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Rozdílová tabulka k návrhu nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 

s předpisy EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení (část, §, 

odst., písm., apod.) 
Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 
 (1) Letní čas se zavádí 

a) v roce 2017 dnem 26. března, 

b) v roce 2018 dnem 25. března, 

c) v roce 2019 dnem 31. března, 

d) v roce 2020 dnem 29. března, 

e) v roce 2021 dnem 28. března. 

V těchto dnech o druhé hodině 

středoevropského času se posunou 

hodiny na třetí hodinu letního času. 

 

32000L0084 Čl. 1 Pro účely této směrnice se 

„obdobím letního času“ 

rozumí období roku, během 

nějž jsou hodiny posunuty o 

60 minut vpřed oproti zbytku 

roku. 

§ 2 odst. 1 
(1) Letní čas se zavádí 

f) v roce 2017 dnem 26. března, 

g) v roce 2018 dnem 25. března, 

h) v roce 2019 dnem 31. března, 

i) v roce 2020 dnem 29. března, 

j) v roce 2021 dnem 28. března. 

V těchto dnech o druhé hodině 

středoevropského času se posunou 

hodiny na třetí hodinu letního času. 

 

32000L0084 Čl. 2 Od roku 2002 začíná období 

letního času v každém 

členském státě o 1.00 hodině 

ranní světového času (GMT) 

vždy poslední neděli v březnu. 

§ 2 odst. 2 
(2) Letní čas končí 

k) v roce 2017 dnem 29. října, 

l) v roce 2018 dnem 28. října, 

m) v roce 2019 dnem 27. října, 

n) v roce 2020 dnem 25. října, 

o) v roce 2021 dnem 31. října. 

V těchto dnech o třetí hodině letního 

času se posunou hodiny na druhou 

hodinu středoevropského času. 

 

32000L0084 Čl. 3 Od roku 2002 končí období 

letního času v každém 

členském státě o 1.00 hodině 

ranní světového času (GMT) 

vždy poslední neděli v říjnu. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32000L0084  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. 

ledna 2001 o úpravě letního času 
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