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DODATEK E – CELOČÍSELNÁ FORMA ZÁPISU DATA A ČASU 
 

1. Úvod 

Postupy pro psaní celočíselné formy zápisu data a času jsou stanoveny normami č. 2014 a č. 3307 Mezinárodní 
organizace pro normalizaci (ISO). ICAO bude v budoucnosti používat tyto postupy ve svých dokumentech všude, 
kde je to vhodné. 

2. Zápis data 

Pokud se k vyjádření data používá celočíselné formy, norma ISO č. 2014 stanovuje pořadí zápisu  
rok - měsíc - den. 

Části data jsou následující: 
-  čtyři číslice pro zápis roku (s výjimkou, že číslice vyjadřující století) se v případech, kdy nemůže dojít 

k omylu mohou vynechat. Používání číslic vyjadřujících století má však v počátečním období 
seznamování se s novou formou značný význam, neboť ozřejmuje, že je použito nového pořadí zápisu 
prvků, 

-  dvě číslice se používají k zápisu měsíce, 
-  dvě číslice se používají k zápisu dne. 

Kde je žádoucí oddělit prvky pro usnadnění vizuálního vjemu, smí se k oddělení použít pouze mezery nebo 
spojovací čárky.  
Např. 25. srpen 1983 se smí vyjádřit takto: 

a) 19830825; nebo 

b) 830825; nebo 

c) 1983-08-25; nebo 

d) 83-08-25; nebo 

e) 1983 08 25; nebo 

f) 83 08 25. 

Značný význam má skutečnost, že pořadí ISO se používá výhradně při celočíselném zápisu data. Zápis 
kombinovanou formou číslic a slova (např. 25. srpen 1983) je i nadále přípustný, je-li požadován. 

3. Vyjadřování času 

3.1 Pokud se k vyjádření času dne použije celočíselného zápisu, je nutno v souladu s normou ISO č. 3307 
dodržet pořadí hodiny-minuty-sekundy. 

3.2 Ve 24 hodinovém časovém systému se hodiny zapisují dvěma číslicemi od 00 do 23, po nichž mohou 
následovat buď desetinné části hodiny, nebo minuty a sekundy. Pokud se použije desetinného dělení hodiny, 
desetinná část se oddělí obvyklým desetinným znakem (v mezinárodním styku tečkou), po němž následuje 
potřebný počet číslic pro požadovanou přesnost. 

3.3 Rovněž minuty se zapisují dvěma číslicemi od 00 do 59, po nichž následují desetinné části minuty nebo 
sekundy. 

3.4 Sekundy se rovněž vyjadřují dvěma číslicemi od 00 do 59, po nichž následují desetinné části sekundy, 
jsou-li požadovány. 

3.5 Kde je potřebné usnadnit vizuální vjem, použije se k oddělení hodin a minut, minut a sekund dvojtečky. 
Např. časový údaj 3 hodiny odpoledne 20 minut a 18 sekund se smí vyjádřit takto: 

a) 152018; nebo 

b) 15:20:18 v hodinách, minutách a sekundách; nebo 

c) 1520,3; nebo 

d) 15:20,3 v hodinách, minutách; nebo 

e) 15,338 v hodinách a desetinných částech minut. 
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4. Kombinace skupiny data a času 

Toto vyjadřování vede samo k unifikované metodě společného zápisu data a času, je-li takový zápis potřebný. 
V takových případech se používá prvků rok-měsíc-den-hodina-minuta-sekunda. Zde však platí, že se nemusí 
vždy použít všech prvků, např. často se použije jen prvků den-hodina-minuta. 
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