pro rozpočet země, jako je například cestování.“
Z jednání ministra dopravy a vedení letiště je zřejmé, že stavba nové části letiště by zemi zbytečně finančně
zatížila a navíc by trvala dlouho, což by se nevyplatilo, jelikož by musely být upraveny kvóty pro lety, které
už tak jsou téměř porušovány a došlo by zřejmě i k odmítání dalších letů, které rostou ročně o 15%.
Další schůzka ministra, kdy bude předkládat návrh vládě, se ještě vyjednává, ovšem předložit návrh je třeba
co nejrychleji, zřejmě bude do konce přespříštího měsíce.
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Příloha č. 3

Agnosinky.ag
Hlavní stránka » Domácí

Lidé si stěžují na noční hluk z letadel. Letiště přiznalo
zvýšený provoz.
Úřad pro civilní letectví prověřuje desítky nočních letů z Letiště Torrensur. Dopravci podle
zjištění Agnoského rozhlasu vypravili spoje mimo letový řád. V oblastech poblíž terminálů
kvůli tomu vzrostla hluková zátěž. Firmám už za to naúčtovalo speciální poplatky v řádu
statisíců EUR samo letiště, teď jim hrozí i pokuty od úřadu.
pátek 14. září 2018, 19:46 – Torrensur
„Několik dní jsme si udělali poctivě
seznamy letadel. Místo 38 létalo 50
až 60 letů za noc,“ popisuje situaci
jeden z obyvatel Torrensuru žijící
v blízkosti letiště, který si nepřál být
jmenován. „Počet letů se po
rekonstrukci letiště zvýšil. Kromě
civilních letadel začala na Letiště
Torresur létat také nákladní letadla.
Ta vytíženost letadel je po
provedené rekonstrukci letiště větší a
letadla jsou větší. Nočních letů je
víc,“ doplňuje další z občanů žijící
nedaleko terminálů letiště, David
Hunckel.

Počet pohybů v charakteristickém
letovém dni
06/2018
66

65

61

59
1320

PONDĚLÍ

1248
ÚTERÝ

47

47

1170

1170

STŘEDA

ČTVRTEK

Počet pohybů v denní době

60

1272

1230

PÁTEK

SOBOTA

1334

NEDĚLE

Počet pohybů v noční době

Letiště o letech navíc ví.
▲Zdroj: http://www.rlp.ag/StatistikyProvozu/Letiště-Torrensur.aspx
Samo začalo leteckým společnostem účtovat nadstandardní poplatky za porušování pravidel létání v noci.
„Skutečně se stávalo, že některá letecká společnost měla naplánovaný odlet v 7 hodin ráno a místo toho
bezdůvodně odletěla ve 3 hodiny ráno. My jsme celkem na těchto nadstandardních poplatcích loni od
července do prosince vybrali něco kolem šesti set tisíc EUR,“ sdělil Agnosinkám.ag mluvčí letiště Roman
Dengelov. V letošním roce plánují dřívějším letům, které budou v rozporu s koordinovaným slotem,
zamezit.
Případem se už zabývá Úřad pro civilní letectví. „Na základě této zkušenosti byla zahájena přestupková
řízení. Jelikož ještě probíhají, nelze se k nim blíže vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Jannet Senqeová.
Měření hluku z provozu letiště zajišťuje akreditovaná laboratoř a výsledkem je složitá kalkulace průměru
hlučnosti za období šesti měsíců. Podle vyjádření letiště nebyly tyto limity zatím nikdy porušeny.
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Příloha č. 4
I. ÚS 135/19

Agnoská republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
Jménem republiky
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kristen Bellové a soudců Artura Harta
a Mandy Hunterové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Dorothey Hanzelové, 2) Franka
Hanzela, 3) Brena Hanzela a 4) Jeremy Hanzela, všichni bytem Collins Avenue 23, 214 36
Torrensur, Agnosie, zastoupených JUDr. Peterem Hitchensonem, advokátem se sídlem
Gordhoser Lane 78/9, Capitol, Agnosie, proti rozsudku Okresního soudu v Torrensuru ze dne
13. 12. 2018 č. j. 39 C 312/2018-20, rozsudku Krajského soudu v Torrensuru ze dne 20. 6. 2018
č. j. 17 Co 384/2018-88 a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2019 č. j. 35 Cdo 3237/2017218, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1.
Stěžovatelé se ústavní stížností domáhají zrušení v záhlaví uvedeného
rozhodnutí, neboť se domnívají, že jím bylo porušeno jejich právo na soukromí zaručené čl. 8
a čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod Agnoské republiky (dále jen „Listiny“) a čl. 8
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Stěžovatelé dále
namítají, že ústavní stížností napadeným rozhodnutím došlo k porušení jejich práva na ochranu
vlastnictví dle čl. 10 odst. 1 Listiny a dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, sjednaného
v Paříži dne 20. března 1952 (dále jen „Dodatkový protokol“).
2.
Z ústavní stížnosti, napadeného rozhodnutí a předloženého spisu Ústavní soud
zjistil, že stěžovatelé se domáhali ochrany na základě zákona č. 257/2018 Sb., o stanovení
hlukového limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen hluk. zák.) a žádali, aby žalovanému
byla uložena povinnost zdržet se v nočních hodinách obtěžování stěžovatelů hlukem
způsobovaným provozem letiště žalovaného. Stěžovatelé dále namítají zásah do jejich
základního práva na soukromý a rodinný život a porušení jejich práva na ochranu vlastnictví.
3.
Soud vzal za prokázané, že stěžovatelé č. 1) a 2) jsou vlastníky rodinného domu
ve městě Torrensur, který užívají všichni stěžovatelé k bydlení. Dům se nachází ve vzdálenosti
přibližně 1 km od areálu letiště žalovaného. Stěžovatelé se do městské části přestěhovali před
několika lety v době, kdy letiště nebylo v provozu v takovém rozsahu, jako je tomu nyní.
Žalovaný v této městské části provozuje letiště na základě povolení vydaných ve správním
řízení.
4.
Město Torrensur nabídlo stěžovatelům odkoupení domu na základě znaleckého
posudku, a to ve výši 100.000,- EUR. Tato částka ze strany stěžovatelů nebyla přijata. Soud
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prvního a druhého stupně včetně Nejvyššího soudu žalobě stěžovatelů nevyhověl. Soudy
dospěly k závěru, že žalovaný neobtěžuje stěžovatele hlukem nad míru přiměřenou poměrům.
Přestože žalovaný provozuje letiště na základě zákonných povolení a je žádoucí, aby letiště v
daném regionu bylo zachováno, je povinen dodržovat určitá omezení v zájmu
ochrany veřejného zdraví. Soud přisvědčil námitce žalovaného, že provedená měření
nepostihují pouze hluk z jeho provozu, ale jsou ovlivněna i jinými zdroji hluku, především
provozovateli jednotlivých leteckých společností.
5.
Žalovaný proti žalobě namítá, že hluk způsobený třetími subjekty nelze
objektivně oddělit od hluku provozovaného letištěm žalovaného. Z uvedeného vyplývá, že
právní posouzení věci neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu. Podle soudu prvního stupně
pokud dochází k nepřiměřeným imisím způsobeným hlukem, nelze míru obtěžování posuzovat
porovnáním situace v daném místě, ale je třeba zohlednit poměry, které jsou žádoucí a které by
měly v této oblasti přetrvávat.
6.
Žalovaný má za to, že úvaha stěžovatelů o tom, že jsou stěžovatelé obtěžováni
imisemi hluku způsobenými provozem letiště žalovaného nad míru přiměřenou poměrům, je
zjevně nepřiměřená. Žalovaný je toho názoru, že svou činnost provozuje v souladu s úředními
povoleními, jejich meze nepřekračuje, proto by měl být výkon jeho vlastnického práva
chráněný.
7.
Soud prvního stupně konstatoval, že ochrana před obtěžováním imisemi nad
míru přiměřenou poměrům poskytovaná v režimu § 4 hluk. zák. ostatně představuje samostatný
právní nárok vedle ochrany poskytované na základě dalších správních norem. V případě, že
obtěžování překračuje meze stanovené správním předpisem, přesahuje zpravidla i míru
přiměřenou poměrům, ale nemusí tomu být naopak. Nárok na ochranu bude dán, pokud v době
rozhodování soudu bude imise sice v mezích daných správním předpisem, půjde však
nepochybně o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům.
8.
Soud druhého stupně rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a ztotožnil se
s odůvodněním soudu prvního stupně. Podstatnou imisi je třeba posuzovat podle místních
zvyklostí. Je zakázáno obtěžování souseda, pokud převyšuje míru podle místních poměrů
obvyklou a podstatně ztěžuje užívání pozemku v místě obvyklém. Překročení míry intenzity
imise, která by odporovala místním poměrům nebo zvyklostem soud 2. stupně neshledal.
9.
Nejvyšší soud se následně dostatečně vypořádal s právní otázkou, zda lze
zprovoznit např. letiště v místě, kde dříve letiště nefungovalo v takové míře, jako je tomu dnes;
a jestli může dojít k obtěžování sousedů nad míru přiměřenou těm poměrům, které tu dosud
byly. V této věci se vyslovil Nejvyšší soud následovně tak, že jakmile je letiště na základě
stavebního povolení postaveno, posuzují se poměry podle těch, které panují v místech s
obdobnými letišti (dosavadní poměry, kdy v místě letiště nefungovalo na plný provoz, zanikly
a jsou nadále nevýznamné). Lze shrnout, že pokud jde o charakteristiku místa, je třeba přihlížet
k poměrům existujícím v místě v souladu se zákonem v době rozhodování soudu. Dále Nejvyšší
soud uvádí příklad, když si někdo postaví vilu v místě, ve kterém jsou později postaveny
továrny. Vlastník vily se poté nemůže domáhat ochrany proti ruchu od továren, neboť ty se
mezitím staly v místě obvyklými. Pokud ovšem nepřekračují míru obvyklou u jiných továren a
hygienické a jiné administrativní předpisy.
10.
Soud však musí vždy zjistit, jaká míra obtěžování nepřekračuje přiměřené
poměry jak v daném typu lokalit, tak i v konkrétním místě; bude-li však obvyklá míra
obtěžování hlukem v daném místě vyšší, než je míra obvyklá v jiných obdobných lokalitách
(např. v obytných sídlištích, přičemž tato vyšší míra bude způsobena jednáním, pro které není
území v takových lokalitách určeno), bude pro posouzení věci rozhodující nižší míra obvyklá
v obdobných místech.
11.
Při posuzování, zda je v konkrétním případě možno (výjimečně) poskytnout
ochranu i proti rušení vzešlého z úředně povolené činnosti bylo třeba dle Nejvyššího soudu vzít
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do úvahy i to, že stěžovatelé dostali možnost finanční náhrady, kterou neuplatnili. Bylo a bude
i nadále třeba též zvážit obecnou prospěšnost činnosti, ze které rušení pochází, a společenské
důsledky zákazu. To samozřejmě neznamená, že jednotlivci lze odepřít ochranu proti zjevně
protiprávnímu rušení jen z důvodu veřejného zájmu na činnosti rušení vyvolávající.
12.
Při řešení otázky, zda při provozu zařízení, jehož činnost je jinak v souladu s
veřejným právem, překračuje míru přiměřenou poměrům, je třeba vyjít ze srovnání s jinými
lokalitami, ve kterých jsou provozována obdobná zařízení. Takové překročení Nejvyšší soud
neshledal.
13.
Ústavní soud přezkoumal ústavní stížností napadená soudní rozhodnutí
a konstatuje, že vady, které by nepřípustně postihly některé z tvrzených ústavně zaručených
základních práv a svobod stěžovatelů, neshledal. Ústavní soud ověřil, že agnoské soudy
rozhodovaly v souladu s principy hlavy páté Listiny, jejich rozhodnutí nelze označit jako
svévolná, jsou výrazem nezávislého soudního rozhodování, které nevybočilo z mezí ústavnosti.
Soudy v odůvodněních napadených rozhodnutí podrobně rozvedly, z jakých důvodů
nevyhověly žalobě stěžovatelů, přičemž ústavně konformně zdůvodnily naplnění podmínek
stanovených v § 4 a § 9 hluk. zákona.
14.
Ústavní soud uvádí, že není běžnou třetí instancí v systému všeobecného
soudnictví. Není jeho úkolem zabývat se eventuálním porušením běžných práv fyzických nebo
právnických osob, chráněných občanským zákoníkem, trestním zákonem, občanským soudním
řádem a dalšími předpisy, pokud takové porušení současně neznamená porušení základního
práva nebo svobody těchto osob zaručených ústavním zákonem či mezinárodní smlouvou.
Výklad a aplikaci předpisů podústavního práva lze hodnotit jako protiústavní, jestliže
nepřípustně postihují některé ze základních práv a svobod, případně pomíjí možný výklad jiný,
ústavně konformní, nebo jsou výrazem zjevného a neodůvodněného vybočení ze standardů
výkladu, jenž je v soudní praxi respektován, resp. odpovídá všeobecně akceptovanému
(doktrinárnímu) chápání dotčených právních institutů, případně jsou v extrémním rozporu
s požadavky věcně přiléhavého a rozumného vypořádání posuzovaného právního vztahu či
v rozporu s obecně sdílenými zásadami spravedlnosti.
15.
Po právní stránce je třeba v této souvislosti zdůraznit, že ze všech výše
uvedených důvodů dospěl Ústavní soud k závěru, že právo stěžovatelů na soukromý a rodinný
život ve smyslu čl. 8 ve spojení s čl. 35 odst. 3 Listiny ani právo na ochranu vlastnictví dle čl.
10 odst. 1 Listiny nebylo porušeno. Ústavní soud proto uzavřel, že ústavní stížnost stěžovatelů
není důvodná.
16.
Z výše uvedených důvodů Ústavní soud podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.
13/1999 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl.

V Capitolu dne 22. listopadu 2019

JUDr. Kristen Bell
předsedkyně Ústavního soudu
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Příloha č. 5

§1
[Předmět úpravy]
Tento zákon zpracovává problematiku
hlukových imisí i určení jejich limitů a
stanovuje:
a) práva a povinnosti fyzických a
právnických osob v oblasti ochrany
před hlukovými imisemi
b) úkoly příslušných orgánů veřejné
správy v oblastech ochrany a
podpory hodnocení a snižování
hluku z hlediska dlouhodobého
průměrného hlukového zatížení
životního prostředí

souvislosti s činností související se
záchranou lidského života, zdraví
nebo majetku, řešením mimořádné
události, přípravou jejího řešení
nebo prováděním bezpečnostní akce
nebo mimořádné vojenské akce.
(4) Za vibrace podle odstavce 2 se
nepovažují
vibrace
působené
přelivem povrchové vody přes
vodní dílo sloužící k nakládání s
vodami a vibrace působené v přímé
souvislosti s činností související se
záchranou lidského života, zdraví
nebo majetku, řešením mimořádné
události, přípravou jejího řešení
nebo prováděním bezpečnostní akce
nebo mimořádné vojenské akce.

§2
[Hluk a vibrace]
(1) Hlukem se rozumí zvuk, který může
být škodlivý pro zdraví a jehož
imisní limit stanoví tento právní
předpis.
(2) Vibracemi se rozumí vibrace
přenášené pevnými tělesy na lidské
tělo, které mohou být škodlivé pro
zdraví.
(3) Za hluk podle odstavce 1 se
nepovažuje
zvuk
působený
hlasovým projevem fyzické osoby,
nejde-li o součást veřejné produkce
hudby v budově, hlasovým
projevem zvířete, zvuk z produkce
hudby provozované ve venkovním
prostoru, zvuk z akustického
výstražného
nebo
varovného
signálu
souvisejícího
s
bezpečnostním opatřením, zvuk
působený přelivem povrchové vody
přes vodní dílo sloužící k nakládání
s vodami, zvuk působený v přímé

§3
[Chráněné prostory]
(1) Limity hluku jsou stanoveny pro
následující prostory
a. Chráněný venkovní prostor
b. Chráněný venkovní prostor
staveb
c. Chráněný vnitřní prostor
staveb
d. Pracoviště
(2) Chráněným venkovním prostorem
dle odstavce 1 písm. a. se rozumí
nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, lázeňské léčebně
rehabilitační péči a výuce, s
výjimkou lesních a zemědělských
pozemků a venkovních pracovišť
(3) Chráněný venkovní prostor staveb
představuje prostor do vzdálenosti 2
m před částí obvodového pláště,
významný z hlediska pronikání
hluku zvenčí do chráněného
vnitřního prostoru bytových domů,
rodinných domů, staveb pro

Zákon č. 257/2018 Sb. o stanovení
hlukového limitu
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předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně
obdobných
staveb.
Venkovní
prostor staveb je zřízen pro zajištění
ochrany vnitřního prostoru budov
včetně možnosti větrání. Není určen
pro ochranu osob zdržujících se v
místech okolo budov (např. chodci,
pobyt na balkónu apod.).
(4) Chráněným vnitřním prostorem
staveb se také rozumí pobytové
místnosti ve stavbách zařízení pro
výchovu a vzdělávání, pro zdravotní
a sociální účely a ve funkčně
obdobných stavbách a obytné
místnosti ve všech stavbách.
Rekreace pro účely podle věty první
zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního
nebo
podnájemního
práva
souvisejícího
s
vlastnictvím
bytového nebo rodinného domu,
nájmem nebo podnájmem bytu v
nich. Nepatří sem místnosti ve
stavbách pro individuální rekreaci a
ve stavbách pro výrobu a
skladování.
(5) Pracovištěm se pro potřeby tohoto
zákona rozumí místo určené nebo
obvyklé pro výkon činnosti
zaměstnanců.
§4
[Povinnosti osoby provozující zdroje
hluku a vibrací]
(1) Osoba, která používá, popřípadě
provozuje stroje a zařízení, které
jsou zdrojem hluku nebo vibrací,
provozovatel
letiště,
správce,
popřípadě
vlastník
pozemní
komunikace,
provozovatel,
popřípadě vlastník dráhy či jiného

zařízení nebo pozemku a dále
provozovatel provozovny a dalších
objektů, jejichž provozem vzniká
hluk (dále jen „zdroje hluku nebo
vibrací“), jsou povinni technickými,
organizačními a dalšími opatřeními
zajistit, aby hluk nepřekračoval
hygienické limity a aby bylo
zabráněno nadlimitnímu přenosu
vibrací na fyzické osoby v
chráněném
vnitřním
prostoru
stavby.
(2) Splnění povinnosti k ochraně před
hlukem z provozu na pozemních
komunikacích nebo dráhách v
chráněném venkovním prostoru
stavby se považuje i za splnění této
povinnosti v chráněném vnitřním
prostoru stavby.
§5
[Hluk vznikající v souvislosti se
soukromým vlastnictvím]
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí,
že hluk, otřesy a jiné podobné
účinky zasahují do vlastnictví jiného
v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují
obvyklé užívání pozemku.
(2) Zakazuje se přímo přivádět imise na
pozemek jiného vlastníka bez
ohledu na míru takových vlivů a na
stupeň obtěžování souseda, ledaže
se to opírá o zvláštní právní důvod.
§6
[Hluk vznikající v souvislosti s provozem
závodu]
Jsou-li hlukové imise důsledkem provozu
závodu nebo podobného zařízení, který byl
úředně schválen, má jiný vlastník právo jen
na náhradu újmy v penězích, i když byla
újma způsobena okolnostmi, k nimž se při
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úředním projednávání nepřihlédlo. To
neplatí, pokud se při provádění provozu
překračuje rozsah, v jakém byl úředně
schválen.
§7
[Provoz některých zdrojů hluku a vibrací]
Pokud při používání, popřípadě provozu
zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku
z leteckého provozu, nelze z vážných
důvodů hygienické limity dodržet, může
osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat
jen na základě povolení vydaného na žádost
této osoby příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného
zdraví časově omezené povolení vydá,
jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace
budou omezeny na rozumně dosažitelnou
míru. Rozumně dosažitelnou mírou se
rozumí
poměr mezi
náklady na
protihluková nebo antivibrační opatření a
jejich přínosem ke snížení hlukové nebo
vibrační zátěže fyzických osob stanovený i
s ohledem na počet fyzických osob
exponovaných nadlimitnímu hluku nebo
vibracím.
§8
[Měření hluku]
Měření hluku se běžně provádí při
kolaudaci objektů na základě požadavku
dotčené hygienické stanice. Rozsah měření
se obvykle stanoví po konzultaci se
specialistou na základě požadavků
hygienické stanice. Dále se měření provádí
jako podklad při zpracování hlukových
studií pro zjištění současné hlukové zátěže
ve sledované lokalitě.
§9
[Hodnoty hluku]
(1) Hodnoty hluku se udávají v
referenčních kontrolních bodech,

popřípadě
v
těchto
bodech
vypočtených hodnotou hluku v
chráněných prostorech uvedených v
§2
(2) Jednotkou
využívanou
pro
stanovení limitu hluku je decibel
[dB]
(3) Referenčním kontrolním bodem se
rozumí místo, které bylo měřením
nebo výpočtem vyhodnoceno jako
nejvíce zasažené zdrojem hluku.

(1)

(2)

(4)

(5)
(6)

(7)

§ 10
[Limity hluku]
Limity hluku jsou stanoveny u
jednotlivých chráněných prostorů
zvlášť, přičemž jejich hodnota může
být případně odvozena od doby
vzniku hluku a je v těchto případech
tedy odlišena na denní a noční
hodinu.
Pro chráněný venkovní prostor je
denní limit hluku stanoven na denní
i noční hodinu 65 dB.
Chráněný venkovní prostor staveb
má stanovený denní limit hluku na
65 dB, nočním limitem je pak 60 dB.
Limit pro chráněný vnitřní prostor
staveb je 55 dB.
Denním limitem stanoveným na
pracovištích je 65, nočním limitem
je pak 55.
Noční dobou se pro účely kontroly
dodržení povinností v ochraně před
hlukem a vibracemi rozumí doba
mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

§ 11
[Provádění měření hluku v životním
prostředí člověka]
Měření hluku v životním prostředí člověka
podle tohoto zákona může provádět pouze
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držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel
autorizace.
§ 12
[Hluk z letištního provozu]
(1) Při překročení hygienických limitů
hluku z leteckého provozu na
letištích zajišťujících ročně více než
50 tisíc vzletů nebo přistání a
vojenských letištích je provozovatel
letiště povinen navrhnout vydání
opatření obecné povahy podle
správního
řádu
ke
zřízení
ochranného hlukového pásma.
(2) U bytových domů, rodinných domů,
staveb pro předškolní a školní
výchovu a vzdělávání, staveb pro
zdravotní a sociální účely a funkčně
obdobných staveb umístěných v
ochranném hlukovém pásmu je
provozovatel letiště na základě
odborného posudku vypracovaného
na jeho náklad povinen postupně
provést nebo zajistit provedení
protihlukových opatření v takovém
rozsahu, aby byly alespoň uvnitř
staveb hygienické limity hluku
dodrženy. U staveb uvedených ve
větě první, ve kterých by podle
odborného posudku protihluková
opatření nezajistila dodržování
hygienických limitů, může příslušný
správní úřad zahájit řízení o změně
v užívání stavby nebo o jejím
odstranění.
§ 13
[Úkoly orgánů na úseku kontroly
měření hluku]
(1) Ministerstvo pro místní rozvoj v
oblasti hodnocení a snižování hluku
z
hlediska
dlouhodobého

průměrného hlukového zatížení
životního
prostředí
stanoví
vyhláškou seznam aglomerací.
Aglomerací se rozumí urbanizované
území městského charakteru s více
než 100 000 trvale bydlícími
obyvateli, tvořené jednou nebo více
obcemi
s
intenzivními
ekonomickými,
sociálními
a
územně technickými vazbami.
(2) Ministerstvo životního prostředí v
oblasti hodnocení a snižování hluku
z
hlediska
dlouhodobého
průměrného hlukového zatížení
životního
prostředí
upraví
vyhláškou tiché oblasti ve volné
krajině. Dále poskytuje Ministerstvu
zdravotnictví informace o typu
povrchů terénu v okolí dopravních
tras.
(3) Krajské úřady v oblasti hodnocení a
snižování
hluku
z
hlediska
dlouhodobého
průměrného
hlukového
zatížení
životního
prostředí ve spolupráci s obcemi
a. předávají
Ministerstvu
zdravotnictví
údaje
o
zdrojích hluku získané při
výkonu své působnosti,
b. předávají
Ministerstvu
zdravotnictví pro účely
pořízení
strategických
hlukových map údaje o
dopravě
na
hlavních
pozemních komunikacích,
které vlastní kraj, hlavních
pozemních komunikacích ve
vlastnictví obcí ve správním
obvodu kraje a na dalších
pozemních komunikacích
včetně městské hromadné
dopravy
ve
správním
obvodu kraje,

| PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

15

c. pořizují podle údajů ze
strategických
hlukových
map
vypracovaných
Ministerstvem zdravotnictví
akční plány pro pozemní
komunikace, dráhy, letiště a
zdroje hluku ve správním
obvodu kraje a akční plány
pro
hlavní
pozemní
komunikace, které vlastní
kraj,
včetně
hlavních
pozemních komunikací ve
vlastnictví obcí ve správním
obvodu kraje, a to podle
údajů ze strategických
hlukových
map
zpracovaných
Ministerstvem
zdravotnictví.

§ 14
[Závěrečná ustanovení]
(1) Za provozování zdroje hluku s
překročením limitu hluku hrozí
příslušné fyzické nebo právnické
osobě pokuta až do výše 200.000
EUR.
(2) V případě zjištěného překročení
limitu hluku bude s příslušnou
osobou vedeno řízení dle soudního
řádu.
§ 15
[Účinnost]
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dne
12. 1. 2018.
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Mezinárodní Středoškolský Moot Court 2020
Klarifikace zadání případu 5. ročníku
1. Snížil se od 14. 9. 2018 (příloha 3) počet letadel odbavených na letišti v Torrensuru na
předepsaný limit? Jaká přijaly úřady po prošetření případu opatření?
V období po 14. 9. 2018 došlo v důsledku zahájení několika přestupkových řízení proti
leteckým společnostem, které vypravovaly svá letadla nad rámec letového řádu, k poklesu
počtu nočních letů z Letiště Torrensur na stanovený limit dle letového řádu. Úřad pro civilní
letectví Agnoské republiky udělil v rámci přestupkových řízení společnosti Cargo Agnosie
Airlines pokutu ve výši 25.000 EUR a společnosti Emirates SkyCargo pokutu ve výši 34.000
EUR. V důsledku pokračujícího rozvoje zahraničního obchodu se však po 1. 1. 2019
ukázalo, že nastavení letového řádu Letiště Torrensur je z hlediska stanoveného limitu počtu
odbavovaných letadel zcela nevyhovující. Po schválení ze strany Úřadu pro civilní letectví
Agnoské republiky byl letový řád Letiště Torrensur s účinností od 1. 2. 2019 upraven, když
limit počtu nočních letů se na základě schválených změn navýšil na 70 letů za noc. Dle
statistik státního podniku Řízení letového provozu Agnoské republiky došlo v období od 1.
1. 2019 do 31. 12. 2019 k meziročnímu nárůstu celkového počtu odbavených letů na Letišti
Torrensur o 8,6 %.
2. Byli Hanzelovi ve svém sousedství jediní, kdo si stěžoval na nadměrný hluk z letiště?
Rodina Hanzelových nebyla jedinou rodinou, která si na hluk stěžovala. V současné době
však není známo, zda došlo i v jiných případech k řešení celé záležitosti soudní cestou.
3. V zadání případu je uvedeno, že stěžovatelka podala stížnost kvůli hluku, který často
přesahuje hranici 65 dB. Chtěl jsem se zeptat, kde byla hodnota hluku měřena,
případně jestli je toto tvrzení stěžovatelky vůbec nějakým měřením podloženo?
Stěžovatelé se z důvodu jejich obtěžování hlukem z provozu Letiště Torrensur obrátili na
soudního znalce z oboru stavebnictví se zvláštní specializací akustika. Soudní znalec provedl
u stěžovatelů měření ve dnech 8. 8. - 9. 8. 2019 a 12. 8. - 13. 8. 2019. Na základě výsledků
provedených měření bylo zjištěno, že ve dne 8. 8. 2019 dosahovala hladina hluku v
odpoledních hodinách v chráněném vnitřním prostoru stavby 63 dB a v nočních hodinách
mezi 22.30 hod. - 23.30 hod. 53 dB. Ve dnech 9. 8. a 12. 8. 2019 byla přes den naměřena
hladina hluku ve vnitřních prostorách stavby 68 dB a v nočních hodinách mezi 22.30 hod. 23.30 hod. 58 dB. Ve dne 13. 8. 2019 dosahovala hladina hluku ve vnitřních prostorách
stavby přes den 66 dB a v nočních hodinách mezi 22.30 hod. - 23.30 hod. 56 dB.
4. Byla informace týkající se rozšiřování letiště veřejně přístupná, tudíž zda-li si ji mohla
paní Dorothea Hanzel zjistit ještě před koupí domu? Protože územní plán musel být
schválen už nějakou dobu předtím, než se začala samotná úprava letiště realizovat.
Informace o rozšiřování Letiště Torrensur byla počátkem dubna 2015 hojně diskutována v
médiích. O chystaných změnách v územním plánování města Torrensur byli občané
informováni nejen na úřední desce Magistrátu města Torrensur, ale také na internetových

stránkách města. V rámci stavebního řízení týkajícího se věcného záměru rozšiřování Letiště
Torrensur byl dán prostor pro připomínky a námitky obyvatelům žijícím v okruhu 1,5 km
od uvedeného letiště. Hanzelovi podali proti věcnému záměru rozšiřování Letiště Torrensur
námitky, ve kterých zdůrazňovali, že rozšířením uvedeného letiště dojde k vyššímu
hlukovému zatížení celého okolí letiště. Dále nesouhlasili s tím, aby byla vzletová a
přistávací dráha orientována ve směru k jejich rodinnému domu. Uvedené námitky však byly
stavebním úřadem zamítnuty, neboť věcný záměr rozšíření Letiště Torrensur byl plně v
souladu se všemi právními předpisy Agnoské republiky.
5. Jaké byli důvody pro stanovení ceny odkoupení nemovitosti znaleckým posudkem na
100 000€?
Při stanovení výše ceny domu Hanzelových postupoval znalec dle § 4 zákona 328/2004 Sb.,
o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že kupní cenu lze v
případě odkupu nemovité věci do vlastnictví územně samosprávného celku stanovit pouze
na základě znaleckého posudku. Cena nemovitosti byla stanovena zejména v závislosti na
velikosti domu, stáří a lokalitě, kde se dům nachází. Znalec též přihlížel ke kupním cenám
nemovitostí, jež byly v okolí domu Hanzelových prodány v období posledního roku před
zpracováním znaleckého posudku.
6. V případu se uvádí, že nespavost se projevuje na zdraví VŠECH členů rodiny, ale ve
stížnosti se hovoří pouze o p. Hanzel (stěžovatelce) a jejím tříletém synovi. Jak se tento
vliv hluku projevuje na zbylých členech rodiny (manžela p. Hanzela a druhého syna
Jeremyho Hanzela, o kterém se píše pouze v usnesení)?
U ostatních členů rodiny se zvýšený hluk projevuje zejména ve snížené imunitě z důvodu
zvýšeného stresu a únavy organismu. U Franka Hanzela se navíc nedostatečný a nekvalitní
spánek projevuje na jeho psychickém stavu častými depresemi, rozmrzelostí a občasnými
záchvaty agresivity. Jeremy Hanzel je v důsledku nekvalitního spánku ve škole málo aktivní,
má problémy s pamětí a jeho prospěch se za poslední rok výrazně zhoršil.
7. Pokud jsou k dispozici výsledky měření hluku provedené akreditovanou laboratoří, ke
kterým se vyjádřil pouze provozovatel letiště, byly opravdu porušeny hygienické limity
hluku a popř. o kolik?
Měření hluku z provozu Letiště Torrensur je zajišťováno Autorizovanou laboratoří pro
měření hluku, dozvuku a vibrací. Uvedená laboratoř monitoruje hluk z provozu letiště na
základě zákona v pravidelných šesti měsíčních cyklech, kdy výsledkem měření je složitá
kalkulace průměru hlučnosti za období šesti měsíců. Před vydáním článku v Agnosinkách.ag
ze dne 14. 9. 2018, proběhlo poslední měření v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Na
základě výsledků provedených měření bylo zjištěno, že v uvedeném období hladina hluku
na vybraných místech v okruhu 1 km od Letiště Torrensur dosahovala v průměru 65 dB v
chráněných venkovních prostorech.
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