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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je ukončit sezónní změny času v členských státech EU. Právní předpisy 
EU o úpravě letního času byly poprvé zavedeny v roce 1980 s cílem sjednotit odlišné 
vnitrostátní postupy a harmonogramy týkající se letního času. Od roku 2001 se úprava letního 
času v EU řídí směrnicí 2000/84/ES, která všem členským státům ukládá povinnost přejít na 
letní čas poslední neděli v březnu a vrátit se ke standardnímu („zimnímu“) času poslední 
neděli v říjnu.

Tento systém pololetních změn času je stále častěji zpochybňován občany, Evropským 
parlamentem i stále větším počtem členských států.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. února 20181 požádal Komisi, aby posoudila 
úpravu letního času stanovenou směrnicí 2000/84/ES a v případě potřeby předložila návrh 
na její revizi. Evropská komise rovněž provedla veřejnou konzultaci, během níž obdržela 4,6 
milionu odpovědí – nejvíce odpovědí, co kdy při konzultaci Komise přišlo –, v nichž se 84 % 
respondentů vyslovilo pro zrušení pololetních změn času, zatímco 16 % chtělo změny času 
ponechat.

Úprava letního času je navíc opakujícím se tématem při práci Petičního výboru (PETI), který 
v průběhu let obdržel přes 100 s ním souvisejících petic. Téměř všichni jejich předkladatelé 
byli pro zrušení nutnosti vždy dvakrát ročně přeřizovat hodiny, upozorňovali v první řadě na 
zdravotní ohledy a zanedbatelný význam změny času z hlediska úspory energie. Někteří 
předkladatelé petic tvrdí, že změna času má obzvláště nepříznivý dopad na zranitelné skupiny, 
jako jsou děti a senioři. Výbor PETI projednával petice související s letním časem na svých 
schůzích v červenci 2015 a v listopadu 2017.

Jak se uvádí ve studii výzkumné služby Evropského parlamentu z října 2017 o úpravě letního 
času v EU podle směrnice 2000/84/ES, mělo by být vzato v úvahu, že skutečně existují 
negativní dopady těchto změn na lidské zdraví, a pololetní změny času by měly být zrušeny. 
Jednoznačným příkladem důležitosti diskuse o dopadu letního času na lidské vnitřní hodiny je 
skutečnost, že Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství za rok 2017 získali Jeffrey C. 
Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young za své objevy molekulárních mechanismů 
ovládajících cirkadiánní rytmus, které vysvětlují, jak fungují vnitřní lidské, biologické hodiny 
a jaký dopad na naše zdraví a blaho má nesoulad mezi vnějším prostředím a vnitřními 
biologickými hodinami. Jinými slovy, výsledky chronobiologického výzkumu naznačují, 
že dopad na přirozený biorytmus lidského organismu může být vážnější, než se doposud 
předpokládalo. Mimoto čl. 114 odst. 8 SFEU stanoví, že „upozorní-li členský stát v některé 
oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, na určitý problém veřejného zdraví, 
uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne Radě odpovídající 
opatření“.

V tomto kontextu chce tento návrh stanoviska podpořit myšlenku, že by měly být pololetní 
změny času zrušeny koordinovaným způsobem, aby nedošlo k jakýmkoli potenciálním 
nepříznivým zdravotním důsledkům, a se zřetelem k tomu, že údajné úspory energie se 
nedostavují.

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o úpravě času (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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Návrh stanoviska přichází s tím, že zrušení pololetních změn času by mělo proběhnout tak, 
aby nedošlo k jakémukoli výraznému narušení vnitřního trhu v důsledku rozdílností mezi 
členskými státy v tomto ohledu. Podle mínění zpravodajky by původní návrh Komise, který 
dává členským státům možnost se jednostranně rozhodnout, který čas upřednostní jako 
standardní, mohl vytvořit stav, kdy mezi členskými státy vznikne pestrá mozaika časových 
pásem, a vnitřní trh se tak stane ještě rozpolcenějším. Ještě více by to zkomplikovalo 
přeshraniční obchod, dopravu, komunikace a cestování v rámci vnitřního trhu. V zájmu 
zajištění harmonizace zpravodajka proto navrhuje, aby byly pololetní změny času zrušeny, jak 
ostatně žádají téměř všichni předkladatelé petic. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 
nezbytné, aby byl harmonizovaný přístup 
k úpravě času zachován v celé Unii.

(2) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. února 2018 na základě 
petic a požadavků, které jeho Petiční 
výbor obdržel od občanů, 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 
nezbytné, aby byl harmonizovaný a 
koordinovaný přístup k úpravě času 
zachován v celé Unii.

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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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.

plánování dopravních činností a fungování 
informačních a komunikačních systémů, 
vyšším nákladům na přeshraniční obchod 
či nižší produktivitě v oblasti zboží a 
služeb.

Pozměňovací návrh 3

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) O úpravě letního času se vede živá 
veřejná diskuse, jak je zřejmé z reakcí 
občanů v podobě předložených petic 
žádajících ukončení pololetních změn 
času a z veřejné konzultace na téma 
úpravy letního času v EU, která vedla k 
největšímu počtu odpovědí, jaký kdy 
Komise při konzultaci obdržela. 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, jež by mohlo 
mít dopad na hospodářskou i politickou 
integraci Unie. Mnoho občanů se 
vyjádřilo pro ukončení střídání letního a 
zimního času, a to hlavně z důvodů 
souvisejících se zdravím. V peticích, které 
obdržel Evropský parlament, občané tvrdí, 
že změna času má obzvláště nepříznivý 
dopad na zranitelné skupiny, jako jsou 
děti a senioři. Několik studií kromě toho 
prokázalo negativní důsledky pololetních 
změn času v různých oblastech, jako 
jsou dopady na zdraví v podobě 
narušení cirkadiánního rytmu, zvýšená 
nehodovost v silničním provozu ve dnech 
následujících po změně času a 
administrativní zátěž a dodatečné náklady 
v mnoha hospodářských odvětvích. Je 
proto naprosto nezbytné zaujmout 
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harmonizovaný a řádně koordinovaný 
přístup k ukončení pololetních změn času.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je nutné vzít v úvahu značnou 
zeměpisnou vzdálenost mezi severními a 
jižními územími Evropské unie, což 
znamená, že účinky času na množství 
denního světla se v rámci EU liší. Z tohoto 
důvodu musíme zvážit zeměpisné aspekty 
času a zároveň zachovat stávající časová 
pásma.

Pozměňovací návrh 5

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 

vypouští se
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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.

Pozměňovací návrh 6

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 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. Pro hladké 
fungování vnitřního trhu je nezbytné, aby 
všechny členské státy používaly stejnou 
úpravu času při zachování stávajících 
časových pásem, aby tak na vnitřním trhu 
nevznikla nepřehledná mozaika časových 
pásem. 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.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla použít (7) Tato směrnice by měla vstoupit 
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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.

v platnost a být uplatňována od 
osmnáctého měsíce po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie, což 
poskytne společnosti i hospodářským 
subjektům dostatek času na přizpůsobení 
se nové situaci. Pro hladké fungování 
vnitřního trhu je zásadní, aby na vnitřním 
trhu nevznikla nepřehledná mozaika 
časových pásem. Členské státy by se proto 
měly dohodnout na harmonizované 
úpravě standardních časů v EU.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepoužívají sezónní 
změny svého standardního času nebo časů.  

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 
oznámí v souladu s článkem 2.  

1. Od [xx] členské státy neuplatňují žádné 
pololetní změny času.

2. vypouští se  

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 

1. Členské státy v souladu s článkem 1 
uplatňují harmonizovanou a 
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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.  

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

koordinovanou úpravu standardních časů 
v Unii. 

2. vypouští se  

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 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.  

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 
2019.  

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [datum 
použitelnosti směrnice]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.  

Použijí tyto předpisy v souladu s článkem 
1 této směrnice.  

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Článek 5

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 vstupu směrnice o ukončení 
sezónních změn času v platnost.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost a 
uplatňuje se od osmnáctého měsíce 
následujícího po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.
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Název Ukončení sezónních změn času

Referenční údaje COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

TRAN
13.9.2018

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

PETI
25.10.2018

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Cecilia Wikström
24.9.2018
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