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IV. 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

 

I. Obecná část 

 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času (dále jen „směrnice“), která 

zavadí pro členské státy EU jednotná pravidla pro stanovení konkrétních dat začátku a konce 

letního času.  

Jednotná pravidla pro stanovení letního času se na úrovni EU (dříve ES) uplatňují od roku 

1981 prostřednictvím několika směrnic EU (dříve směrnic ES). Ale až ve směrnici 

2000/84/ES se stanovila jednotná pravidla pro určení letního času pro členské státy EU na 

dobu neurčitou (počínaje rokem 2002) s tím, že Evropská komise každých pět let zveřejní 

v Úředním věstníku Evropské unie sdělení obsahující časový plán s daty, ke kterým bude 

období letního času začínat a končit v následujících pěti letech. Evropská komise dne 17. 2. 

2016 zveřejnila uvedené sdělení pro období let 2017 až 2021 (2016/C 61/01).  

Období letního času je směrnicí definováno jako období roku, v němž je čas posunut dopředu 

o 60 minut vzhledem k času ve zbývajícím období roku. Rovněž stanoví, že počínaje rokem 

2002 období letního času začne poslední nedělí v měsíci březnu a skončí poslední nedělí 

v měsíci říjnu. 

V souladu s čl. 5 směrnice Evropská komise v roce 2007 zpracovala zprávu o dopadech 

úpravy letního času a předložila ji Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru (KOM (2007) 739 final). V této zprávě se konstatuje, že 

většina oslovených členských států uvedla, že zavedení letního času nemělo významnější vliv 

na nejvíce dotčená hospodářská odvětví, zejména na zemědělství, dopravu a cestovní ruch. 

Některé členské státy provedly analýzy a studie, zda zavedení letního času má vliv na 

spotřebu elektrické energie z důvodu prodloužení denního světla. Bylo zjištěno, že úspory ve 

spotřebě elektrické energie v období s letním časem jsou ve srovnání se zbytkem roku 

minimální. Pokud jde o vliv změny času na lidské zdraví, obsahuje uvedená zpráva Evropské 

komise jen stručné závěry dvou studií provedených ve Finsku v letech 2003 a 2004, které 

zkoumaly vliv změny času na organismus v měsíci březnu, a to na vzorku 10 osob. Ve 

studiích byl zjištěn určitý vliv na spánek a přirozený biorytmus člověka v průběhu čtyř dní po 

dni, ve kterém došlo ke změně času. Zpracovatelé uvedených studií však upozornili, že 

vzhledem k malému počtu zkoumaných osob nelze ze zmíněných studií vyvodit závěry pro 

celou populaci. V závěru zprávy Evropská komise konstatuje, že zavedení letního času je 

nadále vhodné jednak z důvodu, že se tím podporují volnočasové aktivity občanů (tzn. z 

důvodu delší doby slunečního svitu) a vytvářejí se určité úspory energie, ale i z důvodu 

zachování harmonizace kalendáře pro řádné fungování vnitřního trhu (např. jízdní a letové 

řády, atd.), což je hlavní cíl směrnice. Navíc Evropská komise svůj závěr podpořila zjištěním, 

že žádný členský stát nepožádal o zrušení nebo změnu režimu letního času a ani občané 

v členských státech EU se změnou času během roku příliš nezabývají.  

      

Letní čas se uplatňuje ve všech evropských státech s výjimkou Ruska, Běloruska, Islandu, 

Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Svalbard.  
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V České republice se letní čas trvale zavedl v roce 1979 nařízením vlády na základě 

zákonného zmocnění dle zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase. V ustanovení § 1 cit. zákona je 

vláda zmocněna, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas a 

určovala jeho počátek a konec. Poslední účinné nařízení vlády č. 222/2011 Sb., upravuje 

zavedení letního času pro období let 2012 až 2016. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 54/1946 Sb., o letním čase, včetně  zmocnění 

uvedeného v ustanovení § 1 cit. zákona, kterým je vláda zmocněna, aby nařízením zaváděla 

odchylkou od středoevropského času letní čas a určovala jeho počátek a konec.  

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu s předpisy Evropské unie, konkrétně se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času. 

Uvedená úprava není ani v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a ani 

s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 

Návrh nařízení vlády nemá žádný vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Návrh 

nemá vliv na podnikatelské prostředí ČR a na životní prostředí.  

Návrh nařízení vlády o zavedení letního času nemá obecně žádné sociální dopady včetně 

dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel. Má však vliv v oblasti pracovněprávních 

vztahů, konkrétně na délku stanovené týdenní pracovní doby (§ 79 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění). Pracovní doba zaměstnance se v důsledku zavedení letního 

času v příslušném týdnu o jednu hodinu zkrátí, zatímco při skončení letního času se jeho 

pracovní doba v příslušném týdnu o jednu hodinu prodlouží. Zavedení ani ukončení letního 

času nebude mít žádné dopady v oblasti odměňování práce formou platu a časové měsíční 

(popř. týdenní) mzdy. U zaměstnanců odměňovaných jinými formami mzdy (hodinovou, 

úkolovou) bude záviset konkrétní výše výdělku na délce odpracované doby. 

V předchozích letech se v ČR i v některých členských zemích EU objevily negativní postoje 

některých občanů k zavedení letního času, kteří tvrdí, že má špatný vliv především na 

biorytmus člověka. Jak již bylo konstatováno ve sdělení Evropské komise z roku 2007 (viz 

výše) a opětovně i v odpovědi Evropské komise na dotaz Evropského parlamentu v říjnu 

2015, nebyl v rámci EU objektivně prokázán negativní vliv letního času na organismus 

člověka; byly popsány jen individuální případy nepříjemného vlivu změny času v měsících 

zavedení a ukončení letního času, které ovšem měly jen krátkodobé trvání několika dnů. Dle 

poznatků předkladatele v ČR neexistuje žádná seriózní vědecká práce z oboru zdravotnictví, 

která by negativní vliv změny času na zdraví lidí prokázala.   
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e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ani v oblasti 

rovného postavení žen a mužů. 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

g) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Vzhledem k předmětu návrhu nařízení vlády, nelze předpokládat vůbec žádná korupční rizika. 

 

h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava by mohla mít určitý význam při splnění podmínky, že by se při 

koordinaci bezpečnostních opatření nebo vojenských operací státu uplatňoval letní čas. 

 

i) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

S ohledem na to, že v návrhu nařízení vlády se implementuje výše zmíněna směrnice EU, 

která neumožňuje diskreci, nebyla k němu vypracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 

regulace (RIA) - viz část I bod 3.8 písm. h) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA). 

 

II. Zvláštní část 

 

K § 1 

 

Vymezuje se základní předmět úpravy a její návaznost na příslušný právní předpis 

Evropských společenství, upravující jednotné zavedení letního času v EU, včetně sdělení 

Evropské komise.  

 

K § 2 

 

Začátek letního času je v roce 2017 stanoven na 26. březen, v roce 2018 na 25. březen, v roce 

2019 na 31. březen, v roce 2020 na 29. březen a v roce 2021 na 28. březen. Konec letního 

času je stanoven v roce 2017 na 29. říjen, v roce 2018 na 28. říjen, v roce 2019 na 27. říjen, 

v roce 2020 na 25. říjen a v roce 2021 na 31. říjen. 

 

K § 3 

 

Návrh nařízení vlády o zavedení letního času upravuje i otázky vlivu uplatnění letního času na 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Pracovní doba se v důsledku zavedení letního času 

v příslušném týdnu o jednu hodinu zkrátí, zatímco při skončení letního času se pracovní doba 

v příslušném týdnu o jednu hodinu prodlouží. Zavedení ani ukončení letního času nebude mít 

žádné dopady v oblasti odměňování práce formou platu a časové měsíční (popř. týdenní) 

mzdy. U zaměstnanců odměňovaných jinými formami mzdy (hodinovou, úkolovou) bude 

záviset konkrétní výše výdělku na délce odpracované doby. 

 

K § 4 

 

Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnosti dnem vyhlášení. 
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