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                 VII. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 7. července 2016 s termínem pro 

doručení stanoviska do 28. července 2016.  

Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
 

Připomínkové 

místo 

 

K ustanovení  

 

Charakter 

připomínky 

                                      

Připomínky 

 

Vypořádání 

 

Úřad vlády ČR 

- 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace a 

předseda Rady 

pro výzkum, 

vývoj a 

inovace (RVV) 

  
k návrhu 

usnesení vlády 

 

zásadní 

připomínka 

Požadujeme do návrhu usnesení vlády doplnit 

bod II.3, který zní: „iniciovat jednání s 

Evropskou komisí o zrušení letního času“. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s celkovou koncepcí letního 

času. Důvody, pro které byl letní čas zaveden, 

jsou odbornou veřejností zpochybňovány – 

např. ekonomické dopady jsou marginální. V 

případě dopadů na lidské zdraví je prokázáno, 

že u zhruba 20 % populace (převážně dětí a 

seniorů) způsobuje posun času (zvláště pak na 

jaře) velké zdravotní a psychosomatické 

 

Neakceptováno 

 

MPSV nesouhlasí, aby ministryni práce a 

sociálních věcí byla usnesením vlády uložena 

povinnost iniciovat jednání s Evropskou komisí o 

zrušení letního času. Považuje tuto iniciativu za 

kontraproduktivní s ohledem na současné 

stanovisko Evropské komise prezentované 

oficiálně na veřejném slyšení v Evropském 

parlamentu dne 29. 10. 2015, kdy komisařka pro 

dopravu paní Violeta Bulc uvedla, že Evropská 

komise si je vědoma různých argumentů pro a proti 

zavedení letního času. Komisařka dále uvedla, 
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potíže. V této souvislosti odkazujeme na studie 

prof. Heleny Illnerové o letním čase. 

že existuje řada studií zkoumajících možné dopady 

na zdraví, ale nepovažuje z nich plynoucí 

argumenty (pro zrušení zavádění letního času) 

v současné době za dostatečně silné.  
Prioritou Evropské komise zůstává udržení 

jednotného trhu EU a k otázce zrušení zavádění 

letního času požaduje jednomyslné rozhodnutí 

členských států. Členské státy dle dostupných 

informací, které má Evropská komise k dispozici, 

ale nemají jednotný přístup ke zrušení letního času. 

Evropská komise sice zvažuje změny příslušné 

směrnice, ale pro tento postup teprve hledá nové 

důkazy a snaží se o systematičtější přístup k dané 

otázce, s cílem případně přehodnotit tuto svou 

pozici. 

MPSV nemá k dispozici žádné nové studie ani jiné 

důkazy v oblasti dopadů zavedení letního času na 

zdraví občanů, na energetiku apod., které by mohlo 

Evropské komisi předložit, což ani věcně nespadá 

do kompetencí Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Předmětná směrnice 2000/84/ES v rámci 

rozdělení agend Evropské komise věcně spadá do 

oblasti mobility a dopravy (MOVE) a nikoliv do 

oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního 

začleňování (EMPL). Tato oblast tedy na úrovni 

České republiky spadá do věcné působnosti 

Ministerstva dopravy. 
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Hospodářská 

komora 

§ 2 odst. 1 a 2 Připomínka 

podstatné 

povahy 

Navrhujeme dotčená ustanovení doplnit 

následovně: 

„V těchto dnech o druhé hodině 

středoevropského času se posunou hodiny na 

třetí hodinu středoevropského letního času. 

V těchto dnech o třetí hodině 

středoevropského letního času se posunou 

hodiny na druhou hodinu středoevropského 

času.“ 

Odůvodnění: 

Středoevropský letní čas zkráceně SELČ nebo 

anglicky CEST je ustálený slovní pojem a 

jednoznačně určuje, o jaký čas se jedná. 

Samotný pojem letní čas neříká, k jakému času 

je vztažen, a bylo by možné vykládat posun 

hodin i zcela jiným způsobem – například na 

posun do BST (Brittish Summer Time), což je 

zcela proti záměru normy. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 
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