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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Evropské komise, aby v souladu s názory vyjádřenými Evropským 
parlamentem v jeho usnesení z února 2018 a občany došlo k ukončení střídání letního a 
zimního času.

Byly zveřejněny četné studie a zprávy, jež ukazují negativní důsledky změn času pro mnoho 
aspektů naší společnosti, od zdravotních rizik a problémů způsobených narušováním 
cirkadiánního rytmu ke zvýšení nehodovosti v období po změně času, zvýšené administrativní 
zátěži a zvýšeným nákladům pro mnohá hospodářská odvětví. 

Evropská komise v létě 2018 uspořádala veřejnou konzultaci, během níž obdržela 4,6 milionu 
odpovědí, z nichž 99,8 % pocházelo od občanů. Zbývajících 0,2 % odpovědí pocházelo 
od zúčastněných stran nebo podniků. Podle výsledků konzultace se 84 % respondentů 
vyslovilo pro ukončení střídání letního a zimního času. Současný návrh je proto v souladu 
s názory, jež  vyjádřili občané, a zároveň zdůrazňuje potřebu soudržného a harmonizovaného 
přístupu k udržení fungování vnitřního trhu. 

Území členských států EU jsou seskupena do tří různých časových pásem,  GMT, GMT+1 
a GMT+2. Při rozhodování o stálém časovém pásmu je proto třeba vzít v úvahu několik 
faktorů, jako jsou zeměpisné aspekty a přirozená časová pásma a jejich účinky na zdraví 
v důsledku dostupnosti denního světla.   

Ačkoli členské státy mají i nadále pravomoci k rozhodování o svém standardním čase, 
zpravodaj považuje za nezbytné zachovat harmonizovaný přístup pro opatření týkající se času 
s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu a vyhnout se závažným narušením, ke kterým 
by vedlo  vytvoření „pestré směsice“, pokud by se členské státy rozhodly vytvořit v celé EU 
více časových hranic se změnou času o 60 minut.  

Koordinovaný přístup předpokládá vhodný časový plán, který členským státům umožní 
přesně posoudit účinky trvalé volby časové zóny GMT +1 a GMT +2 vzhledem k množství 
oblastí, které je třeba vzít v úvahu, jako jsou dopady na hospodářství z hlediska 
přeshraničního obchodu, komunikací a dopravy, ale také účinky na lidské zdraví, bezpečnost 
silničního provozu nebo životní prostředí. 

Proto navrhujeme odložit datum vstupu v platnost o jeden rok tak, aby členské státy měly 
dostatek času na koordinaci svého přístupu a na řádné zapojení příslušných zúčastněných 
stran a občanů prostřednictvím veřejných konzultací. 

Řádnou koordinaci by mělo zajistit vytvoření sítě složené ze zástupců všech členských států 
a Komise, která by působila jako zprostředkovatel v případě, že by zamýšlená změna času v 
jednom členském státě vyvolala obavy jiných členských států a ovlivnila řádné fungování 
vnitřního trhu. 

Hodnocení provádění této směrnice by mělo být provedeno po čtyřech letech její platnosti 
namísto pěti let, které navrhuje Komise. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy se v minulosti 
rozhodly zavést úpravu letního času na 
vnitrostátní úrovni. Pro fungování 
vnitřního trhu bylo tedy důležité, aby bylo 
pro začátek a konec období letního času 
stanoveno společné datum a čas v celé 
Unii. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2000/84/ES21 používají 
všechny členské státy v současné době 
úpravu letního času od poslední neděle 
v březnu do poslední neděle v říjnu téhož 
roku.

(1) Členské státy se v minulosti 
rozhodly zavést úpravu letního času na 
vnitrostátní úrovni. Pro fungování 
vnitřního trhu bylo tedy důležité, aby bylo 
pro začátek a konec období letního času 
stanoveno společné datum a čas v celé Unii 
s cílem koordinovat změnu času v 
členských státech. V souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/84/ES používají všechny členské 
státy v současné době sezónní změnu času, 
k níž dochází dvakrát ročně. Standardní 
čas se mění na letní čas od poslední neděle 
v březnu až do poslední neděle v říjnu 
téhož roku. 

__________________ __________________
21 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/84/ES o úpravě letního času 
(Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21).

21 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/84/ES o úpravě letního času 
(Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. února 2018 vyzval 
Komisi, aby posoudila úpravu letního času 
stanovenou směrnicí 2000/84/ES a aby v 
případě potřeby předložila návrh na její 
revizi. Usnesení zároveň potvrdilo, že je 

(2) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. února 2018 vyzval 
Komisi, aby posoudila sezónní změnu 
času, k níž dochází dvakrát ročně, 
stanovenou směrnicí 2000/84/ES a aby v 
případě potřeby předložila návrh na její 
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nezbytné, aby byl harmonizovaný přístup 
k úpravě času zachován v celé Unii.

revizi. Usnesení zároveň potvrdilo, že je 
nezbytné, aby byl harmonizovaný přístup 
k úpravě času zachován v celé Unii, a 
zdůraznilo, že existuje celá řada 
vědeckých studií, které upozorňují na 
negativní vliv sezónních změn času, k 
nimž dochází dvakrát ročně, na lidské 
zdraví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise přezkoumala dostupné 
důkazy, které poukazují na důležitost 
harmonizace pravidel Unie v této oblasti, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu a zabránilo se mimo jiné narušení 
plánování dopravních činností a fungování 
informačních a komunikačních systémů, 
vyšším nákladům na přeshraniční obchod 
či nižší produktivitě v oblasti zboží a 
služeb. Z důkazů jednoznačně nevyplývá, 
zda výhody úpravy letního času převažují 
nad nevýhodami spojenými se změnou 
času dvakrát ročně.

(3) Komise přezkoumala dostupné 
důkazy, které poukazují na důležitost 
harmonizace pravidel Unie v této oblasti, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu, dlouhodobost a předvídatelnost a 
zabránilo se mimo jiné narušení plánování 
dopravních činností a fungování 
informačních a komunikačních systémů, 
vyšším nákladům na přeshraniční obchod 
či nižší produktivitě v oblasti zboží a 
služeb. Z důkazů jednoznačně nevyplývá, 
zda výhody úpravy letního času převažují 
nad nevýhodami spojenými se změnou 
času dvakrát ročně.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Četné studie však prokázaly, že 
výhody sezónní změny času, jako jsou 
úspory energie, jsou přeceňovány, zatímco 
její negativní důsledky v různých 
oblastech, jako je například dopad na 
lidské zdraví a biorytmus („cirkadiánní 
rytmus“) nebo na schopnost soustředění, 
jsou naopak podceňovány.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) O úpravě letního času se vede živá 
veřejná diskuse a některé členské státy již 
daly najevo, že upřednostňují, aby tato 
úprava přestala být používána. S ohledem 
na tento vývoj je nezbytné i nadále zajistit 
řádné fungování vnitřního trhu a zabránit 
jeho významnému narušení v důsledku 
rozdílnosti mezi členskými státy v této 
oblasti. Je tudíž vhodné, aby se úprava 
letního času koordinovaně ukončila.

(4) Vede se živá veřejná diskuse, v 
jejímž rámci určitý počet občanských 
iniciativ zdůraznil své znepokojení nad 
sezonními změnami času, k nimž dochází 
dvakrát ročně, a některé členské státy již 
daly najevo, že upřednostňují, aby tato 
úprava přestala být používána. Tutéž 
ochotu ukončit střídání letního a zimního 
času vyjádřilo 4,6 milionu občanů, což 
představuje 84 % respondentů v rámci 
veřejné konzultace, kterou Komise 
zorganizovala v létě 2018. S ohledem na 
tento vývoj je nezbytné chránit řádné 
fungování vnitřního trhu a zabránit jeho 
významnému narušení v důsledku 
rozdílnosti mezi členskými státy v této 
oblasti. Je tudíž vhodné, aby se sezonní 
změny času, k nimž dochází dvakrát 
ročně, koordinovaně a harmonizovaně 
ukončily.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Území členských států jsou 
seskupena ve třech různých časových 
pásmech nebo standardních časech, tj. 
GMT, GMT +1 a GMT +2. Značné rozpětí 
Evropské unie ze severu na jih znamená, 
že účinky času na denní světlo se v rámci 
Unie liší. Je proto důležité, aby členské 
státy před změnou svého časového pásma 
vzaly v úvahu zeměpisné aspekty času, 
tj. přirozená časová pásma a zeměpisnou 
polohu. Členské státy jsou vyzvány k 
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tomu, aby před rozhodnutím o změně 
časových pásem konzultovaly občany a 
příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Touto směrnicí by nemělo být 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
rozhodovat o standardním čase nebo 
časech ve vztahu k územím, která spadají 
do jejich pravomoci a územní působnosti 
Smluv, a o dalších příslušných změnách. 
Aby se však zajistilo, že používání úpravy 
letního času jen některými z členských 
států nenaruší fungování vnitřního trhu, 
měly by se členské státy zdržet změny 
standardního času na určitém území 
spadajícím do jejich pravomoci z důvodů 
souvisejících se sezónními změnami, ať už 
by změna byla vydávána za změnu 
časového pásma. Aby se navíc 
minimalizovalo narušení mimo jiné 
v oblasti dopravy, komunikací a v dalších 
dotčených odvětvích, měly by členské státy 
Komisi včas oznámit svůj záměr změnit 
standardní čas a následně tyto oznámené 
změny uplatnit. Komise by na základě 
uvedeného oznámení měla informovat 
všechny členské státy, aby mohly přijmout 
veškerá nezbytná opatření. Rovněž by 
měla tyto informace zveřejnit, a informovat 
tak širokou veřejnost a zúčastněné strany.

(5) Touto směrnicí by nemělo být 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
rozhodovat o standardním čase nebo 
časech ve vztahu k územím, která spadají 
do jejich pravomoci a územní působnosti 
Smluv, a o dalších příslušných změnách. 
Aby se však zabránilo jakémukoli většímu 
narušení fungování vnitřního trhu, měly 
by se členské státy zdržet změny 
standardního času na určitém území 
spadajícím do jejich pravomoci z důvodů 
souvisejících se sezónními změnami, ať už 
by změna byla vydávána za změnu 
časového pásma. Aby se navíc 
minimalizovalo narušení mimo jiné 
v oblasti dopravy, komunikací a v dalších 
dotčených odvětvích, měl by členský stát, 
který zamýšlí změnit standardní čas, 
Komisi a všem ostatním členským státům 
oznámit svůj záměr nejpozději 9 měsíců 
předtím, než má zamýšlená změna začít 
platit, a následně tyto oznámené změny 
uplatnit. Komise by na základě uvedeného 
oznámení měla posoudit dopad zamýšlené 
změny času na fungování vnitřního trhu. 
Rovněž by měla tyto informace zveřejnit, a 
informovat tak širokou veřejnost a 
zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Za účelem zajištění 
harmonizovaného provádění této 
směrnice by členské státy měly předem 
koordinovat své rozhodnutí o 
předpokládaných standardních časech 
prostřednictvím vytvoření koordinačního 
mechanismu, aby se zabránilo tomu, že se 
členské státy v rámci časového pásma 
rozhodnou pro různé standardní časy. 
Koordinační mechanismus by měl 
sestávat z jednoho zástupce Komise a 
určeného zástupce za každý členský stát. 
Komise by měla usnadňovat koordinaci a 
vypracovat posouzení dopadů 
oznámeného rozhodnutí na řádné 
fungování vnitřního trhu. Rozhodnutí o 
provedení či neprovedení plánované 
změny času zůstává v pravomoci 
členských států po konzultaci a 
koordinaci s ostatními členskými státy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je tudíž nezbytné ukončit 
harmonizaci úpravy období letního času 
stanovené směrnicí 2000/84/ES a zavést 
společná pravidla, která by členským 
státům bránila v používání různé úpravy 
sezónního času, kdy by ke změně jejich 
standardního času docházelo častěji než 
jednou za rok, a která by pro plánované 
změny standardní času stanovila 
oznamovací povinnost. Tato směrnice má 
za cíl přispět rozhodujícím způsobem k 
řádnému fungování vnitřního trhu, a měla 
by proto vycházet z článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jak je vykládán v 
souladu s ustálenou judikaturou Soudního 
dvora Evropské unie.

(6) Je tudíž nezbytné zrušit směrnici 
2000/84/ES týkající se úpravy letního 
času, zavést společná pravidla, která by 
členským státům bránila v používání různé 
úpravy sezónního času, a stanovit 
povinnost oznamovat zamýšlenou změnu 
standardního času a posuzovat její dopad. 
Komise a členské státy by potom měly 
posuzovat účinky plánované změny 
na fungování vnitřního trhu, aby se 
zabránilo významným narušením. Tato 
směrnice má tedy za cíl přispět 
rozhodujícím způsobem k řádnému 
fungování vnitřního trhu, a měla by proto 
vycházet z článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jak je vykládán v 
souladu s ustálenou judikaturou Soudního 
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dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla použít 
ode dne 1. dubna 2019, a poslední období 
letního času, na něž se vztahují pravidla 
směrnice 2000/84/ES, by tudíž v každém 
členském státě mělo začít v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 31. 
března 2019. Členské státy, které po tomto 
období letního času zamýšlejí přijmout 
standardní čas odpovídající času, který je 
používán v zimním období v souladu se 
směrnicí 2000/84/ES, by měly změnit svůj 
standardní čas v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 27. 
října 2019 tak, aby podobné a trvalé změny 
prováděné v různých členských státech 
nastaly současně. Je žádoucí, aby členské 
státy přijaly rozhodnutí o standardním 
čase, který každý z nich uplatní od roku 
2019, ve vzájemné shodě.

(7) Je důležité zabránit tomu, aby se 
členské státy rozhodly pro zavedení 
různého standardního času. Proto je 
nutné jim poskytnout dostatek času na 
zavedení jednotného a řádně 
koordinovaného postupu. Tato směrnice 
by se měla použít ode dne 30. března 2020, 
a poslední období letního času, na něž se 
vztahují pravidla směrnice 2000/84/ES, by 
tudíž v každém členském státě mělo začít v 
1:00 hodin koordinovaného světového času 
dne 29. března 2020. Členské státy, které 
po tomto období letního času zamýšlejí 
přijmout standardní čas odpovídající času, 
který je používán v zimním období v 
souladu se směrnicí 2000/84/ES, by měly 
změnit svůj standardní čas v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 25. 
října 2020 tak, aby podobné a trvalé změny 
prováděné v různých členských státech 
nastaly současně. Je žádoucí, aby členské 
státy přijaly rozhodnutí o standardním 
čase, který každý z nich uplatní od roku 
2020, ve vzájemné shodě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy použít sezonní změnu svého 
standardního času nebo časů i v roce 2019, 
pokud tak učiní v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 27. 
října 2019. Členské státy toto rozhodnutí 

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy použít sezonní změnu svého 
standardního času nebo časů i v roce 2020, 
pokud tak učiní v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 25. 
října 2020. Členské státy oznámí své 
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oznámí v souladu s článkem 2. rozhodnutí uplatnit nebo neuplatnit tuto 
poslední sezónní změnu svého 
standardního času nebo časů 6 měsíců 
předtím, než změna nabude účinku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise tuto informaci neprodleně 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie a do 1 měsíce od obdržení oznámení 
svolá setkání v rámci koordinačního 
mechanismu podle článku 2a.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 
standardní čas nebo časy na jakémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci, 
oznámí to Komisi nejméně 6 měsíců před 
tím, než změna nabude účinku. Členský 
stát, který učinil takové oznámení 
a nestáhl je zpět nejméně 6 měsíců před 
datem předpokládané změny, tuto změnu 
použije.

1. Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 
standardní čas nebo časy na jakémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci, 
oznámí své rozhodnutí změnit svůj 
standardní čas nebo časy na kterémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci 
Komisi a ostatním členským státům 
nejméně 9 měsíců před tím, než změna 
nabude účinku.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do jednoho měsíce od tohoto 
oznámení o něm Komise informuje ostatní 
členské státy a dané informace zveřejní v 

2. Komise tuto informaci neprodleně 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie a do 1 měsíce od obdržení oznámení 
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Úředním věstníku Evropské unie. svolá setkání v rámci koordinačního 
mechanismu podle článku 2a.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
1. Tato směrnice zavádí koordinační 
mechanismus s cílem zajistit 
harmonizovaný přístup k úpravě času v 
celé Unii a posílit spolupráci mezi 
členskými státy a Komisí při posuzování 
dopadu jakéhokoli rozhodnutí o změně 
standardního času na fungování 
vnitřního trhu.
2. Koordinační mechanismus 
uvedený v odstavci 1 sestává z jednoho 
zástupce každého členského státu 
a zástupce Komise.
3. Pokud členský stát oznámí Komisi 
své rozhodnutí podle čl. 1 odst. 2 nebo 
podle čl. 2 odst. 1, Komise svolá členské 
státy, aby posoudily a projednaly 
potenciální dopad zamýšlené změny 
na fungování vnitřního trhu, aby se 
předešlo podstatným narušením.
4. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavci 3 usoudí, 
že plánovaná změna bude mít značný vliv 
na řádné fungování vnitřního trhu, 
oznamující členský stát o tom informuje.
5. Nejpozději 4 měsíce před datem 
zamýšlené změny se oznamující členský 
stát rozhodne, zda své rozhodnutí zruší, 
nebo jej ponechá v platnosti. Pokud se 
oznamující členský stát rozhodne své 
rozhodnutí ponechat, poskytne vysvětlení, 
které bude řešit negativní dopad změny na 
fungování vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice do 31. prosince 2024.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice nejpozději do  [4 let ode dne 
použitelnosti této směrnice].

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Komisi 
příslušné informace do 30. dubna 2024.

2. Členské státy poskytnou Komisi 
příslušné informace nejpozději do [3 let 
ode dne použitelnosti této směrnice].

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 1. 
dubna 2019. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

1. Členské státy přijmou a zveřejní 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 30. 
března 2020. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 
2019.

Použijí tyto předpisy ode dne 30. března 
2020.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/84/ES se zrušuje s účinkem 
ode dne 1. dubna 2019.

Směrnice 2000/84/ES se zrušuje s účinkem 
ode dne 30. března 2020.
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