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Oddíl 2. eské technické normy 

OZNÁMENÍ . 17/04
eského normaliza ního institutu

o vydání SN, jejich zm n, oprav a zrušení 

eský normaliza ní institut podle § 4 zákona . 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, zm n ny, opraveny nebo 
zrušeny dále uvedené SN.

Po átek platnosti SN, jejich zm n a oprav po íná obecn  prvým dnem m síce následujícího po m síci vydání, 
pokud není uvedeno jinak. 

Normy ozna ené *) p ejímají mezinárodní nebo evropské normy p evzetím originálu. 
Normy ozna ené **) p ejímají mezinárodní nebo evropské normy schválením k p ímému použití jako SN.

U zm n, kterými se m ní název normy a jsou vydány již pod zm n ným názvem, je na prvém míst  uveden nový 
název. P vodní název normy je v t chto p ípadech pro informaci uveden v závorkách. 

   
VYDANÉ SN
   
1. SN ISO 17359 (01 1443) 
      kat. . 70218 

Monitorování stavu a diagnostika stroj  - Obecné sm rnice;
Vydání: Kv ten 2004  

   
2. SN EN 13860-1 (01 5086) 
      kat. . 69684 

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ví ivými proudy - Charakteristiky a 
ov ování za ízení - ást 1: Charakteristiky a ov ování p ístroj ;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13860-1 (01 5086) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ví ivými proudy - Charakteristiky a 
ov ování za ízení - ást 1: P ístroje; Vyhlášena: Srpen 2003 

   
3. SN 02 2311
      kat. . 70217 

Zápustné nýty; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 02 2311 Zápustné nýty; z 1967-12-20 
   
4. SN 02 2313
      kat. . 70214 

Zápustné nýty s velkou hlavou; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 02 2313 Zápustné nýty s velkou hlavou; z 1967-12-20 
   
5. SN 02 2315
      kat. . 70215 

Zápustné nýty s o kovitou hlavou; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 02 2315 Zápustné nýty s o kovitou hlavou; z 1967-12-20 
   
6. SN 02 2317
      kat. . 70216 

Zápustné nýty s o kovitou hlavou s úhlem 100°; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 02 2317 Zápustné nýty s o kovitou hlavou s úhlem 100°; z 1967-12-20 
   
7. SN EN 13411-5 (02 4470) 
      kat. . 70205 

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 5: T menové
svorky pro zakon ení drát ných lan; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13411-5 (02 4470) Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 5: T menové svorky 
pro zakon ení drát ných lan; Vyhlášena: Prosinec 2003 

   
8. SN EN ISO 9692-4

(05 0025) 
      kat. . 70290 

Sva ování a p íbuzné procesy - Doporu ení pro p ípravu svarových spoj
- ást 4: Plátované oceli; (idt ISO 9692-4:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN ISO 9692-4 
(05 0025) 

Sva ování a p íbuzné procesy - P íprava svarových ploch - ást 4: Plátované 
oceli; Vyhlášena: Listopad 2003 
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9. SN EN ISO 15011-2

(05 0681) 
      kat. . 70378 

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech - 
Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plyn  vznikajících p i
obloukovém sva ování - ást 2: Stanovení emisní rychlosti plyn , krom
ozónu; (idt ISO 15011-2:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN ISO 15011-2 
(05 0681) 

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech - 
Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plyn  vznikajících p i
obloukovém sva ování - ást 2: Stanovení emisní rychlosti plyn , krom
ozónu; Vyhlášena: íjen 2003 

   
10. SN EN 13918 (05 2130) 
      kat. . 70371 

Za ízení pro plamenové sva ování - Reduk ní ventily s vestav ným 
pr tokom rem pro tlakové láhve pro sva ování, ezání a p íbuzné 
procesy - Klasifikace, technické požadavky a zkoušení;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13918 (05 2130) Za ízení pro plamenové sva ování - Reduk ní ventily s vestav ným 
pr tokom rem pro tlakové láhve pro sva ování, ezání a p íbuzné procesy - 
Klasifikace, technické požadavky a zkoušení; Vyhlášena: íjen 2003 

   
11. SN EN 559 (05 4240) 
      kat. . 70370 

Za ízení pro plamenové sva ování - Pryžové hadice pro sva ování, ezání 
a p íbuzné procesy; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 559 (05 4240) Za ízení pro plamenové sva ování - Pryžové hadice pro sva ování, ezání a 
p íbuzné procesy; Vyhlášena: íjen 2003 

   
12. SN EN 14037-2 (06 1130) 
      kat. . 70232 

Stropní záv sné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C 
- ást 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu;
Vydání: Kv ten 2004  

   
13. SN EN 14037-3 (06 1130) 
      kat. . 70233 

Stropní záv sné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C 
- ást 3: Postup pro vyhodnocení a výpo et tepelného výkonu sáláním;
Vydání: Kv ten 2004  

   
14. SN EN 12952-15 (07 7604) 
      kat. . 70286 

Vodotrubné kotle a pomocná za ízení - ást 15: P ejímací zkoušky;
Vydání: Kv ten 2004  

   
15. SN EN 13110 (07 8439) 
      kat. . 70096 

Znovuplnitelné sva ované hliníkové lahve na p epravu zkapaln ných 
uhlovodíkových plyn  (LPG) - Návrh a konstrukce; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13110 (07 8439) P epravní znovuplnitelné sva ované hliníkové lahve pro zkapaln né
uhlovodíkové plyny (LPG) - Provedení a konstrukce; Vyhlášena: erven 2003 

   
16. SN ISO 14649-1 (18 4320) 
      kat. . 70022 

Automatizované pr myslové systémy a integrace - ízení technického 
za ízení - Model dat pro CNC kontroléry - ást 1: P ehled a základní 
principy; Vydání: Kv ten 2004  

   
17. SN EN ISO 11554

(19 2016) 
      kat. . 69233 

Optika a optické p ístroje - Lasery a laserová za ízení - Metody m ení 
výkonu, energie a asových parametr  laserových svazk ;
(idt ISO 11554:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN ISO 11554 
(19 2016) 

Optika a optické p ístroje - Lasery a laserová za ízení - Metody m ení
výkonu, energie a asových parametr  laserových svazk ;
Vyhlášena: Leden 2004 

   
18. SN EN ISO 8320-1

(19 5200) 
      kat. . 69452 

Kontaktní o ky a prost edky pro ošet ování kontaktních o ek - Slovník 
- ást 1: Kontaktní o ky; (idt ISO 8320-1:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN ISO 8320-1 
(19 5200) 

Kontaktní o ky a prost edky pro ošet ování kontaktních o ek - Slovník - 
ást 1: Kontaktní o ky; Vyhlášena: Leden 2004 
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19. SN EN 13898 (20 0723) 
      kat. . 70193 

Obráb cí a tvá ecí stroje - Bezpe nost - Pily na studený kov;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 20 0723 Obráb cí stroje na kovy. Bezpe nostní požadavky pro stroje na d lení 
materiálu; z 1988-02-29 

   
20. SN EN 14070 (20 0725) 
      kat. . 70194 

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Postupové a jednoú elové
stroje; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 20 0725 Obráb cí stroje na kovy. Bezpe nostní požadavky pro stavebnicové obráb cí
stroje a automatické obráb cí linky; z 1988-02-29 

   
21. SN EN 13035-3 (27 8809) 
      kat. . 70115 

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - 
Bezpe nostní požadavky - ást 3: ezací stroje; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13035-3 (27 8809) Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - 
Bezpe nostní požadavky - ást 3: ezací stroje; Vyhlášena: Prosinec 2003 

   
22. SN EN 13035-4 (27 8809) 
      kat. . 70113 

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - 
Bezpe nostní požadavky - ást 4: Nakláp cí stoly; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13035-4 (27 8809) Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - 
Bezpe nostní požadavky - ást 4: Nakláp cí stoly; Vyhlášena: Prosinec 2003 

   
23. SN EN 13042-5 (27 8810) 
      kat. . 70114 

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - 
Bezpe nostní požadavky - ást 5: Lisy; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13042-5 (27 8810) Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpe nostní 
požadavky - ást 5: Lisy; Vyhlášena: Prosinec 2003 

   
24. SN EN 13260 (28 0520) 
      kat. . 69531 

Železni ní aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na 
výrobek; Vydání: Kv ten 2004  

   
25. SN EN 60079-7 (33 2320) 
      kat. . 70235 

Elektrická za ízení pro výbušnou plynnou atmosféru - ást 7: Zajišt né
provedení "e"; (idt IEC 60079-7:2001+ IEC 60079-7:2001/Cor.1:2004); 
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-07-01 se ruší 

      SN EN 50019 ed. 3 
(33 0375) 

Nevýbušná elektrická za ízení - Zajišt né provedení "e";  
Vydání: ervenec 2001 

 Jejím vydáním se ruší 
      SN P ENV 50269 (33 0379) Hodnocení a zkoušení vysokonap ových elektrických to ivých stroj  v 

nevýbušném provedení; Vydání: íjen 1998 
   
26. SN EN 60079-14 ed.2

(33 2320) 
      kat. . 69976 

Elektrická za ízení pro výbušnou plynnou atmosféru - ást 14: Elektrické 
instalace v nebezpe ných prostorech (jiných než d lních); (idt IEC 60079-
14:2002); Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-07-01 se ruší 

      SN EN 60079-14 (33 2320) Elektrická za ízení pro výbušnou plynnou atmosféru - ást 14: Elektrické 
instalace v nebezpe ných prostorech (jiných než d lních);  
Vydání: B ezen 1999 

   
27. SN 33 3022-1
      kat. . 70080 

Zkratové proudy v trojfázových st ídavých soustavách - ást 1: 
Sou initele pro výpo et zkratových proud  podle IEC 60909-0;
(idt IEC TR 60909-1:2002); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN IEC 909-1 (33 3023) Výpo et zkratových proud  v trojfázových st ídavých soustavách - ást 1: 
Sou initele pro výpo et zkratových proud  v trojfázových st ídavých 
soustavách podle IEC 909; Vydání: Kv ten 1997 
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28. SN EN 60404-6 (34 5884) 
      kat. . 70334 

Magnetické materiály - ást 6: Metody m ení magnetických vlastností 
magneticky m kkých kovových a práškových materiál  p i frekvencích v 
rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzork *);  
(idt IEC 60404-6:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN IEC 404-6 (34 5884) Magnetické materiály. ást 6: Metody m ení isotropních magnetických 
m kkých slitin na bázi železo-nikl, typ E1, E3, E4; Vydání: Prosinec 1993 

   
29. SN EN 60544-4 (34 6411) 
      kat. . 70285 

Elektrotechnické izola ní materiály - Stanovení ú ink  ionizujícího zá ení
- ást 4: Systém klasifikace pro provoz v radia ních prost edích;
 (idt IEC 60544-4:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN IEC 544-4 (34 6411) Elektrotechnické izola ní materiály - Stanovení ú ink  ionizujícího zá ení  - 
ást 4: Uživatelský t ídicí systém pro prost edí ionizujícího zá ení;  

Vydání: Srpen 1997 
   
30. SN EN 60684-3-406 až 408

(34 6553) 
      kat. . 70237 

Ohebné izola ní trubi ky - ást 3: Specifikace jednotlivých typ  trubi ek
- Listy 406 až 408: Trubi ky ze skelné tkaniny s PVC povlakem*);  
(idt IEC 60684-3-406 to 408:2003); Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-10-01 se ruší 

      SN IEC 684-3-406 až 408 
(34 6553) 

Specifikace pružných izola ních trubi ek. ást 3: Specifikace požadavk  na 
jednotlivé typy trubi ek. List 406 až 408: Trubi ky ze skelné tkaniny s PVC 
povlakem; Vydání: Leden 1996 

   
31. SN EN 62041 (35 1331) 
      kat. . 70269 

Výkonové transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - 
Požadavky na EMC; (idt IEC 62041:2003); Vydání: Kv ten 2004  

   
32. SN EN 61188-5-2

(35 9038) 
      kat. . 70213 

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - ást 5-2: 
Pokyny pro p ipojování (plošky/spoje) - Diskrétní sou ástky*);  
(idt IEC 61188-5-2:2003); Vydání: Kv ten 2004  

   
33. SN EN 60793-1-54

(35 9213) 
      kat. . 70327 

Optická vlákna - ást 1-54: M icí metody a zkušební postupy - Zá ení
gama*); (idt IEC 60793-1-54:2003); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN IEC 793-1-5 (35 9213) Optická vlákna - ást 1: Kmenová specifikace - Oddíl 5: M icí metody 
charakteristik prost edí; Vyhlášena: Duben 2001 

   
34. SN EN 62148-6 (35 9274) 
      kat. . 70326 

Optické vláknové aktivní sou ástky a za ízení - Normy pouzder a 
rozhraní - ást 6: Vysíla e-p ijíma e ATM-PON*);  
(idt IEC 62148-6:2003); Vydání: Kv ten 2004  

   
35. SN EN 62193 (35 9737) 
      kat. . 70234 

Práce pod nap tím - Teleskopické ty e a teleskopické m icí ty e;
(idt IEC 62193:2003); Vydání: Kv ten 2004  

   
36. SN EN 60810 ed. 2

(36 0181) 
      kat. . 70255 

Sv telné zdroje pro silni ní vozidla - Požadavky na provedení*);  
(idt IEC 60810:2003); Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-09-01 se ruší 

      SN EN 60810 (36 0181) Žárovky pro silni ní vozidla - Požadavky na provedení; Vydání: Leden 1997 
   
37. SN EN 60335-2-27 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70251 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-27: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pleti použitím 
ultrafialového a infra erveného zá ení; (idt IEC 60335-2-27:2002);  
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-27 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2-
27: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pleti použitím 
ultrafialového a infra erveného zá ení; Vydání: Listopad 1998 
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38. SN EN 60335-2-51 ed. 2
(36 1045) 

      kat. . 70210 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-51: Zvláštní požadavky na pevn  p ipojená ob hová erpadla pro 
systémy vytáp ní a rozvody užitkové vody; (idt IEC 60335-2-51:2002); 
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-51 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2: 
Zvláštní požadavky na pevn  p ipojená ob hová erpadla pro systémy 
vytáp ní a rozvody užitkové vody; Vydání: Prosinec 1998 

   
39. SN EN 60335-2-52 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70211 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-52: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ústní hygienu;
(idt IEC 60335-2-52:2002); Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-52 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2: 
Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ústní hygienu; Vydání: Duben 1998 

   
40. SN EN 60335-2-59 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70212 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-59: Zvláštní požadavky na hubi e hmyzu; (mod IEC 60335-2-59:2002); 
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-59 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2-
59: Zvláštní požadavky na hubi e hmyzu; Vydání: B ezen 1999 

   
41. SN EN 60335-2-60 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70248 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-60: Zvláštní požadavky na ví ivé lázn ; (idt IEC 60335-2-60:2002); 
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-60 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2: 
Zvláštní požadavky na ví ivé lázn ; Vydání: Únor 1999 

   
42. SN EN 60335-2-65 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70249 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-65: Zvláštní požadavky na isti e vzduchu; (idt IEC 60335-2-65:2002); 
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-65 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2-
65: Zvláštní požadavky na isti e vzduchu; Vydání: Kv ten 1997 

   
43. SN EN 60335-2-78 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70250 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožn ; (idt IEC 60335-2-78:2002); 
Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-78 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2: 
Zvláštní požadavky na venkovní rožn ; Vydání: íjen 1998 

   
44. SN EN 60335-2-82 ed. 2

(36 1045) 
      kat. . 70247 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost - ást 
2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje; (idt IEC 
60335-2-82:2002); Vydání: Kv ten 2004  
S ú inností od 2006-05-01 se ruší 

      SN EN 60335-2-82 
(36 1040) 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 2-
82: Zvláštní požadavky na obslužné a zábavní stroje; Vydání: Leden 2001 

   
45. SN ISO/IEC 7816-3 + 

Amd.1 (36 9205) 
      kat. . 70184 

Informa ní technologie - Identifika ní karty - Karty s integrovanými 
obvody s kontakty - ást 3: Elektronické signály a protokoly p enosu;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 27816-3 (36 9205) Identifika ní karty. Karty s integrovanými obvody a s kontakty. ást 3: 
Elektronické signály a protokoly p enosu; Vydání: Duben 1994 
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46. SN ISO/IEC 8571-5
(36 9661) 

      kat. . 70357 

Systémy zpracování informací - Propojení otev ených systém  - Transfer, 
p ístup a management soubor  - ást 5: Proforma prohlášení o shod
implementace protokolu*); Vydání: Kv ten 2004  

   
47. SN ISO/IEC 9314-5

(36 9690) 
      kat. . 70359 

Informa ní technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými 
vlákny (FDDI) - ást 5: Hybridní ízení kruhu (HRC) *);  
Vydání: Kv ten 2004  

   
48. SN ISO/IEC 9314-26

(36 9690) 
      kat. . 70358 

Informa ní technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými 
vlákny (FDDI) - ást 26: Zkoušení shody ízení p ístupu k médiu (MAC-
ATS) *); Vydání: Kv ten 2004  

   
49. SN ISO/IEC 7811-6

(36 9731) 
      kat. . 70222 

Identifika ní karty - Záznamová technika - ást 6: Magnetický proužek - 
Vysoká koercitivita; Vydání: Kv ten 2004  

   
50. SN ISO/IEC TR 14516

(36 9791) 
      kat. . 69564 

Informa ní technologie - Bezpe nostní techniky - Sm rnice pro používání 
a ízení služeb d v ryhodných t etích stran; Vydání: Kv ten 2004  

   
51. SN EN 10305-4 (42 0096) 
      kat. . 70104 

Ocelové trubky pro p esné použití - Technické dodací podmínky - ást 4: 
Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické 
systémy; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN  EN 10305-4 (42 0096) Ocelové trubky pro p esné použití - Technické dodací podmínky - ást 4: 
Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy; 
Vyhlášena: Leden 2004 

   
52. SN EN 10305-5 (42 0097) 
      kat. . 70107 

Ocelové trubky pro p esné použití - Technické dodací podmínky - ást 5: 
Sva ované tvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN  EN 10305-5 (42 0097) Ocelové trubky pro p esné použití - Technické dodací podmínky - ást 5: 
Sva itelné tvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena;  
Vyhlášena: Leden 2004 

   
53. SN EN ISO 15349-2

(42 0509) 
      kat. . 70186 

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - ást 2: Metoda 
infra ervené absorpce po spálení v induk ní peci (s p edeh evem);
(idt ISO 15349-2:1999); Vydání: Kv ten 2004  

   
54. SN EN 13489 (49 2136) 
      kat. . 70316 

D ev né podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13489 (49 2136) D ev né podlahoviny - Vícevrstvé podlahové dílce;  
Vyhlášena: ervenec 2003 

   
55. SN EN 13810-1 (49 2139) 
      kat. . 70315 

Desky na bázi d eva - Plovoucí podlahy - ást 1: Specifikace užitných 
vlastností a požadavky; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13810-1 (49 2139) Desky na bázi d eva - Plovoucí podlahy - ást 1: Specifikace vlastností a 
požadavky; Vyhlášena: ervenec 2003 

   
56. SN EN 681-2 + A1

(63 3002) 
      kat. . 70261 

Elastomerní t sn ní - Požadavky na materiál pro t sn ní spoj  trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady - ást 2: Termoplastické 
elastomery; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 681-2 (63 3002) Elastomerní t sn ní - Požadavky na materiál pro t sn ní spoj  trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady - ást 2: Termoplastické elastomery; 
Vyhlášena: Duben 2001 
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57. SN EN 681-3 + A1
(63 3002) 

      kat. . 70262 

Elastomerní t sn ní - Požadavky na materiál pro t sn ní spoj  trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady - ást 3: Leh ená pryž;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 681-3 (63 3002) Elastomerní t sn ní - Požadavky na materiál pro t sn ní spoj  trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady - ást 3: Leh ená pryž;
Vyhlášena: Duben 2001 

   
58. SN EN 681-4 + A1

(63 3002) 
      kat. . 70263 

Elastomerní t sn ní - Požadavky na materiál pro t sn ní spoj  trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady - ást 4: Lité polyurethanové 
t snící ásti; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 681-4 (63 3002) Elastomerní t sn ní - Požadavky na materiál pro t sn ní spoj  trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady - ást 4: Lité polyurethanové t snící 
ásti; Vyhlášena: Duben 2001 

   
59. SN EN ISO 2592 (65 6212) 
      kat. . 70175 

Stanovení bodu vzplanutí a bodu ho ení - Metoda otev eného kelímku 
podle Clevelanda; (idt ISO 2592:2000); Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN ISO 2592 (65 6212) Stanovení bodu vzplanutí a bodu ho ení v otev eném kelímku podle 
Clevelanda; Vyhlášena: Duben 2002 

   
60. SN ISO 2909 (65 6218) 
      kat. . 70230 

Ropné výrobky - Výpo et viskozitního indexu z kinematické viskozity;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 65 6218 Ropné výrobky. Metody výpo tu viskozitního indexu; z 1981-10-24 
   
61. SN 65 6691
      kat. . 70264 

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olej  - Technické 
požadavky a metody zkoušení; Vydání: Kv ten 2004  

   
62. SN EN 14259 (66 8632) 
      kat. . 70348 

Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické 
charakteristiky; Vydání: Kv ten 2004  

   
63. SN EN 13851 (66 8636) 
      kat. . 70349 

Metody zkoušení pro hydraulicky tuhnoucí podlahové st rkové hmoty - 
Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku; Vydání: Kv ten 2004  

   
64. SN EN 14398-2 (69 7228) 
      kat. . 69985 

Kryogenické nádoby - Velké p epravní nevakuov  izolované nádoby - 
ást 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení; Vydání: Kv ten 2004  

Jejím vydáním se ruší 
      SN EN 14398-2 (69 7228) Kryogenické nádoby - Velké p epravní nevakuov  izolované nádoby - ást 2: 

Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení; Vyhlášena: Prosinec 2003 
   
65. SN EN 12412-2 (73 0316) 
      kat. . 70162 

Tepelné chování oken, dve í a okenic - Stanovení sou initele prostupu 
tepla metodou teplé sk ín  - ást 2: Rámy; Vydání: Kv ten 2004  

   
66. SN EN 12412-4 (73 0316) 
      kat. . 70163 

Tepelné chování oken, dve í a okenic - Stanovení sou initele prostupu 
tepla metodou teplé sk ín  - ást 4: Roletové sk ín ; Vydání: Kv ten 2004  

   
67. SN EN ISO 10077-2

(73 0567) 
      kat. . 70118 

Tepelné chování oken, dve í a okenic - Výpo et sou initele prostupu tepla 
- ást 2: Výpo tová metoda pro rámy; (idt ISO 10077-2:2003);  
Vydání: Kv ten 2004  

   
68. SN EN 1366-5 (73 0857) 
      kat. . 70106 

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 5: Instala ní
kanály a šachty; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 1366-5 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 5: Provozní potrubí a 
šachty; Vyhlášena: Listopad 2003 
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69. SN EN 13501-2 (73 0860) 
      kat. . 70105 

Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 2: 
Klasifikace podle výsledk  zkoušek požární odolnosti krom
vzduchotechnických za ízení; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší  
ást SN 73 0810; Vydání: Zá í 1996 a 

      SN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 2: 
Klasifikace podle výsledk  zkoušek požární odolnosti krom
vzduchotechnických za ízení; Vyhlášena: Listopad 2003 

   
70. SN EN 12618-1 (73 2137) 
      kat. . 69790 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - ást 1: P ilnavost a protažení injektážních výrobk  s 
omezenou tažností; Vydání: Kv ten 2004  

   
71. SN EN 13529 (73 2138) 
      kat. . 70204 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - Stanovení odolnosti v i silnému chemickému 
napadení; Vydání: Kv ten 2004  

   
72. SN EN 13384-2 (73 4206) 
      kat. . 69467 

Komíny - Tepeln  technické a hydraulické výpo tové metody - ást 2: 
Spole né komíny; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 13384-2 (73 4206) Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpo tu - ást 2: Komíny pro 
odvod spalin od více spot ebi  (Spole né komíny); Vyhlášena: Zá í 2003 

   
73. SN EN 12697-8 (73 6160) 
      kat. . 69547 

Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 8: 
Stanovení mezerovitosti asfaltových sm sí; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 12697-8 (73 6160) Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 8: 
Stanovení mezerovitosti asfaltových sm sí; Vyhlášena: Zá í 2003 

   
74. SN EN 12697-36 (73 6160) 
      kat. . 69548 

Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 36: 
Stanovení tlouš ky asfaltové vozovky; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 12697-36 (73 6160) Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 36: 
Stanovení tlouš ky asfaltové vozovky; Vyhlášena: Zá í 2003 

   
75. SN 75 7300
      kat. . 70220 

Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a 
pokyny; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 75 7300 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor. Všeobecná ustanovení;  
Vydání: Únor 1994 

      SN 75 7301 Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení 
složení a vlastností vod; z 1987-04-10 

   
76. SN EN 12260 (75 7524) 
      kat. . 70203 

Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po 
oxidaci na oxidy dusíku; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN ENV 12260 (75 7524) Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku spálením a oxidací 
na oxid dusi itý s chemiluminiscen ní detekcí; Vydání: Únor 1998 

   
77. SN 75 7612
      kat. . 70221 

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN 75 7612 Jakost vod. Stanovení radionuklid . Celková objemová aktivita beta;  
z 1988-12-05 

   
78. SN EN ISO 16467

(77 0617) 
      kat. . 70161 

Obaly - P epravní obaly pro nebezpe né v ci - Metody zkoušení pro IBC;
(idt ISO 16467:2003); Vydání: Kv ten 2004  
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79. SN EN 14119 (80 0873) 
      kat. . 70190 

Zkoušení textilií - Hodnocení p sobení mikroskopických hub;
Vydání: Kv ten 2004  

   
80. SN EN ISO 4674-1

(80 4628) 
      kat. . 70191 

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjiš ování odolnosti v dotržení - 
ást 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení; (idt ISO 4674-1:2003); 

Vydání: Kv ten 2004  
   
81. SN EN 14196 (80 6170) 
      kat. . 70192 

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjiš ování plošné hmotnosti jílových 
geosyntetických izolací; Vydání: Kv ten 2004  

   
82. SN EN 14143 (83 2244) 
      kat. . 70270 

Dýchací p ístroje - Autonomní potáp ský dýchací p ístroj typu 
rebreather; Vydání: Kv ten 2004  

   
83. SN EN 374-1 (83 2310) 
      kat. . 70273 

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganism m - ást 1: 
Terminologie a požadavky na provedení; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganism m. ást 1: Termíny, 
definice a technické požadavky; Vydání: Leden 1996 

   
84. SN EN 374-2 (83 2310) 
      kat. . 70272 

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganism m - ást 2: 
Stanovení odolnosti proti penetraci; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganism m. ást 2: Stanovení 
odolnosti proti pronikání (penetraci); Vydání: Únor 1996 

   
85. SN EN 374-3 (83 2310) 
      kat. . 70271 

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganism m - ást 3: 
Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 374-3 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganism m. ást 3: Stanovení 
odolnosti proti propustnosti (permeaci) chemikálií; Vydání: Únor 1996 

   
86. SN EN 343 (83 2761) 
      kat. . 70082 

Ochranné od vy - Ochrana proti dešti; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN P ENV 343 (83 2761) Ochranné od vy - Ochrana proti nep íznivému po así; Vydání: Únor 1999 
   
87. SN EN 13138-3 (83 2763) 
      kat. . 70083 

Plovací pom cky pro výuku plavání - ást 3: Bezpe nostní požadavky a 
metody zkoušení pro plovací sedadla; Vydání: Kv ten 2004  

   
88. SN EN 1621-2 (83 2881) 
      kat. . 70084 

Ochranné od vy pro motocyklisty proti mechanickým náraz m - ást 2: 
Chráni e zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení;
Vydání: Kv ten 2004  

   
89. SN EN ISO 12100-2

(83 3001) 
      kat. . 70391 

Bezpe nost strojních za ízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro 
konstrukci - ást 2: Technické zásady; (idt ISO 12100-2:2003);  
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 292-2 + A1 
(83 3001) 

Bezpe nost strojních za ízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro 
konstrukci - ást 2: Technické zásady a specifikace; Vydání: Listopad 2000 

   
90. SN ETSI EN 301 489-14 

V1.2.1 (87 5101) 
      kat. . 69903 

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových za ízení a služeb - 

ást 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysíla e
služby televizního vysílání; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN ETSI EN 301 489-14 
V1.2.1 (87 5101) 

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových za ízení a služeb - ást
14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysíla e zemské služby 
televizního vysílání; Vyhlášena: íjen 2003 
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91. SN ETSI EN 301 751 
V1.2.1 (87 8584) 

      kat. . 70058 

Pevné rádiové systémy - Za ízení a antény mezi dv ma body - Kmenová 
harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi 
dv ma body pokrývající základní požadavky podle lánku 3.2 Sm rnice 
1999/5/EC; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN ETSI EN 301 751 
V1.2.1 (87 8584) 

Pevné rádiové systémy - Za ízení a antény mezi dv ma body - Kmenová 
harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi 
dv ma body pokrývající základní požadavky podle lánku 3.2 Sm rnice
1999/5/EC; Vyhlášena: Kv ten 2003 

   
92. SN EN 14072 (91 0224) 
      kat. . 70168 

Sklo v nábytku - Metody zkoušení; Vydání: Kv ten 2004  

   
93. SN EN 1816 (91 7869) 
      kat. . 70199 

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní 
hladké pryžové podlahové krytiny s p novým podkladem;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 1816 (91 7869) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní hladké pryžové 
podlahové krytiny s p novým podkladem - Specifikace; Vydání: Leden 1999 

   
94. SN EN 1817 (91 7870) 
      kat. . 70201 

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní 
hladké pryžové podlahové krytiny; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 1817 (91 7870) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní hladké pryžové 
podlahové krytiny - Specifikace; Vydání: Leden 1999 

   
95. SN EN 12199 (91 7872) 
      kat. . 70195 

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní 
profilované  pryžové podlahové krytiny; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 12199 (91 7872) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní 
dezénované pryžové podlahové krytiny; Vydání: Únor 1999 

   
96. SN EN 12103 (91 7874) 
      kat. . 70196 

Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - 
Specifikace; Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 12103 (91 7874) Pružné podlahové krytiny - Korková podkladová vrstva - Specifikace; 
Vyhlášena: Listopad 1999 

   
97. SN EN 12455 (91 7876) 
      kat. . 70202 

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkmentovou podložku;
Vydání: Kv ten 2004  
Jejím vydáním se ruší 

      SN EN 12455 (91 7876) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkové podklady;  
Vyhlášena: erven 2000 

   
ZM NY SN
   
98. SN EN 442-2 (06 1100) 
      kat. . 70231 

Otopná t lesa - ást 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování;
Vydání: Leden 1998 
Zm na A2; Vydání: Kv ten 2004 

   
99. SN EN 50019 ed. 3

(33 0375) 
      kat. . 70330 

Nevýbušná elektrická za ízení - Zajišt né provedení "e";
Vydání: ervenec 2001 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
100. SN EN 60079-14

(33 2320) 
      kat. . 70120 

Elektrická za ízení pro výbušnou plynnou atmosféru - ást 14: Elektrické 
instalace v nebezpe ných prostorech (jiných než d lních);
Vydání: B ezen 1999 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 
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101. SN IEC 684-3-406 až 408
(34 6553) 

      kat. . 70254 

Specifikace pružných izola ních trubi ek. ást 3: Specifikace požadavk
na jednotlivé typy trubi ek. List 406 až 408: Trubi ky ze skelné tkaniny s 
PVC povlakem; Vydání: Leden 1996 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
102. SN EN 60810 (36 0181) 
      kat. . 70293 

Žárovky pro silni ní vozidla - Požadavky na provedení;
Vydání: Leden 1997 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
103. SN EN 60335-2-27

(36 1040) 
      kat. . 70257 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2-27: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pleti použitím 
ultrafialového a infra erveného zá ení; Vydání: Listopad 1998 
Zm na Z2; Vydání: Kv ten 2004 

   
104. SN EN 60335-2-51

(36 1040) 
      kat. . 70256 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2: Zvláštní požadavky na pevn  p ipojená ob hová erpadla pro systémy 
vytáp ní a rozvody užitkové vody; Vydání: Prosinec 1998 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
105. SN EN 60335-2-52

(36 1040) 
      kat. . 70278 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ústní hygienu;
Vydání: Duben 1998 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
106. SN EN 60335-2-59

(36 1040) 
      kat. . 70279 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2-59: Zvláštní požadavky na hubi e hmyzu; Vydání: B ezen 1999 
Zm na Z3; Vydání: Kv ten 2004 

   
107. SN EN 60335-2-60

(36 1040) 
      kat. . 70280 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2: Zvláštní požadavky na ví ivé lázn ; Vydání: Únor 1999 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
108. SN EN 60335-2-65

(36 1040) 
      kat. . 70258 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2-65: Zvláštní požadavky na isti e vzduchu; Vydání: Kv ten 1997 
Zm na Z2; Vydání: Kv ten 2004 

   
109. SN EN 60335-2-78

(36 1040) 
      kat. . 70259 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2: Zvláštní požadavky na venkovní rožn ; Vydání: íjen 1998 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
110. SN EN 60335-2-82

(36 1040) 
      kat. . 70281 

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - ást 
2-82: Zvláštní požadavky na obslužné a zábavní stroje;
Vydání: Leden 2001 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
111. SN 72 1176
      kat. . 70332 

Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu; z 1967-12-06 
Zm na Z2; Vydání: Kv ten 2004 

   
112. SN 72 1179
      kat. . 70333 

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi; z 1967-12-06 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 

   
113. SN 72 2600
      kat. . 70282 

Cihlá ské výrobky. Spole ná ustanovení; z 1988-09-23 
Zm na Z2; Vydání: Kv ten 2004 

   
114. SN 73 0810
      kat. . 70166 

Požární bezpe nost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí; Vydání: Zá í 1996 
Zm na Z1; Vydání: Kv ten 2004 
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115. SN EN 1471 (80 4426) 
      kat. . 70318 

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení zm n vzhledu; Vydání: Srpen 1998 
Zm na A1; Vydání: Kv ten 2004 

   
116. SN EN 649 (91 7850) 
      kat. . 70319 

Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové 
podlahové krytiny - Specifikace; Vydání: B ezen 1998 
Zm na A1; Vydání: Kv ten 2004 

   
117. SN EN 651 (91 7852) 
      kat. . 70317 

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s 
p novou vrstvou - Specifikace; Vydání: Kv ten 1998 
Zm na A1; Vydání: Kv ten 2004 

   
118. SN EN 654 (91 7855) 
      kat. . 70320 

Pružné podlahové krytiny - Polotuhé polyvinylchloridové dlaždice - 
Specifikace; Vydání: Kv ten 1998 
Zm na A1; Vydání: Kv ten 2004 

   
OPRAVY  SN  

119. SN ISO 16016 (01 3116) 
      kat. . 70328 

Technická dokumentace - Ochranné nápisy zamezující zneužití 
dokument  a produkt ; Vydání: Únor 2002 
Oprava 1; Vydání: Kv ten 2004 (Oprava je v tiskovém vydání) 

   
120. SN  EN 1935 (16 5763) 
      kat. . 70331 

Stavební kování - Jednoosé záv sy - Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Listopad 2002 
Oprava 1; (idt EN 1935:2002/AC:2003); Vydání: Kv ten 2004  
(Oprava je v tiskovém vydání) 

   
121. SN EN 12261 (25 7863) 
      kat. . 70291 

Plynom ry - Turbínové plynom ry; Vydání: Únor 2003 
Oprava 1; (idt EN 12261:2002/AC:2003); Vydání: Kv ten 2004 
(Oprava je v tiskovém vydání) 

   
122. SN EN ISO 10077-1

(73 0567) 
      kat. . 70103 

Tepelné chování oken, dve í a okenic - Výpo et sou initele prostupu tepla 
- ást 1: Zjednodušená metoda; Vydání: Srpen 2001 
Oprava 2; Vydání: Kv ten 2004 (Oprava je v tiskovém vydání) 

   
123. SN EN 13439 (77 0158) 
      kat. . 70284 

Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpo tu;
Vydání: Leden 2004 
Oprava 1; Vydání: Kv ten 2004 (Oprava je v tiskovém vydání) 

   
124. SN EN 13440 (77 0159) 
      kat. . 70283 

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpo tu; Vydání: Leden 2004 
Oprava 1; Vydání: Kv ten 2004 (Oprava je v tiskovém vydání) 

   
125. SN EN ISO 11683

(77 4001) 
      kat. . 70292 

Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky; Vydání: íjen 1998 
Oprava 2; Vydání: Kv ten 2004 (Oprava je v tiskovém vydání) 
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ZRUŠENÉ SN
   
126. SN 63 7412 Technické ochranné p tiprsté pryžové rukavice. Technické požadavky;  

z 1988-08-29; Zrušena k 2004-06-01 
   
127. SN 80 8450 Poštovní pytle a sá ky; Vydání: Prosinec 1997; Zrušena k 2004-06-01 
   
128. SN 88 5410 Poštovní poukázky; Vydání: Zá í 1994; Zrušena k 2004-06-01 
   
129. SN 88 5411 Poštovní pr vodky; Vydání: Zá í 1994; Zrušena k 2004-06-01 
   
130. SN 90 8591 Poštovní razítka a otisky; Vydání: ervenec 1998; Zrušena k 2004-06-01 

editel SNI: 
Ing. Kunc, CSc., v.r. 
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OZNÁMENÍ . 18/04
eského normaliza ního institutu

o schválení evropských a mezinárodních norem k p ímému používání jako SN

eský normaliza ní  institut podle § 4 zákona . 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených 
evropských a mezinárodních  norem byly schváleny k p ímému používání jako SN. Tyto evropské a mezinárodní 
normy se za azují do soustavy eských technických norem s ozna ením a t ídicím znakem uvedeným níže (tyto 
normy se p ejímají pouze tímto oznámením bez vydání titulní strany SN tiskem). 

Uvedené evropské a mezinárodní normy jsou dostupné v eském normaliza ním institutu, odd lení 
dokumenta ních služeb, Biskupský dv r . 5, 110 02 Praha 1. 

Poznámka:
Pokud v názvu SN je uveden termín "harmonizovaná norma", jedná se o eský p eklad tohoto  termínu uvedeného 
v názvu p ejímané evropské normy (telekomunika ní ada). V eské republice se stane tato SN harmonizovanou 
ve smyslu § 4a zákona . 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých 
zákon , ve zn ní zákona . 71/2000 Sb., na základ  vyhlášení p íslušné evropské normy za harmonizovanou v 
Ú edním v stníku Evropských spole enství. 
Tuto skute nost Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve V stníku Ú adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického p edpisu eské republiky, ke 
kterému se tato norma vztahuje. 

U norem ozna ených +) se p ipravuje p evzetí p ekladem. 

   
VYHLÁŠENÉ SN
   
1. SN EN ISO 3766 (01 3481) 
      kat. . 70142 

Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu+);
EN ISO 3766:2003; ISO 3766:2003; Platí od 2004-06-01  
Jejím vyhlášením se ruší 

      SN EN ISO 3766 (01 3481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu;  
Vydání: íjen 2000 

   
2. SN EN ISO 15607 (05 0311) 
      kat. . 70138 

Stanovení a kvalifikace postup  sva ování kovových materiál  - 
Všeobecná pravidla+); EN ISO 15607:2003; ISO 15607:2003;  
Platí od 2004-06-01  
Jejím vyhlášením se ruší 

      SN EN 288-1 (05 0311) Stanovení a schvalování postup  sva ování kovových materiál . ást 1: 
Všeobecná pravidla pro tavné sva ování; Vydání: Listopad 1995 

   
3. SN EN 13096 (07 8326) 
      kat. . 70093 

Lahve na p epravu plyn  - Podmínky pln ní plyn  do nádob - Jednotlivé 
složky plyn +); EN 13096:2003; Platí od 2004-06-01 

   
4. SN EN 13099 (07 8327) 
      kat. . 70092 

Lahve na p epravu plyn  - Podmínky pln ní sm sí plyn  do nádob+);
EN 13099:2003; Platí od 2004-06-01 

   
5. SN EN 13551 (32 0130) 
      kat. . 69758 

Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník; EN 13551:2003;  
Platí od 2004-06-01 

   
6. SN EN 14330 (32 1841) 
      kat. . 69757 

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezp í kové kotevní et zy - Kruhové 
lánkové et zy; EN 14330:2003; Platí od 2004-06-01 

   
7. SN EN 10301 (42 1015) 
      kat. . 69756 

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pob ežních 
vodách - Vnit ní povlaky pro snížení t ení p i p eprav  neagresivních 
plyn ; EN 10301:2003; Platí od 2004-06-01 
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8. SN EN ISO 9831 (46 7034) 
      kat. . 69753 

Krmiva, živo išné produkty a exkrementy nebo mo  - Stanovení hrubé 
energie - Kalorimetrická metoda; EN ISO 9831:2003; ISO 9831:1998;  
Platí od 2004-06-01 

   
9. SN EN 14260 (65 8012) 
      kat. . 69721 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Silni ní dehty - Vlastnosti a metody zkoušení; EN 14260:2003;  
Platí od 2004-06-01 

   
10. SN EN 14261 (65 8013) 
      kat. . 69720 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení; EN 14261:2003; 
Platí od 2004-06-01 

   
11. SN EN 14262 (65 8020) 
      kat. . 69719 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení; EN 14262:2003; 
Platí od 2004-06-01 

   
12. SN EN 14263 (65 8021) 
      kat. . 69718 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení; EN 14263:2003; 
Platí od 2004-06-01 

   
13. SN EN 14264 (65 8022) 
      kat. . 69717 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Impregna ní smola - Vlastnosti a metody zkoušení;
EN 14264:2003; Platí od 2004-06-01 

   
14. SN EN 14265 (65 8025) 
      kat. . 69716 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Nát rový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení; EN 14265:2003; 
Platí od 2004-06-01 

   
15. SN EN 14266 (65 8030) 
      kat. . 69715 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a p íbuzné výrobky na bázi uhelného 
dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení;
 EN 14266:2003; Platí od 2004-06-01 

   
16. SN EN 13991 (65 8350) 
      kat. . 69722 

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - 
Specifikace a metody zkoušení; EN 13991:2003; Platí od 2004-06-01 

   
17. SN EN 13624 (66 5212) 
      kat. . 69755 

Chemické dezinfek ní p ípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s 
použitím suspenze ke stanovení fungicidního ú inku chemických 
dezinfek ních p ípravk  pro nástroje v oblasti léka ství - Metoda 
zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupe  1); EN 13624:2003; Platí od 2004-06-01 

   
18. SN EN 14205 (72 1135) 
      kat. . 70344 

Zkušební metody p írodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa+);
EN 14205:2003; Platí od 2004-06-01 

   
19. SN EN 14147 (72 1136) 
      kat. . 70347 

Zkušební metody p írodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí 
p sobením slané mlhy+); EN 14147:2003; Platí od 2004-06-01 

   
20. SN EN ISO 11600

(72 2331) 
      kat. . 70339 

Stavební konstrukce - T snicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro 
tmely+); EN ISO 11600:2003; ISO 11600:2002; Platí od 2004-06-01 

   
21. SN EN ISO 7389 (72 2333) 
      kat. . 70340 

Stavební konstrukce - T snicí hmoty - Stanovení elastického zotavení 
tmel +); EN ISO 7389:2003; ISO 7389:2002; Platí od 2004-06-01 

   
22. SN EN ISO 7390 (72 2334) 
      kat. . 70338 

Stavební konstrukce - T snicí hmoty - Stanovení odolnosti proti te ení 
tmel +); EN ISO 7390:2003; ISO 7390:2002; Platí od 2004-06-01 

   
23. SN EN 1991-1-5 (73 0035) 
      kat. . 70025 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-5: Obecná zatížení - Zatížení 
teplotou+); EN 1991-1-5:2003; Platí od 2004-06-01 
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24. SN EN 1504-10 (73 2101) 
      kat. . 70088 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - ást 10: 
Použití výrobk  a systém  s kontrolou kvality provedení+);
EN 1504-10:2003; Platí od 2004-06-01 

   
25. SN EN 13830 (74 7209) 
      kat. . 70274 

Lehké obvodové plášt  - Norma výrobku+); EN 13830:2003; 
 Platí od 2004-06-01 

   
26. SN ISO 1763 (80 4434) 
      kat. . 69766 

Koberce - Zjiš ování po tu chomá k  a/nebo smy ek na jednotku délky a 
na jednotku plochy; ISO 1763:1986; Platí od 2004-06-01 

   
27. SN ISO 1765 (80 4435) 
      kat. . 69767 

Strojov  vyráb né textilní podlahové krytiny - Zjiš ování tlouš ky;
ISO 1765:1986; Platí od 2004-06-01 

   
28. SN ISO 1766 (80 4436) 
      kat. . 69762 

Textilní podlahové krytiny - Zjiš ování tlouš ky vlasové vrstvy nad 
podkladem; ISO 1766:1999; Platí od 2004-06-01 

   
29. SN ISO 2551 (80 4437) 
      kat. . 69763 

Strojov  vyráb né textilní podlahové krytiny - Zjiš ování rozm rových 
zm n p i r zných vlhkostních a tepelných podmínkách; ISO 2551:1981; 
Platí od 2004-06-01 

   
30. SN ISO 3018 (80 4438) 
      kat. . 69764 

Odm ené textilní podlahové krytiny - Zjiš ování rozm r ;
ISO 3018:1974; Platí od 2004-06-01 

   
31. SN ISO 8543 (80 4439) 
      kat. . 69765 

Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjiš ování hmotnosti;
ISO 8543:1998; Platí od 2004-06-01 

   
32. SN ISO 10361 (80 4440) 
      kat. . 69761 

Textilní podlahové krytiny - Zjiš ování zm ny vzhledu na p ístroji
Vetterman a Hexapod; ISO 10361:2000; Platí od 2004-06-01 

   
33. SN EN ISO 9917-1

(85 6345) 
      kat. . 70313 

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - ást 1: Cementy prášek / 
kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí; EN ISO 9917-1:2003;  
ISO 9917-1:2003; Platí od 2004-06-01  
Jejím vyhlášením se ruší 

      SN EN 29917 (85 6342) Vodou tuhnoucí dentální cementy (ISO 9917:1991+Technická oprava 1); 
Vydání: Zá í 1996 

   
ZM NY SN
   
34. SN EN 1975 (07 8522) 
      kat. . 70094 

Lahve na p epravu plyn  - Technické podmínky pro výpo et a konstrukci 
znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z hliníku a hliníkových slitin s 
vodním objemem od 0,5 litru do 150 litr  v etn ; Vydání: Leden 2000 
Zm na A1+); (idt EN 1975:1999/A1:2003); Platí od 2004-06-01 

   
35. SN EN ISO 9773 (64 0754) 
      kat. . 69442 

Stanovení ho lavosti tenkých ohebných vzork  p i p sobení malého 
plamene jako zdroje zapálení; Vyhlášena: Zá í 1999 
Zm na A1; (idt EN ISO 9773:1998/A1:2003);  
(idt ISO 9773:1998/Amd.1:2003);  
Platí od 2004-06-01 

editel SNI: 
Ing. Kunc, CSc., v.r. 

UPOZORN NÍ REDAKCE
   
Ve V stníku . 4/2004 v bod . 49 - SN ISO/IEC 10175-1+Cor.1 (36 9829) u této opravy m níme 

po adí: místo Oprava 4 je správn Oprava 1
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OZNÁMENÍ . 19/04 

eského normaliza ního institutu 
o zahájení zpracování návrh eských technických norem 

Na základ  § 6 zákona . 22/1997 Sb., zve ej uje eský normaliza ní  institut  seznam úkol   tvorby eských  
technických norem, nov  za azených do plánu. 
Každý, kdo má zájem stát se ú astníkem p ipomínkového ízení k návrh m konkrétních eských technických 
norem, nech  se p ihlásí do 4 týdn  od zve ejn ní u zpracovatele návrhu, jehož adresa  je v níže uvedeném seznamu. 
Návrhy SN mohou zpracovatelé ú astník m (s výjimkou v cn  p íslušných ministerstev nebo jiných úst edních
správních ú ad  a p íslušných technických normaliza ních komisí) poskytovat za úhradu režijních náklad
(rozmnožení, poštovné). 
Sou asn  upozor uje, že úkoly tvorby eských technických norem m že zpracovávat jen organizace nebo ob an, s 
nimiž to eský normaliza ní institut dohodl a u nichž oznámil ve V stníku ÚNMZ zahájení prací s uvedením 
zpracovatele. Návrhy eských technických norem, u nichž by ob  tyto podmínky nebyly spln ny, nemohou být 
schváleny.

U úkol  ozna ených *) se p edpokládá p evzetí mezinárodní nebo evropské normy p evzetím originálu podle 2.6 
MPN 1:1999. 

U úkol  ozna ených **) se p edpokládá p evzetí mezinárodní nebo evropské normy schválením k p ímému použití 
jako SN podle 2.7 MPN 1:1999. 

íslo úkolu Název Termíny
zahájení
ukon ení

Zpracovatel - 
adresa

1 2 3 4
01/1399/04

TNK: 1 

Normalizované typy datových prvk  s klasifika ním schématem 
pro elektrické komponenty - ást 2: Slovníkové schéma Express
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 61360-2/A1:2004 + IEC 
61360-2/A1:2003 **) 

04-04 
04-08 

Ing. František 
Mlejnek, CSc. 
P esli ková 2678/5 
Praha 10 
106 00 

01/1400/04

TNK: 1 

Normalizované typy datových prvk  s klasifika ním schématem 
pro elektrické komponenty - ást 1: Definice - Zásady a metody
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 61360-1/A1:2004 + IEC 
61360-1/A1:2003 **) 

04-05 
04-08 

Ing. František 
Mlejnek, CSc. 
P esli ková 2678/5 
Praha 10 
106 00 

01/1401/04

TNK: - 

Grafické zna ky pro použití na za ízeních - Rejst ík a p ehled 
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 7000:2004 

04-05 
04-12 

Ing. Miroslav Rendl
Holandská 52/1052 
Praha 10 
101 00 

02/0769/04

TNK: 100 

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 6: 
Nesymetrické klínové vidlicové objímky 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13411-6:2003 

04-04 
04-08 

VVUÚ, a.s. 
Pikartská 1337/7 
Ostrava - Radvanice
716 07 

05/0634/04

TNK: 70 

Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 18279:2003 + ISO 
18279:2003 

04-03 
04-06 

Ing. Zden k Láska 
Lidická 333 
Dob íš 1 
263 01 
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05/0635/04

TNK: 70 

Stanovení a kvalifikace postup  sva ování kovových materiál  - 
Schvalování na základ  p edchozí svá e ské zkušenosti 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 15611:2003 + ISO 
15611:2003 

04-03 
04-08 

eský svá e ský 
ústav, s.r.o. 
areál VŠB - TU 
T .17.listopadu 
Ostrava 
708 33 

05/0636/04

TNK: 70 

Sva ování a p íbuzné procesy - Doporu ení pro p ípravu 
svarových ploch - ást 1: Ru ní obloukové sva ování, sva ování 
v ochranných plynech, plamenové sva ování, sva ování 
wolframovou elektrodou v inertním plynu a sva ování svazkem 
paprsk  ocelí 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 9692-1:2003 + ISO 
9692-1:2003 

04-03 
04-08 

eský svá e ský 
ústav, s.r.o. 
areál VŠB - TU 
T .17.listopadu 
Ostrava 
708 33 

05/0637/04

TNK: 70 

Sva ování - Zkoušky svá e  - Tavné sva ování - ást 1: Oceli 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 287-1:2004 

04-04 
04-11 

Ing. Václav Mina ík, 
CSc.
Národní obrany 1 
Praha 6 
160 00 

13/0597/04

TNK: 49 

P íruby a p írubové spoje - T sn ní pro p íruby s ozna ením PN 
- ást 7: T sn ní obalované kovovou fólií pro používání s 
ocelovými p írubami 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1514-7:2003 

04-04 
04-09 

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a, 
P.O.Box 90 
Brno - e kovice
621 00 

13/0598/04

TNK: 50 

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 7: 
Všeobecné údaje 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN ISO 4126-7:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

13/0599/04

TNK: 49 

P íruby a p írubové spoje - T sn ní pro p íruby s ozna ením 
Class - ást 7: T sn ní s kovovými obaly pro ocelové p íruby 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12560-7:2003 

04-04 
04-08 

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a, 
P.O.Box 90 
Brno - e kovice
621 00 

13/0600/04

TNK: 50 

Regula ní armatury pro pr myslové procesy - ást 5: Zna ení
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60534-5:2004 + IEC 
60534-5:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

16/0126/04

TNK: - 

Bezpe nostní úschovné objekty - Klasifikace zámk  s vysokou 
bezpe ností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému 
otev ení
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1300 rev:2003 

04-05 
04-10 

TREZORTEST, 
s.r.o.
Na Vršku 67 
Klecany
250 67 

19/0202/04

TNK: - 

O ní optika - Dokon ené nezabroušené brýlové o ky - ást 1: 
Požadavky na jedno a víceohniskové o ky 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8980-1:2004 + ISO 
8980-1:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

19/0203/04

TNK: - 

O ní optika - Dokon ené nezabroušené brýlové o ky - ást 2: 
Požadavky na o ky s progresivní lámavostí 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8980-2:2004 + ISO 
8980-2:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 
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27/0533/04

TNK: 59 

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-1: Stroje pro výrobu 
betonových trubek vyráb ných ve svislé poloze 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12629-5-1:2003 

04-05 
04-10 

Státní zkušebna 
zem d lských, 
potraviná . a lesnic. 
stroj
T anovského 622/11
Praha 6 - epy 
163 04 

27/0534/04

TNK: 59 

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-2: Stroje pro výrobu 
betonových trubek vyráb ných ve vodorovné poloze 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12629-5-2:2003 

04-05 
04-10 

Státní zkušebna 
zem d lských, 
potraviná . a lesnic. 
stroj
T anovského 622/11
Praha 6 - epy 
163 04 

27/0535/04

TNK: 59 

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-3: Stroje pro výrobu 
p edpjatých trubek 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12629-5-3:2003 

04-05 
04-10 

Státní zkušebna 
zem d lských, 
potraviná . a lesnic. 
stroj
T anovského 622/11
Praha 6 - epy 
163 04 

27/0536/04

TNK: 59 

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-4: Stroje pro výrobu 
betonových trubek s ochranným povlakem 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12629-5-4:2003 

04-05 
04-10 

Státní zkušebna 
zem d lských, 
potraviná . a lesnic. 
stroj
T anovského 622/11
Praha 6 - epy 
163 04 

27/0537/04

TNK: 123 

Je áby - P íb ežní je áby - ást 1: P íb ežní je áby všeobecného 
použití 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13852-1:2003 

04-04 
04-09 

Královo Pole 
Cranes, a.s. 
K ižíkova 70 
Brno 
612 00 

27/0538/04

TNK: 123 

Je áby a zdvihací za ízení - Výb r ocelových lan - ást 1: 
Všeobecn
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 4308-1:2003 

04-03 
04-08 

Královo Pole 
Cranes, a.s. 
K ižíkova 70 
Brno 
612 00 

31/1021/04

TNK: - 

Pozemní za ízení pro letadla - Zvláštní požadavky - ást 6: 
Odled ova e a odled ovací/protinámrazová za ízení
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12312-6:2003 

04-05 
04-10 

Výzkumný a 
zkušební letecký 
ústav, a.s. 
Beranových 130 
Praha 9 - Let any 
199 05 

33/0798/04

TNK: 126 

Montážní vozíky zav šené na vodi ích 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 50374:2003 

04-05 
04-10 

Radka Horská 
Turistická 37 
Brno 
621 00 

33/0799/04

TNK: 97 

Rozhraní aplika ního programu pro systémy ízení elektrické 
energie (EMS-API) - ást 301: Základ obecného informa ního 
modelu (CIM) 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 61970-301:2004 + IEC 
61970-301:2003 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 
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33/0800/04

TNK: 47 

Signalizace v instalacích nízkého nap tí v kmito tovém rozsahu 
3 kHz až 148,5 kHz - ást 4-6: Odd lovací filtry nízkého nap tí
- Fázový vazební len 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 50065-4-6:2003 

04-06 
04-11 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

33/0801/04

TNK: 22 

Základní a bezpe nostní zásady pro rozhraní lov k-stroj, 
zna ení a identifikaci - Zásady pro ovládání 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60447:2003 + IEC 
60447:2004 

04-04 
04-09 

Josef  Rýmus - 
ESICCO
Kard.Berana 22 
Plze
301 25 

33/0802/04

TNK: 12 

Písmenné zna ky používané v elektrotechnice - ást 1: 
Všeobecn
P ejímané mezinárodní dokumenty: HD 60027-1:2004 + IEC 27-
1 Ed.6:1995 + IEC 60027-1/A1:1997 

04-04 
04-09 

Radka Horská 
Turistická 37 
Brno 
621 00 

34/2007/04

TNK: 68 

Kabely a vodi e se zesílenou izolací pro jmenovitá nap tí do 
450/750 V v etn  - ást 3: Tepeln  odolné vodi e izolované 
silikonovou pryží 
P ejímaný mezinárodní dokument: HD 22.3 S4:2004 

04-06 
04-10 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2008/04

TNK: 68 

Kabely a vodi e se zesílenou izolací pro jmenovitá nap tí do 
450/750 V v etn  - ást 4: Š ry a ohebné kabely 
P ejímaný mezinárodní dokument: HD 22.4 S4:2004 

04-06 
04-10 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2009/04

TNK: 68 

Kabely a vodi e se zesílenou izolací pro jmenovitá nap tí do 
450/750 V v etn  - ást 6: Sva ovací vodi e
P ejímaný mezinárodní dokument: HD 22.6 S2/A2:2004 

04-07 
04-10 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2010/04

TNK: 68 

Kabely a vodi e se zesílenou izolací pro jmenovitá nap tí do 
450/750 V v etn  - ást 7: Vodi e se zvýšenou tepelnou 
odolností pro vnit ní zapojení s teplotou jádra do 100 st. Celsia 
P ejímaný mezinárodní dokument: HD 22.7 S2/A2:2004 

04-08 
04-11 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2011/04

TNK: 68 

Kabely a vodi e se zesílenou izolací pro jmenovitá nap tí do 
450/750 V v etn  - ást 8: Kabely s plášt m z polychloropenu 
nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní et zce 
P ejímaný mezinárodní dokument: HD 22.8 S2/A2:2004 

04-08 
04-11 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2012/04

TNK: 110 

Elektrické izola ní materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - ást
6: Stanovení index  tepelné odolnosti (TI a RTE) izola ního 
materiálu metodou pevn  stanovených as
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60216-6:2004 + IEC 
60216-6:2003 

04-04 
04-08 

Ing. Petr Ježek, CSc.
Mášova 18A 
Brno 
602 00 
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34/2013/04

TNK: 110 

Izola ní materiály - Pr myslové tuhé tvá ené laminované trubky 
a ty e pravoúhlého a šestihranného pr ezu na bázi 
reaktoplastických prysky ic pro použití v elektrotechnice - ást
2: Metody zkoušení 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62011-2:2004 + IEC 
62011-2:2004 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

34/2014/04

TNK: 110 

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní 
povlaky) - ást 3-1: Specifikace jednotlivých materiál  - 
Povlaky pro všeobecné použití (t ída 1), pro vysokou 
spolehlivost (t ída 2) a pro letecký pr mysl (t ída 3) 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61086-3-1:2003 + IEC 
61086-3-1:2004 *) 

04-05 
04-08 

Anna Juráková 
Floeglova 1506 
Praha 13 
155 00 

34/2015/04

TNK: 110 

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní 
povlaky) - ást 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61086-1:2003 + IEC 
61086-1:2004 

04-04 
04-08 

Anna Juráková 
Floeglova 1506 
Praha 13 
155 00 

34/2016/04

TNK: 110 

Elektroizola ní materiály - Zkušební metody pro stanovení 
teploty skelného p echodu 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61006:2003 + IEC 
61006:2004 

04-04 
04-09 

Anna Juráková 
Floeglova 1506 
Praha 13 
155 00 

34/2017/04

TNK: 110 

Elektrostatika - ást 4-1: Standardní zkušební metody pro 
specifické aplikace - Elektrický odpor podlahových krytin a 
instalovaných podlah 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61340-4-1:2003 + IEC 
61340-4-1:2003 

04-04 
04-08 

Anna Juráková 
Floeglova 1506 
Praha 13 
155 00 

34/2018/04

TNK: 110 

Elektroizola ní materiály - Desky z technických vrstvených 
hmot na základ  teplem tvrditelných prysky ic pro 
elektrotechnické ú ely - ást 1: Definice, ozna ení a všeobecné 
požadavky 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60893-1:2004 + IEC 
60893-1:2004 

04-04 
04-08 

Mgr. Nataša 
Bedná ová - 
TECHNORM 
Plickova 568 
Praha 4 -Jižní M sto
149 00 

34/2019/04

TNK: 126 

Drážní za ízení - Trak ní transformátory a tlumivky na drážních 
vozidlech 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60310:2003 + IEC 
60310:2004 

04-04 
04-09 

Radka Horská 
Turistická 37 
Brno 
621 00 

34/2020/04

TNK: 110 

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální 
izola ní oleje pro transformátory a vypína e
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60296:2003 + IEC 
60296:2003 

04-05 
04-09 

ORGREZ, a.s. - 
divize 
elektrotechnických 
laborato í
Vítkova 17 
Praha 8 
180 00 

34/2021/04

TNK: 68 

Vodi e pro vinutí - Zkušební metody - ást 1: Všeobecn
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60851-1/A1:2004 + IEC 
60851-1/A1:2003 

04-05 
04-08 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2022/04

TNK: 68 

Vodi e pro vinutí - Zkušební metody - ást 6: Tepelné vlastnosti
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60851-6/A2:2004 + IEC 
60851-6/A2:2003 

04-05 
04-08 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 
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34/2023/04

TNK: 68 

Balení vodi  pro vinutí - ást 3: Cívky s kuželovým bubnem - 
Oddíl t etí: Specifikace nevratných cívek z termoplastického 
materiálu 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60264-3-3/A1:2004 + 
IEC 60264-3-3/A1:2003 

04-04 
04-07 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2024/04

TNK: 68 

Balení vodi  pro vinutí - ást 2: Cívky s válcovým bubnem - 
Oddíl druhý: Specifikace vratných cívek z termoplastického 
materiálu 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60264-2-2/A1:2004 + 
IEC 60264-2-2/A1:2003 

04-04 
04-07 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2025/04

TNK: 68 

Balení vodi  pro vinutí - ást 2: Cívky s válcovým bubnem - 
Oddíl t etí: Specifikace cívek z termoplastického materiálu 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60264-2-3/A1:2004 + 
IEC 60264-2-3/A1:2003 

04-04 
04-07 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2026/04

TNK: 68 

Balení vodi  pro vinutí - ást 4: Zkušební metody - Oddíl 
druhý: Kontejnery z termoplastických materiál  pro cívky s 
kuželovým bubnem 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60264-4-2/A1:2004 + 
IEC 60264-4-2/A1:2003 

04-04 
04-07 

Technický a 
zkušební ústav 
telekomunikací a 
pošt 
Hvož anská 3 
Praha 4 
148 01 

34/2027/04

TNK: 110 

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní 
povlaky) - ást 2: Zkušební metody 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61086-2:2003 + IEC 
61086-2:2004 

04-05 
04-09 

Anna Juráková 
Floeglova 1506 
Praha 13 
155 00 

34/2028/04

TNK: 110 

Izola ní kapaliny - M ení relativní permitivity a ztrátového 
initele (tan theta) a rezistivity p i stejnosm rném nap tí

P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60247:2003 + IEC 
60247:2004 

04-05 
04-09 

ORGREZ, a.s. - 
divize 
elektrotechnických 
laborato í
Vítkova 17 
Praha 8 
180 00 

35/2719/04

TNK: 97 

Vysokonap ová spínací a ídicí za ízení - ást 200: Kovov
kryté rozvád e na st ídavý proud pro jmenovitá nap tí nad 1 kV 
do 52 kV v etn
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62271-200:2004 + IEC 
62271-200:2003 

04-03 
04-08 

Ing. Ivan Hála 
Krondlova 16 
Brno 
616 00 

35/2720/04

TNK: 97 

Vysokonap ová spínací a ídicí za ízení - ást 203: Plynem 
izolované kovov  kryté rozvád e na jmenovitá nap tí nad 52 
kV
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62271-203:2004 + IEC 
62271-203:2003 

04-03 
04-08 

Ing. Ivan Hála 
Krondlova 16 
Brno 
616 00 

35/2721/04

TNK: 98 

Funk nost spojovacích prvk  a pasivních sou ástek vláknové 
optiky - ást 053-3: Spojit  prom nné pigtailové atenuátory pro 
kategorii U - Ne ízené prost edí 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61753-053-3:2003 + 
IEC 61753-053-3:2004 *) 

04-05 
04-08 

Ing. Zden k Švitorka
Konstantinova 1484
Praha 4 
149 00 

23



35/2722/04

TNK: 98 

Optické vláknové aktivní sou ástky a za ízení - Funk nost - ást
3: Modulátory-vysíla e 2,5 Gbit/s s laser diodou 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62149-3:2004 + IEC 
62149-3:2004 *) 

04-05 
04-08 

Ing. Miroslav 
Karásek, DrSc. 
Vávrova 336 
Kolín 
280 00 

35/2723/04

TNK: 102 

Konektory pro elektronická za ízení - ást 6: Volná ást 
kontakt  - Díl í specifikace 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 61076-6:2004 + IEC 
61076-6:2004 *) 

04-05 
04-08 

Stanislava 
Adámková - TNPA 
Lupá ova 24 
Praha 3 
130 00 

35/2724/04

TNK: 102 

P edm tová specifikace - Neprom nné nízkovýkonové nedrátové 
rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - T ídy
stability 1; 2 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 140401-802/prA1:2003 
**) 

04-08 
04-11 

Ing. Vít Vacek 
eských brat í 1013

Lanškroun 
563 01 

35/2725/04

TNK: 102 

Balení sou ástek pro automatickou montáž - ást 6: Pouzdro pro 
balení sou ástek pro povrchovou montáž 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60286-6:2004 + IEC 
60286-6:2004 *) 

04-05 
04-08 

Ing. Vít Vacek 
eských brat í 1013

Lanškroun 
563 01 

35/2726/04

TNK: 98 

Konektorové soubory a spojovací sou ástky pro optické 
komunika ní systémy - Výrobní specifikace - ást 6-2: Typ SC-
RJ ukon ený na jednovidovém vlákn  IEC 60793-2 kategorie 
B1.1 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 50377-6-2:2003 *) 

04-08 
04-11 

Ing. Zden k Švitorka
Konstantinova 1484
Praha 4 
149 00 

35/2727/04

TNK: 97 

Rozvád e nn - ást 4: Zvláštní požadavky pro staveništní 
rozvád e
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60439-
4/A11:2004+A11/Cor.:2004 

04-04 
04-07 

Jan Horský - 
Elnormservis 
Turistická 37 
Brno 
621 00 

36/3860/04

TNK: 20 

Identifika ní karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - 
ást 15: Aplikace kryptografické informace 

P ejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 7816-15:2004 *) 

04-04 
04-08 

Anna Juráková 
Floeglova 1506 
Praha 13 
155 00 

36/3861/04

TNK: 67 

Systémy nouzového únikového osv tlení 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 50172:2003 

04-06 
04-11 

Ing. Michal K íž
U pošty 1474/1 
Praha 8 
180 00 

36/3862/04

TNK: 67 

Elektronické p ed adníky na st ídavé nap tí k zá ivkám - 
Požadavky na provedení 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60929:2004 + IEC 
60929:2003 *) 

04-04 
04-08 

Ing. Jitka Machatá, 
CSc.
P edvoje 4/289 
Praha 6 
162 00 

36/3863/04

TNK: 113 

Akumulátorové lánky a baterie obsahující alkalické nebo jiné 
nekyselé elektrolyty - Lithiové akumulátorové lánky a baterie 
pro p enosné použití 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61960:2003 + IEC 
61960:2003 

04-04 
04-08 

JBS, spol.s r.o. - Ing. 
Miroslav Je ábek 
Škábova 3058 
Praha 10 
106 00 

36/3864/04

TNK: 113 

Stani ní olov né baterie - ást 21: Ventilem ízené typy - 
Metody zkoušek 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60896-21:2004 + IEC 
60896-21:2004 

04-04 
04-09 

JBS, spol.s r.o. - Ing. 
Miroslav Je ábek 
Škábova 3058 
Praha 10 
106 00 

36/3865/04

TNK: 113 

Stani ní olov né baterie - ást 21: Ventilem ízené typy - 
Požadavky 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60896-22:2004 + IEC 
60896-22:2004 

04-04 
04-09 

JBS, spol.s r.o. - Ing. 
Miroslav Je ábek 
Škábova 3058 
Praha 10 
106 00 
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36/3866/04

TNK: 113 

Akumulátorové lánky a baterie obsahující alkalické nebo jiné 
nekyselé elektrolyty - Mechanické zkoušky p enosných 
uzav ených akumulátorových lánk  a baterií 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 61959:2004 + IEC 
61959:2004 

04-04 
04-08 

JBS, spol.s r.o. - Ing. 
Miroslav Je ábek 
Škábova 3058 
Praha 10 
106 00 

36/3867/04

TNK: 87 

Rozhraní pro výrobky spot ební elektroniky a sít  pro servisní 
diagnostiku - Použití pro IEEE 1394 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 62286:2003 + IEC 
62286:2003 *) 

04-08 
04-11 

Ing. Ji í Šplíchal - 
SEL
Po ernická 54 
Praha 10 
108 00 

36/3868/04

TNK: 87 

P enos infra erveného signálu vzduchem 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61920:2003 + IEC 
61920:2004 *) 

04-05 
04-08 

Ing. Ji í Šplíchal - 
SEL
Po ernická 54 
Praha 10 
108 00 

36/3869/04

TNK: 87 

Elektroakustická za ízení - ást 4: Mikrofony 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60268-4:2004 + IEC 
60268-4:2004 *) 

04-05 
04-08 

Ing. Ji í Šplíchal - 
SEL
Po ernická 54 
Praha 10 
108 00 

36/3870/04

TNK: 87 

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých 
stopách na pásek 12,56 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - ást 1: 
Specifikace záznamu 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62330-1:2004 + IEC 
62330-1:2003 *) 

04-08 
04-11 

Ing. Ji í Šplíchal - 
SEL
Po ernická 54 
Praha 10 
108 00 

36/3871/04

TNK: 87 

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých 
stopách na pásek 12,56 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - ást 2: 
Formát komprese 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62330-2:2004 + IEC 
62330-2:2003 *) 

04-08 
04-11 

Ing. Ji í Šplíchal - 
SEL
Po ernická 54 
Praha 10 
108 00 

36/3872/04

TNK: 87 

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých 
stopách na pásek 12,56 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - ást 3: 
Formát datového toku 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 62330-3:2004 + IEC 
62330-3:2003 *) 

04-08 
04-11 

Ing. Ji í Šplíchal - 
SEL
Po ernická 54 
Praha 10 
108 00 

36/3873/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opéka e
topinek a podobné p enosné spot ebi e pro va ení
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-9/prA1:2003 + 
IEC 60335-2-9/A1:2004 

04-04 
04-09 

Ing. Petr Voda 
Rataje 212 
Hlinsko v echách
539 01 

36/3874/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-80/prA1:2003 
+ IEC 60335-2-80/A1:2004 

04-04 
04-09 

Ing. Petr Voda 
Rataje 212 
Hlinsko v echách
539 01 

36/3875/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní 
spot ebi e a prodejní stroje pro komer ní ú ely
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60335-2-75:2003 + 
IEC 60335-2-75:2002 

04-06 
04-11 

Ing. Petr Voda 
Rataje 212 
Hlinsko v echách
539 01 

36/3876/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí za ízení 
se zabudovanou nebo odd lenou chladicí kondenza ní jednotkou 
nebo kompresorem pro komer ní ú ely
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 60335-2-89/prAA:2003 

04-06 
04-11 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

36/3877/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí 
spot ebi e, spot ebi e na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 60335-2-24/prA11:2003 

04-04 
04-09 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 
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36/3878/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-41: Zvláštní požadavky na erpadla 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-41/prA1:2003 
+ IEC 60335-2-41/A1:2004 

04-04 
04-08 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

36/3879/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-7: Zvláštní požadavky na pra ky 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-7/prA1:2003 + 
IEC 60335-2-7/A1:2004 

04-04 
04-09 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

36/3880/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-4: Zvláštní požadavky na odst edivky prádla
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-4/prA1:2003 + 
IEC 60335-2-4/A1:2004 

04-04 
04-09 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

36/3881/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná 
erpadla, klimatizátory vzduchu a odvlh ova e

P ejímaný mezinárodní dokument: EN 60335-2-40/prAB:2003 

04-06 
04-11 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

36/3882/04

TNK: 33 

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - 
Bezpe nost - ást 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové suši ky
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-11/prA1:2003 
+ IEC 60335-2-11/A1:2003 

04-06 
04-11 

Agentura T.S.Q. 
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

42/1866/04

TNK: 62 

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a za ízení - 
Technické dodací podmínky - ást 5: Trubky z korozivzdorné 
oceli 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 10216-5:2003 

04-05 
04-11 

Ing. Jan Weischera - 
DWV 
Bušt hradská 98 
Kladno 3 - D í
272 03 

42/1867/04

TNK: - 

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - ást 2: 
Mechanické vlastnosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 485-2 rev:2003 

04-04 
04-09 

VÚK PANENSKÉ 
B EŽANY, s.r.o. 
Panenské B ežany 
50
Odolena Voda 
250 70 

46/0760/04

TNK: - 

Olejnatá semena - Stanovení obsahu ne istot
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 658:2002 + ISO 
658:2002 

04-04 
04-09 

AGFTRADING, a.s.
Rohá ova 83/1099 
Praha 3 
130 00 

46/0761/04

TNK: - 

Olejnatá semena - ást 6: Semena slune nice 04-05 
04-10 

AGFTRADING, a.s.
Rohá ova 83/1099 
Praha 3 
130 00 

46/0762/04

TNK: - 

Olejnatá semena - ást 2: Semena epky 04-05 
04-10 

AGFTRADING, a.s.
Rohá ova 83/1099 
Praha 3 
130 00 

47/0265/04

TNK: - 

Zahradní za ízení - Pro ezáva e a provzduš ova e - Bezpe nost 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13684:2003 

04-05 
04-10 

Státní zkušebna 
zem d lských, 
potraviná . a lesnic. 
stroj
T anovského 622/11
Praha 6 - epy 
163 04 

47/0266/04

TNK: - 

Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpe nostní požadavky 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14861:2003 

04-05 
04-09 

Státní zkušebna 
zem d lských, 
potraviná . a lesnic. 
stroj
T anovského 622/11
Praha 6 - epy 
163 04 
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49/0613/04

TNK: 135 

Desky na bázi d eva - Laminované desky pro vnit ní použití - 
Definice, požadavky a klasifikace 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14322:2003 

04-04 
04-08 

Ing. Marek Polášek 
Tyršova 920 
Zlín 4 
763 02 

49/0614/04

TNK: 135 

Desky na bázi d eva - Laminované desky pro vnit ní použití - 
Metody zkoušení 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14323:2003 

04-04 
04-08 

Mendelova 
zem d lská a 
lesnická  univerzita - 
ZSTV
Louky 304 
Zlín 
763 02 

49/0615/04

TNK: 111 

Bezpe nost d evozpracujících stroj  - epovací stroje - ást 2: 
Dvoustranné epovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím 
et zem nebo et zy

P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1218-2:2003 

04-05 
04-10 

Václav Svoboda - 
ASFERG 
Vinohradská 
53/1245 
Praha 2 
120 00 

49/0616/04

TNK: 111 

Bezpe nost d evozpracujících stroj  - epovací stroje - ást 4: 
Stroje na olepování bok  s posouvacím et zem ( et zy)
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1218-4:2003 

04-05 
04-10 

Václav Svoboda - 
ASFERG 
Vinohradská 
53/1245 
Praha 2 
120 00 

49/0617/04

TNK: 111 

Bezpe nost d evozpracujících stroj  - epovací stroje - ást 5: 
Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími 
válci nebo posouvacím et zem
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1218-5:2003 

04-05 
04-10 

Václav Svoboda - 
ASFERG 
Vinohradská 
53/1245 
Praha 2 
120 00 

64/1008/04

TNK: 32 

Pojiva pro nát rové hmoty - Epoxidové prysky ice - Všeobecné 
metody zkoušení 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 7142:2003 + ISO 
7142:1984 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

64/1009/04

TNK: 32 

Pojiva pro nát rové hmoty - Alkydové prysky ice - ást 2: 
Stanovení obsahu ftalanhydridu 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 6744-2:2003 + 
ISO 6744-2:1999 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

64/1010/04

TNK: 32 

Pojiva pro nát rové hmoty - Alkydové prysky ice - ást 1: 
Všeobecné metody zkoušení 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 6744-1:2003 + 
ISO 6744-1:1999 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

64/1011/04

TNK: 32 

Pojiva pro nát rové hmoty - Alkydové prysky ice - ást 3: 
Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 6744-3:2003 + 
ISO 6744-3:1999 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

64/1012/04

TNK: 32 

Pojiva pro nát rové hmoty - Alkydové prysky ice - ást 4: 
Stanovení obsahu mastných kyselin 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 6744-4:2003 + 
ISO 6744-4:1999 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

65/0776/04

TNK: 118 

Kapalné ropné výrobky - Ru ní odb r vzork
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 3170:2004 + ISO 
3170:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 
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65/0777/04

TNK: 118 

Ropa a p íbuzné výrobky - Stanovení emulzní stability kapalin s 
omezenou ho lavostí - ást 1: Kapaliny kategorie HFAE 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 20783-1:2003 + 
ISO 20783-1:2003 

04-04 
04-07 

RNDr. Alice 
Kotlánová 
Bedna íkova 3 
Brno 
628 00 

65/0778/04

TNK: 118 

Ropa a p íbuzné výrobky - Stanovení emulzní stability kapalin s 
omezenou ho lavostí - ást 2: Kapaliny kategorie HFB 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 20783-2:2003 + 
ISO 20783-2:2003 

04-04 
04-07 

RNDr. Alice 
Kotlánová 
Bedna íkova 3 
Brno 
628 00 

65/0779/04

TNK: 118 

Ropné výrobky a maziva - Stanovení bodu vzplanutí - Uzav ený 
kelímek podle Penskyho-Martense 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 2719:2002 + ISO 
2719:2002 

04-04 
04-07 

RNDr. Alice 
Kotlánová 
Bedna íkova 3 
Brno 
628 00 

65/0780/04

TNK: 118 

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - 
Rentgenová fluorescen ní spektrometrie s rozptylem energie 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 20847:2003 + 
ISO 20847:2004 

04-05 
04-09 

RNDr. Alice 
Kotlánová 
Bedna íkova 3 
Brno 
628 00 

65/0781/04

TNK: 118 

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - 
Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescen ní spektrometrie 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 20884:2003 + 
ISO 20884:2004 

04-05 
04-09 

RNDr. Alice 
Kotlánová 
Bedna íkova 3 
Brno 
628 00 

65/0782/04

TNK: 118 

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - 
Metoda ultrafialové fluorescence 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 20846:2003 + 
ISO 20846:2004 

04-05 
04-09 

RNDr. Alice 
Kotlánová 
Bedna íkova 3 
Brno 
628 00 

66/0552/04

TNK: 52 

Lepidla - Vzorkování 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 15605:2003 + 
ISO 15605:2000 

04-05 
04-08 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

66/0553/04

TNK: 52 

Lepidla pro nosné d ev né konstrukce - Metody zkoušení - ást
1: Stanovení podélné smykové pevnosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 302-1 rev:2004 

04-05 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

66/0554/04

TNK: 52 

Lepidla pro nosné d ev né konstrukce - Metody zkoušení - ást
2: Stanovení odolnosti proti delaminaci 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 302-2 rev:2004 

04-05 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

66/0555/04

TNK: 52 

Lepidla pro nosné d ev né konstrukce - Metody zkoušení - ást
3: Stanovení vlivu poškození d ev ných vláken kyselinami p i
st ídání teploty a vlhkosti na p í nou pevnost v tahu 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 302-3 rev:2004 

04-05 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

66/0556/04

TNK: 52 

Lepidla pro nosné d ev né konstrukce - Metody zkoušení - ást
4: Stanovení vlivu smršt ní d eva na smykovou pevnost 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 302-4 rev:2004 

04-05 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

66/0557/04

TNK: 52 

Lepidla pro nosné d ev né konstrukce - Metody zkoušení - ást
6: Stanovení smluvní doby p sobení tlaku 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 302-6:2004 

04-05 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

66/0558/04

TNK: 52 

Lepidla pro nosné d ev né konstrukce - Metody zkoušení - ást
7: Stanovení smluvní doby zpracovatelnosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 302-7:2004 

04-05 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

28



67/0311/04

TNK: 32 

Nát rové hmoty a pojiva - Metody zkoušení pro charakterizaci 
vodou editelných povlakových materiál  a pojiv 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 7143:2003 + ISO 
7143:2000 

04-04 
04-09 

SYNPO, a.s. 
S.K.Neumanna 1316
Pardubice
532 07 

70/0387/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 8: Dodané a kone né
ezané rozm ry 

P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-8:2003 

04-04 
04-08 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0388/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 1: Definice a obecné 
fyzikální a mechanické vlastnosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-1 rev:2003 

04-04 
04-08 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0389/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 2: Sklo Float 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-2 rev:2003 

04-04 
04-08 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0390/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 3: Lešt né sklo s drát nou 
vložkou 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-3 rev:2003 

04-04 
04-08 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0391/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 4: Sklo ploché tažené 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-4 rev:2003 

04-04 
04-08 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0392/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 5: Sklo vzorované 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-5 rev:2003 

04-05 
04-09 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0393/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 6: Sklo vzorované s 
drát nou vložkou 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-6 rev:2003 

04-05 
04-09 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

70/0394/04

TNK: - 

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze 
sodnovápenatok emi itého skla - ást 7: Profilované stavební 
sklo s nebo bez drát né vložky 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 572-7 rev:2003 

04-05 
04-09 

IKATES, s.r.o. 
Tolstého 186 
Teplice
415 03 

72/1395/04

TNK: 65 

Vláknocementové vlnité st ešní desky a tvarovky - Specifikace 
výrobku a zkušební metody 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 494 rev:2003 

04-04 
04-10 

DEKTRADE, spol. s 
r.o. 
Tiska ská 10 
Praha 10 
108 28 

72/1396/04

TNK: 65 

Vláknocementové st ešní desky a tvarovky - Specifikace 
výrobku a zkušební metody 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 492 rev:2003 

04-04 
04-10 

DEKTRADE, spol. s 
r.o. 
Tiska ská 10 
Praha 10 
108 28 

72/1397/04

TNK: 36 

P ísady do betonu, malty a injektážní malty - ást 3: P ísady pro 
zdící malty - Definice, požadavky, shoda, ozna ování a zna ení
štítkem 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 934-3:2003 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

73/1860/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Zkušební metody - ást 2: Smrš ování výrobk  na bázi 
polymer  pro injektování trhlin: objemové smršt ní 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12617-2:2003 

04-04 
04-07 

Klokner v ústav 
VUT

Šolínova 7 
Praha 6 - Dejvice 
166 08 
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73/1861/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy proochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a trhlinová 
zkouška 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1771:2003 

04-04 
04-07 

Klokner v ústav 
VUT

Šolínova 7 
Praha 6 - Dejvice 
166 08 

73/1862/04

TNK: 51 

Za ízení pro snížení hluku silni ního provozu - Zkušební metoda 
pro stanovení akustických vlastností - ást 4: Vnit ní 
charakteristiky - Hodnoty difrakce in situ 
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 1793-4:2003 

04-04 
04-10 

NOVOTECH, s.r.o. 
- Ing. Karel Novotný
V Olších 904 
Kralupy nad Vltavou
278 01 

73/1863/04

TNK: - 

Povrchy pro sportovišt  - Stanovení sv telné odrazivosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13745:2004 

04-04 
04-08 

NOVOTECH, s.r.o. 
- Ing. Karel Novotný
V Olších 904 
Kralupy nad Vltavou
278 01 

73/1864/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro opravu betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - ást 2: Stanovení adheze injektážních 
výrobk  s nebo bez teplotního cyklování - Adheze stanovená 
p ídržností v tahu 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12618-2:2003 

04-04 
04-07 

Vysoké u ení 
technické - Fakulta 
stavební
Veve í 95 
Brno 
662 37 

73/1865/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro opravu betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - Stanovení teploty skelného p echodu 
polymer
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12614:2003 

04-04 
04-07 

Vysoké u ení 
technické - Fakulta 
stavební
Veve í 95 
Brno 
662 37 

73/1866/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro opravu betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - ást 3: Stanovení adheze injektážních 
výrobk  s nebo bez teplotního cyklování - Metoda smyku v 
šikmém sm ru
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12618-3:2003 

04-04 
04-07 

Vysoké u ení 
technické - Fakulta 
stavební
Veve í 95 
Brno 
662 37 

73/1868/04

TNK: 34 

T íd ní d eva podle únosnosti - ást 1: Jehli naté ezivo 
P ejímaný mezinárodní dokument: DIN 4074-1:2003 

04-04 
04-08 

Ing. Bohumil 
Koželouh, CSc. - 
KODR 
Oblá 33 
Brno 34 
634 00 

73/1869/04

TNK: 8 

M ení hluku instalací a za ízení v budovách pomocí hladin 
akustického tlaku - Technická metoda 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 16032:2003 + 
ISO/FDIS 16032:2003 

04-04 
04-07 

AKUSTIKA Praha, 
s.r.o. -  Ing. Josef 
Novák, CSc. 
Thákurova 7 
Praha 6 
166 29 

73/1870/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Zkušební metody - Slu itelnost výrobk  pro injektování - ást
1: Slu itelnost s betonem 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12637-1:2003 

04-04 
04-08 

Ing. Jan Hromádko 
Pejevové 3123 
Praha 4 
143 00 

73/1871/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Zkušební metody - M ení pr niku chloridových iont
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13396:2003 

04-05 
04-09 

Klokner v ústav 
VUT

Šolínova 7 
Praha 6 - Dejvice 
166 08 
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73/1872/04

TNK: 135 

ezivo - Vizuální t íd ní listnatého d eva - ást 2: Topoly 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 975-2:2003 

04-04 
04-09 

Ing. Josef Mikšátko, 
CSc.
Jažlovická 1319 
Praha 4 
149 00 

73/1873/04

TNK: 36 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Zkušební metody - Ur ení odolnosti proti karbonataci 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13295:2003 

04-04 
04-09 

Vysoké u ení 
technické - Fakulta 
stavební
Veve í 95 
Brno 
662 37 

73/1874/04

TNK: - 

Za ízení pro diváky - ást 1: Kritéria navrhování prostor pro 
diváky - Specifikace 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13200-1:2003 

04-04 
04-09 

NOVOTECH, s.r.o. 
- Ing. Karel Novotný
V Olších 904 
Kralupy nad Vltavou
278 01 

73/1875/04

TNK: 34 

D ev né konstrukce - Zkušební metody - Stanovení 
mechanických vlastností desek na bázi d eva 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 789 rev:2003 

04-04 
04-09 

Ing. Bohumil 
Koželouh, CSc. - 
KODR 
Oblá 33 
Brno 34 
634 00 

74/0203/04

TNK: 60 

Vnit ní clony - Funk ní požadavky v etn  bezpe nosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13120:2003 

04-04 
04-09 

Mendelova 
zem d lská a 
lesnická  univerzita - 
ZSTV
Louky 304 
Zlín 
763 02 

74/0204/04

TNK: 60 

Okenice - Funk ní požadavky v etn  bezpe nosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13659:2003 

04-04 
04-09 

Mendelova 
zem d lská a 
lesnická  univerzita - 
ZSTV
Louky 304 
Zlín 
763 02 

74/0205/04

TNK: 60 

Vn jší clony - Funk ní požadavky v etn  bezpe nosti 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 13561:2003 

04-04 
04-09 

Mendelova 
zem d lská a 
lesnická  univerzita - 
ZSTV
Louky 304 
Zlín 
763 02 

74/0207/04

TNK: 60 

Okna, dve e a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a 
klasifikace - ást 2: Rozsah zkoušky 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13123-2:2004 

04-04 
04-08 

VVUÚ, a.s. 
Pikartská 1337/7 
Ostrava - Radvanice
716 07 

74/0208/04

TNK: 60 

Okna, dve e a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební 
metoda - ást 2: Rozsah zkoušky 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13124-2:2004 

04-04 
04-08 

VVUÚ, a.s. 
Pikartská 1337/7 
Ostrava - Radvanice
716 07 
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77/0397/04

TNK: 78 

Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení ú innosti uzáv r
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14401:2004 

04-05 
04-10 

Centrum pro 
informace a 
mechanické 
testování obal  - SZ 
215 
U michelského lesa 
366 
Praha 4 
146 23 

80/0937/04

TNK: 31 

Textilie - Zjiš ování lepivosti bavln ných vláken - ást 2: 
Metoda s použitím automatického termodetek ního deskového 
za ízení
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 14278-2:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

80/0938/04

TNK: 31 

Textilie - Zjiš ování lepivosti bavln ných vláken - ást 3: 
Metoda s použitím automatického termodetek ního rota ního 
bubnového za ízení
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 14278-3:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

80/0939/04

TNK: 31 

Textilie - Zjiš ování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - 
ást 1: Metoda se stanoveným otev ením švu 

P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 13936-1:2004 + 
ISO/FDIS 13936-1:2004 

04-04 
04-09 

Textilní zkušební 
ústav 
Václavská 6 
Brno 
658 41 

80/0940/04

TNK: 31 

Textilie - Zjiš ování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - 
ást 2: Metoda se stanoveným zatížením 

P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 13936-2:2004 + 
ISO/FDIS 13936-2:2004 

04-04 
04-09 

Textilní zkušební 
ústav 
Václavská 6 
Brno 
658 41 

83/0855/04

TNK: - 

Ergonomie - Hodnocení tepelné zát že podle fyziologických 
m ení
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 9886:2004 + ISO 
9886:2004 

04-04 
04-09 

Ing. Zden k Chlubna 
- ERGOTEST 
Masarykovo nám. 
650 P.O.BOX 13 
Kop ivnice 
742 21 

84/0103/04

TNK: - 

Digesto e - ást 3: Typové metody zkoušení 
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 14175-3:2003 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

85/0505/04

TNK: 81 

Stomatologie - Stomatologické st íka ky pro intraligamentózní 
injekce na opakované použití - Rozm ry a specifikace 
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 21533:2003 + ISO 
21533:2003 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

85/0506/04

TNK: 81 

Anestetické a respira ní p ístroje - Kuželové spojky - Spojky s 
vn jším a vnit ním kuželem 
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 5356-1:2003 + 
ISO/FDIS 5356-1:2003 

04-05 
04-09 

MUDr. Jaroslav 
Skopal 
V Prokop  1201 

elákovice
250 88 

85/0507/04

TNK: - 

Sterilizace zdravotnických prost edk  - Informace, které mají být 
poskytovány výrobcem ke zpracování opakovan
sterilizovatelných zdravotnických prost edk
P ejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 17664:2004 + ISO 
17664:2004 

04-03 
04-08 

Ing. Milan Houska, 
CSc.
Na Rymáni 42 
Praha 5 - Radotín 
153 00 
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87/4231/04

TNK: 96 

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - 
Lavinové tís ové majáky - Systémy vysíla -p ijíma  - ást 3: 
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky lánku 3.3e 
Sm rnice R&TTE 
P ejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 300 718-3 
V1.2.1:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

87/4232/04

TNK: 96 

Zemské svazkové rádiové sít  (TETRA) - Hlas a data (V+D) - 
ást 2: Rádiové rozhraní (AI) 

P ejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 300 392-2 
V2.4.2:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

87/4233/04

TNK: 96 

Zemské svazkové rádiové sít  (TETRA) - Rozhraní modul 
identity ú astníka - pohyblivé za ízení (SIM-ME) - ást 3: 
Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace 
TSIM
P ejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 300 812-3 
V2.2.1:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

87/4234/04

TNK: 96 

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - 
Rádiové za ízení aktivních léka ských implantát  (ULP-AMI) a 
dopl k  velmi nízkého výkonu, pracující v kmito tovém rozsahu 
9 kHz až 315 kHz - ást 1: technické vlastnosti a zkušební 
metody 
P ejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 302 195-1 
V1.1.1:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

87/4235/04

TNK: 96 

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - 
Rádiové za ízení aktivních léka ských implantát  (ULP-AMI) a 
dopl k  velmi nízkého výkonu, pracující v kmito tovém rozsahu 
9 kHz až 315 kHz - ást 2: Harmonizovaná EN pokrývající 
základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice R&TTE 
P ejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 302 195-2 
V1.1.1:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

87/4236/04

TNK: 96 

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - 
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-zem  v režimu 2 - Technické 
vlastnosti a metody m ení za ízení umíst ného na zemském 
povrchu - ást 2: Horní vrstvy 
P ejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 301 841-2 
V1.1.1:2004 **) 

04-03 
04-06 

eský normaliza ní 
institut 
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02 

91/0332/04

TNK: - 

Kuchy ský nábytek - Koordinované rozm ry kuchy ského 
nábytku a vybavení 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1116 rev:2003 

04-04 
04-09 

Mendel. zem. a 
lesnic. universita - 
Fak. LaD - Ústav 
nábytku 
Zem d lská 3 
Brno 
613 00 

RU/0784/0
4

TNK: 22 

Porovnání SN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických 
za ízeních a p ipravované evropské normy prEN 50110-1 se 
souborem norem SN 34 3100-91 Elektrotechnické p edpisy, 
bezpe nostní p edpisy pro obsluhu a práci na elektrických 
za ízeních, s p ihlédnutím na stávající legislativní návaznosti 
(rozborový úkol) 

04-04 
04-09 

MEDIT, spol.s r.o. 
Horní nám stí 10 
Olomouc 
772 00 

RU/0785/0
4

TNK: 27 

Požární bezpe nost staveb - Tepelné zatížení vn jších prvk
(rozborový úkol) 

04-04 
04-10 

PYROS, spol. s r.o. -
Kožichovice 25 
T ebí
674 01 
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RU/0786/0
4

TNK: 55 

Plynovody v budovách (rozborový úkol) 04-05 
04-10 

GAS s.r.o. 
Komenského nám. 
1619 

í any u Prahy 
251 01 

RU/0787/0
4

TNK: 1 

Terminologie pro výkresy ve stavebnictví (rozborový úkol) 04-05 
05-05 

Ing. Leoš Mann 
Velkopavlovická 11
Brno 
628 00 

RU/0789/0
4

TNK: 43 

Tepelné chování budov - Výpo et pot eby energie na vytáp ní 
(rozborový úkol) 

04-04 
04-08 

Doc. Ing. Jan 
Tywoniak, CSc. 
Plzákova 213 

er any
257 22 

editel 
Ing. Kunc, CSc., v. r. 
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OZNÁMENÍ . 20/04 
eského normaliza ního institutu 

o návrzích na zrušení SN 

eský normaliza ní institut p edkládá podle § 6 zákona . 22/1997 Sb., k projednání seznam eských technických norem ( SN) 
navrhovaných ke zrušení pro jejich technickou zastaralost, neaktuálnost nebo z jiných d vod .

Každý, kdo má od vodn né námitky proti zrušení SN, je m že uplatnit do 6 týdn  od zve ejn ní tohoto oznámení na adrese: 

eský normaliza ní institut 
Biskupský dv r 5 

110 02 Praha 1 – Nové M sto
Tel.: 221 802 111 

Ozna ení SN 
M síc a rok vydání 
(datum schválení) 

T ídící
znak 

Název SN 
íslo odd lení

Jméno referenta SNI

SN ISO/IEC 9282-2 
listopad 1995 

36 9134 Zpracování informací. Kódová reprezentace obrázk .
ást 2: P ír stkové zakódování seznam  bod  v 7-

bitovém nebo 8-bitovém prost edí

12
Ing. Radek Dvo ák 

SN ISO/IEC TR 
10738 
únor 1996 

36 9237 Informa ní technika - Lokální a metropolitní sí  - 
Metoda p ístupu v kruhu se známkou a specifikace 
fyzické vrstvy - Doporu ený postup p i použití kabelu s 
nestín nými kroucenými páry (UTP) pro p enos dat v 
kruhu se známkou p i 4 Mbit/s 

12
Ing. Radek Dvo ák 

SN ISO/IEC 10031-1 
erven 1995 

36 9821 Informa ní technika. Textové a kancelá ské systémy. 
Model distribuovaných kancelá ských aplikací. ást 1: 
Obecný model 

12
Ing. Radek Dvo ák 

SN ISO/IEC 10031-2 
erven 1995 

36 9821 Informa ní technika. Textové a kancelá ské systémy. 
Model distribuovaných kancelá ských aplikací. ást 2: 
Odkaz na vyt ený objekt a p idružené procedury 

12
Ing. Radek Dvo ák 

SN ISO/IEC 10740-1 
erven 1995 

36 9822 Informa ní technika. Textové a kancelá ské systémy. 
Transfer dat odkazem. ást 1: Definice abstraktní 
služby 

12
Ing. Radek Dvo ák 

SN ISO/IEC 10740-2 
kv ten 1995 

36 9822 Informa ní technika. Textové a kancelá ské systémy. 
Transfer dat odkazem. ást 2: Specifikace protokolu 

12
Ing. Radek Dvo ák 

SN ISO/TS 16668 
kv ten 2002 

97 9706 Základní sémantický registr (BSR) 12 
Ing. Wallenfels 

SN ISO 11180 
leden 1996 

97 9721 Poštovní adresování 12 
Ing. Wallenfels 

editel SNI: 
Ing. Kunc, CSc., v.r. 
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Oddíl 3. Metrologie

OZNÁMENÍ č. 13/04

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 13 odst. 1 písm. h) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje, že etalon

elektrické kapacity,

jehož udržováním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno, byl schválen jako státní etalon České republiky.

Etalon je složen ze sady kondenzátorů s křemenným dielektrikem. Základní metrologické parametry etalonu jsou:

jmenovitá hodnota 10 pF

frekvence 1 kHz

nejistota realizace jednotky kapacity 0,5 µF/F

Další technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 29 ze dne 8. března 2004,
uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Etalonu je přiděleno kódové označení ECM 250-1/04-029.
Garantem etalonu byl jmenován doc. Ing. Jiří Horský, CSc.

Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík–Pštrosz, v. r.
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Oddíl 5. Akreditace

OZNÁMENÍ č. 05/04
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě § 16 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejňuje osvědčení o akreditaci vydaná podle § 16
odst. 1 cit. zákona od 01.02.2004 do 29.02.2004, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost v tomto období skončila, osvědčení
o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období pozastavena, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období obnovena,
a osvědčení o akreditaci, která byla v tomto období zrušena.

A.  Vydaná osvědčení o akreditaci

1.  Zk uš e b ní  l a bo r at o ře

číslo laboratoře

1004 - Institut pro testování a certifikaci, a.s. IČ: 47910381
Zkušební laboratoř   č. 1004

osvědčení čj. 056/04 z 05.02.2004, příloha č. 1 z 05.02.2004, platnost do 31.12.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení surovin a polotovarů (polymerů, usní, vláken, textilu, stavebních materiálů, kompozitů, chemikálií)

a výrobků z nich. Zkoušení složek pracovního a životního prostředí

adresa: tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín
telefon: 577 601 621
fax: 577 601 702
e-mail: testing@itczlin.cz
kontakt: Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.

1004.3 - Institut pro testování a certifikaci, a.s. IČ: 47910381
Zkušební laboratoř divize 4 -  MESIT QM

osvědčení čj. 076/04 z 16.02.2004, příloha č. 1 z 16.02.2004, platnost do 31.01.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky klimatické, mechanické, elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti a zkoušení technické

způsobilosti SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně
přídavných zařízení

adresa: Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 522 219
fax: 572 522 191
e-mail: vavra@qm.mesit.cz
kontakt: Ing. Pavel Vávra

1005 - VÚSU a.s. IČ: 14864622
zkušební laboratoř č. 1005 - VÚSU a.s.

osvědčení čj. 086/04 z 23.02.2004, příloha č. 1 z 23.02.2004, platnost do 31.10.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky plochého, obalového, užitkového a lisovaného skla, chemické rozbory silikátů, t.j. skla, sklokeramiky,

sklářských, keramických a stavebních surovin, chemická odolnost skla, chemické rozbory odpadních
a povrchových vod, rozbory výluhů odpadů, rozbory emisí a odběry odpadních vod

adresa: Pražská 125, 415 01 Teplice
telefon: 417 538 064
fax: 417 570 410
e-mail: tesarova@vusu.cz
kontakt: Ing. Věra Tesařová

1012 - BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. IČ: 25916629
osvědčení čj. 089/04 z 23.02.2004, příloha č. 1 z 23.02.2004, platnost do 31.12.2005 (změna osvědčení)

Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické a chemické zkoušky vody pitné, povrchové, odpadní, zemin, kalů, pevných odpadů, ropných
produktů, paliv, půdního vzduchu a kompostů včetně surovin na jejich přípravu

adresa: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
telefon: 455 681 495
fax: 455 682 310
e-mail: bioanalytika@bioanalytika.cz
kontakt: Ing. Eva Novotná
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1018.2 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. IČ: 00015679
pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř

osvědčení čj. 088/04 z 23.02.2004, příloha č. 1 z 23.02.2004, platnost do 31.01.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení stavebních materiálů, hmot, výrobků, dílců, mostů a konstrukcí

adresa: Hněvkovského 77, 617 17 Brno
telefon: 543 420 840; 543 420 833
fax: 543 211 591
e-mail: jmalikova@tzus.cz
kontakt: Ing. Jarmila Malíková

1018.9 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. IČ: 00015679
Odštěpný závod ZÚLP - zkušební laboratoř č.1018.9

osvědčení čj. 078/04 z 17.02.2004, příloha č. 1 z 17.02.2004, platnost do 30.06.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení rozhodujících parametrů výrobků lehkého průmyslu, chemické analýzy ve vztahu k životnímu

prostředí, hořlavost textilií, zkoušení senzorických vlastností, analýzy ropných produktů a analýzy k posouzení
zdravotní nezávadnosti

adresa: Čechova 59, 370 65 České Budějovice
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt: Ing. Bohuslava Fořtová

1025 - VVUÚ, a.s. IČ: 45193380
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1025

osvědčení čj. 091/04 z 23.02.2004, příloha č. 1 z 23.02.2004, platnost do 31.01.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky důlních strojů, osobních ochranných prostředků, hořlavosti, výbušnosti materiálů, analyzátorů, hasících

prostředků, chemických látek, prašnosti, proudění, nářadí, výbušnin, protivýbuchových ochran, defektoskopie,
lan, výztuží, technické akustiky, měření složení skládkových a hořlavých plynů a par, metanscreening

adresa: Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
telefon: 596 252 218
fax: 596 252 149
e-mail: korinekk@vvuu.cz
kontakt: Ing. Karel Kořínek

1041 - Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. IČ: 46346741
Zkušební laboratoř

osvědčení čj. 092/04 z 24.02.2004, příloha č. 1 z 24.02.2004, platnost do 31.12.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky hutného kameniva, cementu, betonových směsí a betonu, betonových výrobků, betonářské

a konstrukční oceli a ocelí pro předpínací výztuž, držebnosti částí upevňovadel zabudovaných v betonu,
únosnosti podloží a konstrukčních vrstev

adresa: Veselská 800, 687 24 Uherský Ostroh
telefon: 572 592 271
fax: 572 591 481
e-mail: krapek@zpsv.cz
kontakt: Ing. Josef Křápek

1048 - České vysoké učení technické v Praze IČ: 68407700
Fakulta stavební - zkušební laboratoř

osvědčení čj. 096/04 z 26.02.2004, příloha č. 1 z 26.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Zkoušky zemin, stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a objektů

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6
telefon: 224354874 sek.,224 353 867
fax: 224 354 446
e-mail: novak@fsv.cvut.cz

hosek@fsv.cvut.cz
kontakt: Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
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1096 - SVÚOM s.r.o. IČ: 25794787
Zkušebna SVÚOM  s.r.o.

osvědčení čj. 054/04 z 03.02.2004, příloha č. 1 z 03.02.2004, platnost do 28.02.2009
Předmět akreditace: Zkoušení korozní odolnosti materiálů v kapalných a plynných prostředcích a zkoušení protikorozních

a fyzikálně-mechanických vlastností povlaků a nátěrových hmot

adresa: U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7
telefon: 220 801 046
fax: 220 809 981
e-mail: svuom@cbox.cz

www.svuom.cz
kontakt: Ing. Jaroslava Benešová

1105.2 - SYNPO, akciová společnost IČ: 46504711
Oddělení hodnocení a zkoušení

osvědčení čj. 094/04 z 25.02.2004, příloha č. 1 z 25.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Mechanické, termomechanické, termické, elektrické a rheologické zkoušky polymerních materiálů včetně

hodnocení nátěrových hmot a ochranných povlaků

adresa: S. K. Neumanna 1316, Zelené předměstí, 532 07 Pardubice
telefon: 466 067 159
fax: 466 067 260
e-mail: vladimir.spacek@synpo.cz
kontakt: Ing. Vladimír Špaček, CSc.; Ing. Věra Morávková

1110 - EMPLA, společnost s ručením omezeným IČ: 42195667
Ekologické laboratoře EMPLA

osvědčení čj. 082/04 z 20.02.2004, příloha č. 1 z 20.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Analýza vod, půd, odpadů, ovzduší, pracovního prostředí, potravin, technických i biologických materiálů.

Vyšetření mikrobiologická a ekotoxikologická. Měření hluku a vibrací, osvětlení, mikroklimatických podmínek
a parametrů vzduchotechniky. Odběry vzorků vod, odpadů, půd, pevných materiálů a ovzduší

adresa: ul. Jana  Krušinky, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 220 739
fax: 495 220 739
e-mail: empla@topix.cz

www.empla.cz
kontakt: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

1135.2 - SQZ, s.r.o. IČ: 25743554
Ústřední laboratoř Praha

osvědčení čj. 061/04 z 06.02.2004, příloha č. 1 z 06.02.2004, platnost do 30.11.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení betonů, kameniva, zemin a podkladních vrstev

adresa: Rohanský ostrov  1, 186 00 Praha 8
telefon: 224 812 153, 602 138 985
fax: 224 812 153
e-mail: sqz-praha@volny.cz
kontakt: Ing. Vlastislav Táborský; Pavel Prokopius

1172 - TESTALARM PRAHA spol. s r.o. IČ: 61065374
Zkušebna elektrických zabezpečovacích systémů

osvědčení čj. 073/04 z 13.02.2004, příloha č. 1 z 13.02.2004, platnost do 31.01.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky technických parametrů, funkčních vlastností, klimatické odolnosti a elektromagnetické kompatibility

poplachových systémů a jejich komponentů a zámků s vysokou bezpečností

adresa: Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
telefon: 281 925 639
fax: 281 925 639
e-mail: gorner@testalarm.cz
kontakt: Zbyněk Görner
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1180 - TESTAV - LAB  s.r.o.  IČ: 25036645
Zkušební laboratoř stavebních hmot a výrobků

osvědčení čj. 072/04 z 13.02.2004, příloha č. 1 z 13.02.2004, platnost do 31.12.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení kameniva, betonů a betonových výrobků, malt, cihlářských výrobků, vláknocementových střešních

desek a tvarovek, cementem pojených desek z dřevěných částic

adresa: Chodská 7, 460 10 Liberec 3
telefon: 485 151 265
fax: 485 150 496
e-mail: testav-lab@raz-dva.cz
kontakt: Ing. Miloš Zahradník; RNDr. Alexandr Komarnický

1206.3 - Státní zdravotní ústav IČ: 75010330
Laboratoře Centra zdraví a životních podmínek

osvědčení čj. 081/04 z 19.02.2004, příloha č. 1 z 19.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Stanovení reziduí pesticidů, potravinářských aditiv a organických látek v potravinách, stavebninách

a složkách životního prostředí, stanovení celkové migrace, mikrobiologické zkoušení potravin a výrobků
a biologické,fyzikálně-chemické a chemické zkoušky dermotropních materiálů

adresa: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
telefon: 267 082 579
fax: 267 310 291
e-mail: sosnovcova@szu.cz

www.szu.cz
kontakt: Ing. Jitka Sosnovcová; RNDr. Vladimír Špelina, CSc.

1248 - Nemocnice Cheb, spol. s r.o. IČ: 26365782
Oddělení hygienických laboratoří

osvědčení čj. 093/04 z 25.02.2004, příloha č. 1 z 25.02.2004, platnost do 30.04.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické, fyzikální a mikrobiologické zkoušky všech typů vod, půd, odpadů, potravin, ovzduší, měření faktorů

pracovního a komunálního prostředí (hluk, prach, osvětlení, mikroklima) a odběry vzorků vod

adresa: Hradební 16, poštovní přihrádka 67, 350 01 Cheb
telefon: 354 418 112
fax: 354 418 128
e-mail: ohl_cheb@quick.cz
kontakt: RNDr. Pavel Vanoušek

1281 - MTH Praha a.s. IČ: 45275301
Zkušební laboratoř

osvědčení čj. 065/04 z 10.02.2004, příloha č. 1 z 10.02.2004, platnost do 28.02.2009
Předmět akreditace: Mechanické a hlukové zkoušky kolejových vozidel, strojních konstrukcí a jejich částí

adresa: Kandertova 1a/1131, 180 00 Praha 8
telefon: 284 093 271
fax: 284 093 281
e-mail: josef.bucek@mth.cz
kontakt: Ing. Josef Bucek

1296 - Povodí Odry, státní podnik IČ: 70890021
Vodohospodářské laboratoře

osvědčení čj. 053/04 z 03.02.2004, příloha č. 1 z 03.02.2004, platnost do 28.02.2009
Předmět akreditace: Chemické, radiochemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, zemin, sedimentů,

plavenin a odpadů, včetně odběrů vzorků vod

adresa: Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
telefon: 596 657 332
fax: 596 657 331
e-mail: laborator@pod.cz

www.laborator.pod.cz
kontakt: Ing. Jiří Jusko
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1298 - Silnice Horšovský Týn a.s. IČ: 45359164
Zkušební laboratoř Valdorf

osvědčení čj. 085/04 z 20.02.2004, příloha č. 1 z 20.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Zkoušení kameniva a hutněných asfaltových směsí

adresa: Valdorf, 346 01 Horšovský Týn
telefon: 379 422 460
fax: 379 422 795
e-mail:
kontakt: Vendula Ludvíková

1299 - SILNICE BRNO, spol. s r.o. IČ: 41603281
Laboratoř Česká

osvědčení čj. 097/04 z 27.02.2004, příloha č. 1 z 27.02.2004, platnost do 31.01.2009 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Základní zkoušky živičných pojiv, zkoušení kameniva, zkoušení a vyhodnocení asfaltových směsí a hutněných

asfaltových vrstev, měření míry zhutnění a únosnosti pláně a podkladních vrstev vozovek

adresa: Vídeňská 104, 619 00 Brno
telefon: 547 428 827
fax: 547 428 800
e-mail: hatem@silnicebrno.cz,

www.silnicebrno.cz
kontakt: Ing. Lotfi Hatem, Ph.D.

1312.3 - Českomoravská společnost chovatelů, a.s. IČ: 26162539
Laboratoř pro rozbor mléka

osvědčení čj. 060/04 z 06.02.2004, příloha č. 1 z 06.02.2004, platnost do 31.01.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Stanovení tuku, bílkoviny, laktózy, počtu somatických buněk, močoviny, bodu mrznutí a reziduí inhibičních

látek ve vzorcích mléka

adresa: Chrlické náměstí 1, 643 00 Brno
telefon: 545 219 143
fax: 545 219 143
e-mail: lrmbrno@brn.czn.cz
kontakt: Ing. Miloš Klimeš

1361 - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost IČ: 00011789
Laboratoře monitoringu ovzduší

osvědčení čj. 087/04 z 23.02.2004, příloha č. 1 z 23.02.2004, platnost do 30.06.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Odběry a analýza vzorků ovzduší pracovního prostředí (organické a anorganické plyny, páry, aerosoly, prach)

adresa: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem
telefon: 477 162 249, 472 762 249
fax:
e-mail: csuhova@spolchemie.cz
kontakt: Ing. Jana Kilianová

1379 - České vysoké učení technické  v Praze IČ: 68407700
Fakulta strojní - Laboratoř mechanických zkoušek

osvědčení čj. 063/04 z 10.02.2004, příloha č. 1 z 10.02.2004, platnost do 31.12.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení mechanických vlastností keramiky a oceli; stanovení pevnosti v ohybu, tahových vlastností a odolnosti

proti otěru

adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice
telefon: 224 352 511, 224 352 653
fax: 233 322 482
e-mail: konvickova@fsid.cvut.cz
kontakt: Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

1381 - TES s.r.o. IČ: 45477973
Mobilní zkušební laboratoř

osvědčení čj. 062/04 z 10.02.2004, příloha č. 1 z 10.02.2004, platnost do 31.01.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Měření časového průběhu elektrických veličin, teploty a tlaku, měření elektrických parametrů kabelů

a připojených zařízení, měření parametrů kvality elektrické energie

adresa: Pražská 579, 674 01 Třebíč
telefon: 568 838 420
fax: 568 838 427
e-mail: tes@tesnet.cz

www.tesnet.cz
kontakt: Ing. Martin Štajgl; Ing. Vladimír Šula
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1392.3 - Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci IČ: 71009507
Laboratorní centrum Přerov

osvědčení čj. 052/04 z 03.02.2004, příloha č. 1 z 03.02.2004, platnost do 28.02.2009
Předmět akreditace: Odběr vzorků a mikrobiologický, chemický, biologický rozbor pitných, povrchových a odpadních vod,

mikrobiologická kontrola poživatin a předmětů běžného užívání, měření fyzikálních faktorů pracovního
a komunálního prostředí

adresa: Bayerova 3, 750 02 Přerov
telefon: 581 230 011
fax: 581 210 052
e-mail: lc_prerov@quick.cz
kontakt: RNDr. Helena Sedláčková

1394.3 - Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně IČ: 71009515
Odbor laboratoří Uherské Hradiště

osvědčení čj. 098/04 z 27.02.2004, příloha č. 1 z 27.02.2004, platnost do 31.01.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod, potravin, prostředí, měření hlučnosti a osvětlení pracovního,

venkovního a vnitřního prostředí, kontrola účinnosti parních a horkovzdušných sterilizátorů, stanovení prašnosti
pracovního prostředí a vzorkování vod

adresa: Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 551 376-8
fax: 572 551 113
e-mail: ohsuh@ohsuh.cz
kontakt: Ing. Alan Hampl

1411.2 - ŠKODA  JS  a.s. IČ: 25235753
Zkušební laboratoř defektoskopie

osvědčení čj. 066/04 z 10.02.2004, příloha č. 1 z 10.02.2004, platnost do 28.02.2007
Předmět akreditace: Zkušební laboratoř nedestruktivních zkoušek pro provádění zkoušek materiálů a výrobků defektoskopickými

metodami prozařovacími, ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními

adresa: Orlík 266, 316 06 Plzeň
telefon: 378 135 208
fax: 378 042 325
e-mail: karel.hubsch@skoda.cz

www.skoda.cz/js
kontakt: Karel Hübsch

1421 - RAVOS, s.r.o. IČ: 47546662
Laboratoř RAVOS, s.r.o.

osvědčení čj. 067/04 z 10.02.2004, příloha č. 1 z 10.02.2004, platnost do 28.02.2007
Předmět akreditace: Analýzy pitných, surových a odpadních vod

adresa: Františka Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
telefon: 313 518 630
fax: 313 518 630
e-mail: ravos spal@ravos-sro.cz
kontakt: Milan Spal

1422 - UK v Praze, LF HK, Ústav lékařské biologie a genetiky IČ: 00216208
Laboratoř pro testování toxicity a genotixicity

osvědčení čj. 083/04 z 20.02.2004, příloha č. 1 z 20.02.2004, platnost do 31.03.2007
Předmět akreditace: Testování cytotoxicity a genotoxicity chemických látek a materiálů in vitro

adresa: Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
telefon: 495 816 493
fax: 495 816 495
e-mail: cervinka@lfhk.cuni.cz

www.biologie-lfhk.cz
kontakt: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
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2.  Ka l i br a č ní  la bo r at o ře

číslo laboratoře

2223 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. IČ: 00015679
Odštěpný závod ZÚLP - kalibrační laboratoř č.2223

osvědčení čj. 079/04 z 17.02.2004, příloha č. 1 z 17.02.2004, platnost do 28.02.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel délky, elektrických veličin, tlaku a teploty

adresa: Čechova 59, 370 65 České Budějovice
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt: Milan Pešek

2236 - ČZ Strakonice, a.s. IČ: 00009211
Středisko kalibrační služby

osvědčení čj. 074/04 z 16.02.2004, příloha č. 1 z 16.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel v oborech délka, rovinný úhel, čas,  moment síly a tlak

adresa: Tovární 202, 386 15 Strakonice II
telefon: 383 342 407, 383 342 127
fax: 383 343 048
e-mail: fpodlaha@czas.cz
kontakt: Ing. František Podlaha

2245 - ČEZ, a. s. IČ: 45274649
Úsek jaderná energetika, Kalibrační laboratoř - metrologie

osvědčení čj. 068/04 z 11.02.2004, příloha č. 1 z 11.02.2004, platnost do 28.02.2009
Předmět akreditace: Kalibrace v oblasti teplota, vlhkost, elektrické veličiny, tlak, délka, hmotnost a moment síly

adresa: Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany 269
telefon: 568 811 111
fax: 568 866 360
e-mail: sabatj1.edu@mail.cez.cz
kontakt: Ing. Jindřich Šabata

2247 - Severomoravská energetika, a.s. IČ: 47675691
Správa měřidel pracoviště kalibrační laboratoře - pro elektroměry a měřící transformátory

osvědčení čj. 058/04 z 05.02.2004, příloha č. 1 z 05.02.2004, platnost do 31.12.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace elektroměrů a měřících transformátorů

adresa: 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava
telefon: 596 674 429
fax: 596 674 625
e-mail: milan.prokop@sme.cz
kontakt: Ing. Milan Prokop

2281 - LAB-MET s.r.o.  IČ: 25347969
AKL

osvědčení čj. 090/04 z 23.02.2004, příloha č. 1 z 23.02.2004, platnost do 31.12.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace teploměrů skleněných a elektronických v laboratoři AKL, kalibrace teploměrů skleněných

a elektronických mimo stálé prostory AKL, kalibrace pipet a dávkovacích systémů velmi malých objemů,
kalibrace tepelných zařízení včetně homogenity teplotního pole mimo stálé prostory AKL

adresa: Štěpánkova 8, 644 00 Brno
telefon: 541 238 137
fax: 541 238 137
e-mail: labmet@labmet.cz

www.labmet.cz
kontakt: Gabriela Šupková; Jiří Šupka
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2294 - Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. IČ: 00001481
Kalibrační laboratoř

osvědčení čj. 055/04 z 03.02.2004, příloha č. 1 z 03.02.2004, platnost do 28.02.2009
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel elektrických veličin, světelných veličin, frekvence a teploty

adresa: Pod Lisem 129, 171 02 Praha  71
telefon: 266 104 333
fax: 284 680 070
e-mail: testing@ezu.cz

www.ezu.cz
kontakt: Ing. František Nekola; Ing. Jan Černý

2310 - UNIMETRA, spol. s r.o. IČ: 47669098
Odd. Kalibrační laboratoř

osvědčení čj. 059/04 z 05.02.2004, příloha č. 1 z 05.02.2004, platnost do 31.12.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel délky, rovinného úhlu, přímosti a rovinnosti. Kalibrace přístrojů pro měření tlouštěk vrstev

povrchových úprav. Kalibrace ultrazvukových přístrojů pro měření tloušťky materiálu

adresa: Těšínská 367, 716 00 Ostrava - Radvanice
telefon: 596 227 113, 596 229 028
fax: 596 227 114
e-mail: unimetra@unimetra.cz

www.unimetra.cz
kontakt: Kamil Kotlář

3.  Ce rt i f i ka č ní  o rg á ny

číslo certifikačního orgánu

3003 - Textilní zkušební ústav, s.p. IČ: 00013251
certifikační orgán pro systémy jakosti

osvědčení čj. 131/03 z 10.03.2003, příloha č. 3 z 05.02.2004, platnost do 31.12.2005 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Certifikace systémů jakosti ve výrobě textilní, oděvní, kožedělné, papírenské, plastikářské včetně výroby

pro zdravotnictví, ve výrobě farmaceutické, nábytkářské, hraček a sportovního zboží, v obchodu textilem
a ve službách prádelen a čistíren

adresa: Václavská 6, 658 41 Brno
telefon: 543 426 711
fax: 543 243 590
e-mail: tomes@tzu.cz
kontakt: RNDr. Pavel Malčík; Ing. Lubor Tomeš

3010 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. IČ: 00015679
Odštěpný závod ZÚLP - certifikační orgán č.3010

osvědčení čj. 080/04 z 17.02.2004, příloha č. 1 z 17.02.2004, platnost do 30.04.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace systému jakosti procesů a služeb produktů lehkého průmyslu (dřeva, nábytku, hudebních nástrojů,

papíru, lepenky, polygrafie, chemie) a potravin

adresa: Čechova 59, 370 65 České Budějovice
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt: Ing. Bohuslava Fořtová

3013 - Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. IČ: 25052063
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

osvědčení čj. 075/04 z 16.02.2004, příloha č. 1 z 16.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Certifikace stavebních hmot, materiálů, výrobků, dílců a konstrukcí; hořlavých kapalin a prostředků; výrobků

pro technické zařízení budov; zařízení z hlediska požadavků na emise hluku a procesů při svařování podle
ČSN EN 729-2,3,4

adresa: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
telefon: 281 017 216
fax: 281 017 241
e-mail: keim@vups.cz
kontakt: Ing. Lubomír Keim, CSc.
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3019 - Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. IČ: 26033585
Certifikační  orgán č. 3019

osvědčení čj. 084/04 z 20.02.2004, příloha č. 1 z 20.02.2004, platnost do 31.03.2009
Předmět akreditace: Certifikace výrobků ze skla, porcelánu a keramiky, skla, surovin pro výrobu skla a keramiky, bižuterie a jiných

kovových předmětů

adresa: Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2
telefon: 495 214 229
fax: 495 220 891
e-mail: ao@skl-ustav.cz

www.skl-ustav.cz
kontakt: Ing. Josef Míka; Vlasta Kavalírová

3030 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. IČ: 00015679
Odštěpný závod ZÚLP - certifikační orgán č.3030

osvědčení čj. 077/04 z 17.02.2004, příloha č. 1 z 17.02.2004, platnost do 30.11.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace výrobků lehkého průmyslu (hraček, školních potřeb, nábytku, dřeva, pryskyřic, nátěrových hmot,

produktů z ropy, sportovních potřeb-zařízení dětských hřišť)

adresa: Čechova 59, 370 65 České Budějovice
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt: Ing. Ilona Pechová

3031 - SILMOS-Q  s.r.o. IČ: 26918927
certifikační orgán SILMOS-Q s.r.o. pro certifikaci QMS

osvědčení čj. 069/04 z 12.02.2004, příloha č. 1 z 12.02.2004, platnost do 30.12.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace systémů  managementu jakosti v oborech stavebnictví, dobývání nerostných surovin a výroby kovů

a kovodělných výrobků

adresa: Křižíkova 70, 621 00 Brno
telefon: 541 633 291
fax: 541 633 317
e-mail: barbara.sulcova@silmos-Q.cz

kontakt: Ing. Pavel Brychta

3092 - Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. IČ: 64828042
Certifikační orgán pro certifikaci systému managementu jakosti

osvědčení čj. 095/04 z 25.02.2004, příloha č. 1 z 25.02.2004, platnost do 30.06.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace systému managementu jakosti v oborech těžba a úprava kamene, kameniva a písku, zpracování

a usazování kamene a výroba stavebních prvků z betonu

adresa: Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
telefon: 493 620 177
fax: 493 620 177
e-mail: azl@zkk.cz
kontakt: Ing. Petra Kubištová; Ing. Miroslav Hőrbe, ml.

3099 - Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. IČ: 45275106
COV - ČLPR

osvědčení čj. 481/02 z 16.10.2002, příloha č. 2 z 10.02.2004, platnost do 31.12.2004 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Certifikace rekreačních plavidel od 2,5 m do 24 m délky a jejich vybraných částí

adresa: Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
telefon: 267 313 736
fax: 267 314 584
e-mail: clpr@mbox.vol.cz

www.czechregister.cz
kontakt: Ing. Jiří Dynybyl
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3108 - SILMOS-Q  s.r.o. IČ: 26918927
certifikační orgán SILMOS-Q s.r.o. pro certifikaci EMS

osvědčení čj. 070/04 z 12.02.2004, příloha č. 1 z 12.02.2004, platnost do 31.10.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace systémů environmentálního managementu ve stavebnictví a v oborech dobývání a úprava kamene

ve stavebnictví

adresa: Křižíkova 70, 621 00 Brno
telefon: 541633773,541633219
fax: 541633317
e-mail: barbara.sulcova@silmos-Q.cz
kontakt: Ing. Pavel Brychta

3121 - SILMOS-Q  s.r.o. IČ: 26918927
certifikační orgán SILMOS-Q  s.r.o. pro certifikaci výrobků

osvědčení čj. 071/04 z 12.02.2004, příloha č. 1 z 12.02.2004, platnost do 30.11.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace výrobků v oblasti stavebnictví

adresa: Křižíkova 70, 621 00 Brno
telefon: 541 633 291
fax: 541 633 317
e-mail: brno@silmos-Q.cz
kontakt: Ing. Pavel Brychta

3128 - TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace IČ: 64439348
TDS CERT - certifikační orgán pro certifikaci řízení EMS

osvědčení čj. 057/04 z 05.02.2004, příloha č. 1 z 05.02.2004, platnost do 28.02.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace systémů řízení EMS ve strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice, výpočetní technice, recyklace

druhotných surovin, obchod a opravy motorových vozidel a v oboru vydavatelství a tisk

adresa: U vlečky 29/5, 617 00 Brno 17
telefon: 545 423 049
fax: 545 233 349
e-mail: tds.cert@seznam.cz

www.tdscert.cz
kontakt: Ing. Marek Mitáček

3129 - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. IČ: 35805609
Ceritifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT

osvědčení čj. 064/04 z 10.02.2004, příloha č. 1 z 10.02.2004, platnost do 28.02.2007
Předmět akreditace: Certifikace personálu ve svařování se zaměřením na technický personál, svářeče a svářeče-operátory/seřizovače

odporového svařování

adresa: Račianská 71, 832 59 Bratislava
telefon: ++421 249 261 157
fax: ++421 244 255 782
e-mail: alzbetan@vuzpz.sk

www.vuzpz.sk
kontakt: Ing. Alžbeta Němcová

4.  I ns pe kč ní  or gá n y

číslo inspekčního orgánu

4020 - S T A V C E R T IČ: 67364209
Inspekční orgán

osvědčení čj. 099/04 z 27.02.2004, příloha č. 1 z 27.02.2004, platnost do 31.12.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Inspekční činnost typu A. Provádění inspekce výroby a řízení výroby výrobků pro stavby, inspekce stavebních

objektů, schvalování postupů svařování WPAR, inspekce provádění ocelových konstrukcí a inspekce
jednoduchých tlakových nádob

adresa: U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7
telefon: 220 878 741
fax: 220 878 741
e-mail: stavcert@stavcert.cz

www.stavcert.cz
kontakt: Ing. Jiřina Štěpánská, CSc.
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B.  Osvědčení o akreditaci, jejichž platnost skončila

1.  Zk uš e b ní  l a bo r at o ře

číslo laboratoře

1007.6 - Centrum stavebního inženýrství a.s. IČ: 45274860
Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot

osvědčení čj. 320/02 z 03.07.2002, příloha č. 2 z 30.04.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Zkoušky chemicko-fyzikálních vlastností a životnosti stavebních hmot, měření radonu, záření gama

v místnostech, gamaspektrometrie stavebních hmot

adresa: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
telefon: 281 017 451
fax: 271 750 451
e-mail: stav.hmoty@csias.cz

www.csi.cz
kontakt: Ing. Viktor Kilián

1105.2 - SYNPO, akciová společnost IČ: 46504711
Oddělení hodnocení a zkoušení

osvědčení čj. 067/02 z 07.02.2002, příloha č. 2 z 18.02.2003, platnost do 28.02.2004
Předmět akreditace: Mechanické, termomechanické, termické, elektrické a rheologické zkoušky polymerních materiálů včetně

hodnocení nátěrových hmot a ochranných povlaků

adresa: S. K. Neumanna 1316, Zelené předměstí, 532 10 Pardubice
telefon: 466 067 159
fax: 466 067 260
e-mail: vladimir.spacek@synpo.cz
kontakt: Ing. Vladimír Špaček, CSc.; Ing. Věra Morávková

1110 - EMPLA, společnost s ručením omezeným IČ: 42195667
Ekologické laboratoře EMPLA

osvědčení čj. 587/02 z 19.12.2002, příloha č. 2 z 30.04.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Analýza vod, půd, odpadů, ovzduší, pracovního prostředí, potravin, technických i biologických materiálů.

Vyšetření mikrobiologická a ekotoxikologická. Měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatických podmínek
a parametrů vzduchotechniky. Odběry vzorků vod, odpadů, půd, pevných materiálů a ovzduší

adresa: ul. J.  Krušinky, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 220 739
fax: 495 220 739
e-mail: empla@topix.cz

www.empla.cz
kontakt: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

1117 - Okresní hygienická stanice Sokolov IČ: 00670634
Odbor laboratoří prostředí

osvědčení čj. 159/02 z 03.04.2002, příloha č. 1 z 03.04.2002, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Smyslové, chemické a mikrobiologické zkoušky faktorů a složek životního prostředí včetně měření hluku

adresa: Chelčického 1938, 356 01 Sokolov
telefon: 352 323 111
fax:
e-mail: vermachova@ohsso.cz
kontakt: Ing. Ladislava Vermachová

1385.2 - Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech IČ: 71009451
Centrum laboratoří Sokolov

osvědčení čj. 144/03 z 18.03.2003, příloha č. 1 z 18.03.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Smyslové, chemické a mikrobiologické zkoušky faktorů a složek životního prostředí včetně měření hluku

a prašnosti

adresa: Chelčického 1938, 356 01 Sokolov
telefon: 352 323 111
fax: 352 628 208
e-mail: ladislava.vermachova@zukv.cz

www.zukv.cz
kontakt: Ing. Ladislava Vermachová
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2.  Ka l i br a č ní  la bo r at o ře

číslo laboratoře

2236 - ČZ Strakonice, a.s. IČ: 00009211
Středisko kalibrační služby

osvědčení čj. 195/02 z 22.04.2002, příloha č. 2 z 25.06.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel v oborech délka, rovinný úhel, čas, moment síly a tlak

adresa: Tovární 202, 386 15 Strakonice II
telefon: 383 342 407, 383 342 127
fax: 383 343 048
e-mail: fpodlaha@czas.cz
kontakt: Ing. František Podlaha

2295 - Vysoká škola chemicko - technologická v Praze IČ: 60461373
Metrologická laboratoř VŠCHT Praha

osvědčení čj. 232/02 z 17.05.2002, příloha č. 1 z 17.05.2002, platnost do 28.02.2004
Předmět akreditace: Kalibrace látkového množství anorganických a organických látek

adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6
telefon: 224 353 185
fax: 224 353 185
e-mail: miloslav.suchanek@vscht.cz

www.vscht.cz
kontakt: Prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.

3.  Ce rt i f i ka č ní  o rg á ny

číslo certifikačního orgánu

3013 - Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. IČ: 25052063
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

osvědčení čj. 151/03 z 20.03.2003, příloha č. 1 z 20.03.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Certifikace stavebních hmot, materiálů, výrobků, dílců a konstrukcí; hořlavých kapalin a prostředků; výrobků

pro technické zařízení budov; zařízení z hlediska požadavků na emise hluku a procesů při svařování podle
ČSN EN 729-2,3,4

adresa: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
telefon: 281 017 216
fax: 281 017 241
e-mail: keim@vups.cz
kontakt: Ing. Lubomír Keim, CSc.

3019 - Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. IČ: 26033585
Certifikační  orgán č. 3019

osvědčení čj. 192/03 z 17.04.2003, příloha č. 1 z 17.04.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Certifikace výrobků ze skla, porcelánu a keramiky, hraček, skla, surovin pro výrobu skla a keramiky, bižuterie

a jiných kovových předmětů

adresa: Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2
telefon: 495 214 229
fax: 495 220 891
e-mail: ao@skl-ustav.cz

www.skl-ustav.cz
kontakt: Ing. Josef Míka; Vlasta Kavalírová

3089 - QUALIFORM, a.s. IČ: 49450263
Certifikační orgán QUALIFORM, a.s. , odbor certifikace

osvědčení čj. 414/03 z 31.10.2003, příloha č. 1 z 31.10.2003, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace: Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS)

adresa: Rašínova 2, 602 00 Brno
telefon: 547 422 511
fax: 547 422 533
e-mail: info@qualiform.cz
kontakt: Ing. Alena Chalupová; Ing. Jan Jašek
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4.  I ns pe kč ní  or gá n y

číslo inspekčního orgánu

4014 - Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm IČ: 60199288
Inspekční orgán

osvědčení čj. 254/03 z 23.06.2003, příloha č. 1 z 23.06.2003, platnost do 28.02.2004
Předmět akreditace: Inspekční činnost typu A při  provedení bezpečnostního posouzení, projekce, montáže a servisu zařízení

poplachových systémů

adresa: Pod Šancemi 441/1, 180 77 Praha 9
telefon: 296 642 789
fax: 296 642 791
e-mail: info@io-aga.cz

www.io-aga.cz
kontakt: Ivo Kolář

C.  Osvědčení o akreditaci, jejichž účinnost byla pozastavena

1.  Zk uš e b ní  l a bo r at o ře

číslo laboratoře

1125 - České dráhy, a.s. IČ: 70994226
Zkušební laboratoř ČD

osvědčení čj. 390/03 z 14.10.2003, příloha č. 1 z 14.10.2003, platnost do 31.07.2004
Předmět akreditace: Zkoušky nátěrových hmot, nátěrových systémů a samolepících fólií

adresa: Boleslavská 2090, 288 67 Nymburk
telefon: 325 525 595, 325 512 014
fax: 325 512 014
e-mail: fadrhonc@dop.nbk.cd.cz
kontakt: Ing. Miroslav Fadrhonc

1347 - Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. IČ: 25224581
Stavební laboratoř

osvědčení čj. 076/02 z 15.02.2002, příloha č. 2 z 14.05.2003, platnost do 28.02.2005
Předmět akreditace: Zkoušení stavebních materiálů a konstrukcí

adresa: K panelárně 172, 362 32 Otovice
telefon: 353 226 703
fax: 353 226 703
e-mail: info@ksi.cz
kontakt: Ing. Stanislav Vonka

D.  Osvědčení o akreditaci, jejichž účinnost byla obnovena

E.  Zrušená osvědčení o akreditaci

1.  Zk uš e b ní  l a bo r at o ře

číslo laboratoře

1327 - PRAGOLAKTOS, a.s. IČ: 47115807
Centrální laboratoř Praha

osvědčení čj. 363/01 z 27.09.2001, příloha č. 2 z 24.01.2003, platnost do 01.02.2004
Předmět akreditace:  Fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy syrového mléka

adresa: Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9
telefon: 234 106 375
fax: 234 106 106
e-mail: jnovotna@pragolaktos.cz
kontakt: Ing. Zdeňka Klímová
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2.  Ka l i br a č ní  la bo r at o ře

číslo laboratoře

2245 - ČEZ, a. s. IČ: 45274649
Kalibrační laboratoř - metrologie

osvědčení čj. 461/02 z 04.10.2002, příloha č. 2 z 02.10.2003, platnost do 11.02.2004
Předmět akreditace: Kalibrace v oblasti tlak, teplota, fyzikálně-chemické veličiny, hmotnost, délka a elektrické veličiny

adresa: Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany
telefon: 568 811 111
fax: 568 866 360
e-mail: sabatj1.edu@mail.cez.cz
kontakt: Ing. Jindřich Šabata

2253 - MLEKOLAB s.r.o. IČ: 25949322
Kalibrační laboratoř Hradec Králové

osvědčení čj. 252/02 z 30.05.2002, příloha č. 1 z 30.05.2002, platnost do 01.02.2004
Předmět akreditace: Kalibrace stacionárních nádrží používaných jako měřidla objemu v celkovém rozsahu (50-10 000) litrů

adresa: Areál  "Polabí" a.s., 503 31 Vysoká nad Labem
telefon: 495 580 245, 603 804 286
fax: 495 580 246
e-mail: kopunecz@telecom.cz
kontakt: Peter Kopunecz

Kompletní seznam akreditovaných subjektů je s pravidelnou měsíční aktualizací zveřejňován na
internetových stránkách www.cai.cz.

Vedoucí útvaru výkonů:
Ing. Badal, v.r.
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Oddíl 6. Ostatní oznámení

OZNÁMENÍ č. 05/04
MINISTERSTVA OBRANY

1. Seznam nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám a zrušení standardizačních dohod.

V únoru 2004 byly do Subregistru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto platné standardizační dohody NATO:

Stupeň
utajení

Číslo
vydání Anglický název Český název

NU 1059
8

LETTER CODES FOR GEOGRAPHICAL ENTITIES Rozpoznávací znaky zeměpisných celků používané
v NATO

NU 2451
3

ALLIED JOINT DOCTRINE FOR NBC DEFENCE

AJP-3.8

Spojenecká společná doktrína pro ochranu před
jadernými chemickými a biologickými zbraněmi

NU 4326
2

NATO FUZE CHARACTERISTICS DATA

AOP-8

Takticko-technická data zapalovačů používaných
v rámci NATO

NU 5066
1

PROFILE FOR HIGH FREQUENCY (HF) RADIO
DATA COMMUNICATIONS

Diagram pro rádiový přenos dat na vysoké
frekvenci (KV)

NU 7005
5

EXCHANGE OF FLIGHT INFORMATION
PUBLICATION (FLIP) DATA

Výměna informací pro Letové informační publikace

NR 7085
2

INTEROPERABLE  LINKS FOR IMAGING
SYSTEMS

Interoperabilní spojení pro zobrazovací systémy

b) V únoru 2004 bylo Subregistru obranné standardizace Úř OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních dohod NATO:

Stupeň
utajení

Číslo
vydání Anglický název Český název Datum zrušení

NU 3671
3

EDITION DESIGNATION SYSTEM FOR LAND
MAPS, AERONAUTICAL CHARTS AND
MILITARY GEOGRAPHIC DOCUMENTATION

Systém označování vydání pozemních
a leteckých map a vojenskogeografické
dokumentace

2004 - 02

NU 3716
2

LAND MAP SERIES NUMBERING Systém číslování sérií pozemních map 2004 - 02
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2. Přistoupení ke standardizačním dohodám NATO ve smyslu zákona č.  309/2000 Sb.:

Stupeň
utajení

Číslo
vydání

Anglický název Český název Charakteristika
Datum

přistoupení
Předpokládané
datum zavedení

NU 3970
3

CONTENT AND
FORMAT OF FLIGHT
INFORMATION
PUBLICATION (FLIP)
TERMINAL
HIGH/LOW
INSTRUMENT
APPROACH
PROCEDURES,
INSTRUMENT
DEPARTURE
PROCEDURES AND
AERODROME
DIAGRAMS/
LAYOUTS

Obsah a formát
Letové informační
příručky, způsoby
přiblížení podle
přístrojů na velké
a malé výšce, způsoby
odletu podle přístrojů,
diagramy a plány
letišť

Dohoda obsahuje základní
informace a formát, který
má být použit při
publikování koncových
postupů pro přiblížení
a odlety podle přístrojů
a plány letišť. Podrobná
ustanovení jsou uvedena
v přílohách pro přílety,
odlety, spojení, plány
letišť, podrobné údaje
o letištích a způsobech
provozu, bezpečnostní
opatření. Doplněno
schématy.

2004 - 02 2004 - 12

NU 7134
1

CONTROL OF
LIGHTING AT
AIRFIELDS DURING
NIGHT VISION
GOGGLES (NVG)
OPERATIONS

Řízení osvětlení letišť
při činnosti s
používáním prostředků
pro vidění v noci
(noktovizorů)

Dohoda obsahuje
ustanovení o standardizaci
prostředků pro řízení
činnosti na letištích při
používání prostředků pro
vidění v noci. Jsou zde
uvedena všeobecná
ustanovení a v příloze
podrobné údaje
k technickým prostředkům
řízení.

2004 - 02 bez zavedení

NU 7173
1

THE ARC SYSTEM
(THE EQUAL ARC-
SECOND RASTER
CHART/MAP
SYSTEM)

Rastry s konstantním
krokem v úhlové míře

Dohoda zavádí standard
pro výměnu digitálních
geografických informací
podle Digest supprt
document - part 3 ARC,
kde ARC systém je systém
pokrývající  zemský
elipsoid dle WGS 1984
pravoúhlou souřadnou sítí
v 18-ti  pásech zeměpisné
šířky.

2004 - 02 2004 - 02

3 Zavedení standardizačních dohod NATO:

Stupeň
utajení

Číslo
vydání

Anglický název Český název Zavedeno v
Termín

zavedení

NU 2934
1

ARTILLERY PROCEDURES

AArtyP-1

Zásady a způsoby činnosti
dělostřelectva

Služ.pomůcka –
Pravidla střelby

2003 - 09

NU 4387
1

ARC STANDARD RASTER
PRODUCT (ASRP)

AGeoP-5

Standardní rastrový produkt ARC NNGS-AČR
č.396-10/2004

2004 - 02

NU 7077
1

UTM/UPS STANDARD RASTER
PRODUCT (USRP)

AGeoP-6

Standardní rastrový produkt
v UTM/UPS (USRP)

NNGS-AČR
č.396-11/2004

2004 - 02

NU 7173
1

THE ARC SYSTEM (THE  EQUAL
ARC-SECOND RASTER
CHART/MAP SYSTÉM)

Rastry s konstantním krokem v úhlové
míře

NNGS-AČR
č.396-13/2004

2004 - 02
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4. Seznam schválených českých obranných standardů:

Stupeň
utajení

Číslo
vydání

Název Charakteristika Zpracovatel

O 051628 Zkoušení vojenských vozidel Standard stanovuje metodické postupy při
provádění zkoušek vojenských vozidel.
Obsahuje všeobecná a závazná ustanovení pro
zavádění vozidel do AČR a problematiku jejich
zkoušení. V příloze jsou podrobně uvedeny
druhy zkoušek s číselným označením
a obsahem. Uvádí překlad spojenecké
publikace AVTP-1.

OZ 026 Šternberk, s.p.
divize VTÚ PV Vyškov
V. Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Oldřich Fojtík
tel. 517303531

Pro potřeby  rezortu MO zabezpečuje bezplatně distribuci českých obranných standardů Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti, Odbor obranné standardizace. Písemné objednávky zasílejte na adresu úřadu, Náměstí Svobody  471, 161 01 Praha 6,
objednávky elektronickou poštou:  defstand@army.cz.

Legenda:

NU NATO UNCLASSIFIED NEUTAJOVANÉ

NR NATO RESTRICTED VYHRAZENÉ

NC NATO CONFIDENTIAL DŮVĚRNÉ

NS NATO SECRET TAJNÉ

DOP DATE OF PROMULGATION Datum vyhlášení

DOP+X  m Datum vyhlášení
+ X měsíců

Ředitel:
Ing. Minarčík, v.r.
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ČÁST B - INFORMACE

INFORMACE č. 05/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Informačního střediska WTO/TBT

o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT),
která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - Informační středisko WTO/TBT oznamuje podle §7 odst. 3 písm. b)
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a zákona č. 102/2001 Sb., že v únoru 2004 notifikovali Členové Dohody tyto
návrhy technických předpisů, norem a postupů posuzování shody1). Notifikace, popř. návrhy notifikovaných dokumentů a další
materiály je možné si vyžádat prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT na adrese:

Úřad  pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Informační středisko WTO/TBT

Gorazdova 24
P. O. BOX  49
128 01  Praha 2

tel.: 224 907 220, fax: 224 907 131
e-mail: wto.tbt@unmz.cz

Notifikace WTO
Výrobky podléhající notifikaci (anglicky, pracovní český překlad).
Název notifikace (anglicky, pracovní český překlad, počet stran dokumentu, jazyk dokumentu).

ARG/152/Corr.1
4. 2. 2004
Argentina

Point 4: Replace "Antimicrobials" by "Domestic sanitary or cleaning products". Položka 4: Nahraďte
„Antimikrobiální preparáty“ termínem „Domácí hygienické nebo čisticí výrobky“.
Point 5: Replace "Antimicrobials" by "Domestic sanitary or cleaning products with antimicrobial
action". Položka 5: Nahraďte „Antimikrobiální preparáty“ termínem „Domácí hygienické nebo čisticí
výrobky s antimikrobiálním účinkem“.

ARG/154/Corr.1
2. 2. 2004
Argentina

Add to point 3: This measure is also being notified under the SPS Agreement. Doplňte k položce 3:
Toto opatření je také notifikováno podle Dohody SPS.

ARG/157
17. 2. 2004
Argentina,
Technický koordinační úřad

Measuring instruments and apparatus. Měřidla a měřicí přístroje.
Law on Legal Metrology, No 19.511 – Declaration of Conformity of Measuring Instruments: Audit of
Tests (12 pages, in Spanish). Zákon o legální metrologii č. 19.511 – Prohlášení o shodě měřidel: audit
testů (12 stran, španělsky).

BRA/130/Corr.1
17. 2. 2004
Brazílie

The present corrigendum aims to amend the Internet link to the final version of the Brazilian technical
regulation notified under G/TBT/N/BRA/130. Cílem této tiskové opravy je změna internetové adresy
konečné verze brazilského technického předpisu notifikovaného jako G/TBT/N/BRA/130.

BRA/133/Add.1
17. 2. 2004
Brazílie

The draft technical regulation notified under G/TBT/N/BRA/133, which proposed mandatory
conformity assessment procedures for automatic rail-weighbridges, either produced in Brazil or
imported and which are marketed in Brazil, has entered into force through Ministerial Act number 16,
dated 16 January 2004, issued by Inmetro, without changes in its content. The above mentioned
Ministerial Act establishes that the above automatic rail-weighbridges must clearly show compliance
with Standard R 106-1(1997), issued by the International Organization of Legal Metrology. Návrh
technického předpisu notifikovaného jako G/TBT/N/BRA/133, který navrhuje povinné postupy
posuzování shody pro automatické železniční mostové váhy buď vyrobené v Brazílii nebo dovážené
a v Brazílii uváděné na trh, vstoupil v platnost ministerským nařízením č. 16 ze dne 16. ledna 2004
vydaným Inmetrem, beze změn jeho obsahu. Výše zmíněné ministerské nařízení stanovuje, že
automatické železniční mostové váhy musí jasně prokázat shodu s normou R 106-1(1997), vydanou
Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

                                                       

1) Aktuální informace jsou k dispozici na www stránce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: 
http://www.unmz.cz
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BRA/134/Add.1
17. 2. 2004
Brazílie

The draft technical regulation notified under G/TBT/N/BRA/134, which proposed mandatory technical
requirements for carbon steel or microalloyed steels tubes, used in the assembly of transmission towers
of electrical energy, has entered into force through Ministerial Act number 33, dated 22 January 2004,
issued by Inmetro, without changes in its content. Návrh technického předpisu notifikovaného jako
G/TBT/N/BRA/134, který navrhuje povinné technické požadavky pro trubky z uhlíkové oceli nebo
z mikroslitinových ocelí používané při montáži stožárů vysokého napětí, vstoupil v platnost
ministerským nařízením č. 33 ze dne 22. ledna 2004 vydaným Inmetrem, beze změn jeho obsahu.

BRA/149
16. 2. 2004
Brazílie,
Ministerstvo obrany

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals, other pyrotechnic articles (HS 3604); safety
fuses; detonating fuse; percussion or detonating caps, igniters; electric detonators (HS 3603).
Ohňostrojná tělesa, signální světlice, dešťové rakety, signální prostředky mlhové a ostatní
pyrotechnické výrobky (HS 3604); zápalnice; rozbuška; detonační zápalky pro náboje a kapsle;
elektrické rozbušky (HS 3603).
Ministerial Act number 046, October 3rd, 2003 (Portaria Nº 046-SCT, de 03 de octubro de 2003), issued
by the Ministry of Defense, on fireworks and similar pyrotechnic articles employed in pyrotechnic
shows (15 pages, in Portuguese). Ministerské nařízení č. 046 ze dne 3. října 2003 (Portaria Nº 046-SCT,
de 03 de octubro de 2003), vydané ministerstvem obrany o ohňostrojných tělesech a podobném
pyrotechnickém zboží používaném při ukázkách pyrotechniky (15 stran, portugalsky).

BRA/150
16. 2. 2004
Brazílie,
Národní institut metrologie,
normalizace a průmyslové
jakosti - INMETRO

Soap; organic surface-active preparations for soap use, in all forms (HS 3401). Mýdlo; povrchově
aktivní přípravky pro použití jako mýdlo, ve všech formách (HS 3401).
Ministerial Act number 48, dated February 02nd, 2004 (Portaria Nº 48, de 02 de fevereiro de 2004),
issued by Inmetro, on soap powder, soap-flakes and coconut soap powder (5 pages, in Portuguese).
Ministerské nařízení č. 48 ze dne 2. února 2004 (Portaria Nº 48, de 02 de fevereiro de 2004) vydané
Inmetrem o mýdlovém prášku, mýdlových vločkách a kokosovém mýdlovém prášku (5 stran,
portugalsky).

BRA/151
16. 2. 2004
Brazílie,
Národní institut metrologie,
normalizace a průmyslové
jakosti - INMETRO

Parts & accessories for adp machines & units (HS 847330). Části a příslušenství pro stroje a jednotky
pro automatické zpracování dat (HS 847330).
Ministerial Act number 18, January 16th 2004 (Portaria Nº 18, de 16 de janeiro de 2004), issued by the
National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality-INMETRO, on ink cartridges
(1 page, in Portuguese). Ministerské nařízení č. 18 ze dne 16. ledna 2004 (Portaria Nº 18, de 16 de
janeiro de 2004) vydané Národním institutem metrologie, normalizace a průmyslové jakosti-INMETRO
o inkoustových kazetách (1 strana, portugalsky).

CAN/71/Add.1
11. 2. 2004
Kanada

Radiocommunication Act - Notice No SMSE-004-04 – Amendment to Radio Standards Specification
141 (RSS-141). Notice is hereby given that Industry Canada is amending Radio Standards Specification
141 (RSS-141), which sets out minimum requirements for the certification of radio transmitters and
receivers in the aeronautical mobile (R) service operating in the 117.975-137 MHz used for
communication. This document has been amended to incorporate modifications to the measurement
method of transmitter output power and unwanted emission limits. The preface contains a general
description of the content, as well as an outline of the main changes. The amended version is: Radio
Standard Specification 141 (RSS-141), Issue 1, Revision 1, Aeronautical Radiocommunication
Equipment in the Frequency Band 117.975-137 MHz. The above document comes into force as of
7 February 2004. Interested parties may submit comments on the document by 7 May 2004 to the
Canadian Enquiry Point. Zákon o radiokomunikacích – Oznámení č. SMSE-004-04 – změna specifikace
rádiových norem 141 (RSS-141). Tímto se oznamuje, že Ministerstvo průmyslu Kanady mění specifikaci
rádiových norem 141 (RSS-141), které stanovují minimální požadavky na certifikaci radiových vysílačů
a přijímačů leteckonavigačních mobilních (R) služeb pracujících v 117.975-137 MHz používaných pro
komunikaci. Tento dokument byl změněn, aby byly zapracovány změny v měřicích metodách výstupního
výkonu vysílače a poplachového limitu emisí. Úvod obsahuje obecný popis obsahu a také přehled
hlavních změn. Změněná verze je: specifikace rádiových norem 141 (RSS-141), vydání 1, oprava 1,
leteckonavigační zařízení ve frekvenčním pásmu 117.975-137 MHz. Výše zmíněný dokument vstupuje
v účinnost dne 7. května 2004. Zainteresované strany mohou předložit připomínky k dokumentu do
7. května 2004 kanadskému informačnímu středisku.

CAN/85
11. 2. 2004
Kanada,
Ministerstvo průmyslu

Radiocommunications Equipment (ICS: 33.060.01). Radiokomunikační zařízení (ICS: 33.060.01).
Radiocommunication Act - Notice No SMSE-004-04 (Pages 212-213, English and French). Zákon
o radiokomunikacích – Oznámení č. SMSE-004-04 (strany 212-213, anglicky a francouzsky).

CAN/86
19. 2. 2004
Kanada,
Ministerstvo přírodních zdrojů

Gas-fired and electric storage water heaters, clothes washers, dishwashers, exit signs, water chillers
(ICS: 97.100.10, 97.100.20, 97.040.40, 97.060, 91.140, 13.200). Zásobníkové ohřívače vody na plynná
paliva a elektřinu, pračky, myčky nádobí, označení únikových cest, chladiče pitné vody
(ICS: 97.100.10, 97.100.20, 97.040.40, 97.060, 91.140, 13.200).
Proposed Amendment to the Energy Efficiency Regulations (pages 297-318, English and French).
Návrh změny předpisů energetické účinnosti (strany 297-318, anglicky a francouzsky).
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CAN/87
19. 2. 2004
Kanada,
Ministerstvo dopravy

Hydraulic, electric, and air brake systems (ICS: 43.040.40). Hydraulické, elektrické a vzduchové
brzdové systémy (ICS: 43.040.40).
Technical Standards Document No 105, “Hydraulic and Electric Brake Systems” - Revision 2, and
Technical Standards Document No 121, “Air Brake Systems” - Revision 2 (pages 277-278, English and
French). Dokument technických norem č. 105, Hydraulické a elektrické brzdové systémy, oprava 2
a dokument technických norem č. 121, Vzduchové brzdové systémy – oprava 2 (strany 277-278,
anglicky a francouzsky).

DNK/31
6. 2. 2004
Dánsko,
Dánský námořní úřad

Technical Regulation on liferafts and immersion suits in fishing vessels (3 pages, in Danish). Technický
předpis o záchranných člunech a potápěčských oblecích na rybářských plavidlech (3 strany, dánsky).

EEC/53
3. 2. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Products containing or consisting of genetically modified organisms. Výrobky obsahující geneticky
modifikované organismy nebo z nich sestávající.
"Draft Commission Recommendation on Technical Guidance for Sampling and Detection of
Genetically Modified Organisms and Material Produced from Genetically Modified Organisms as or in
Products in the Context of Regulation (EC) No 1830/2003"2003’ (9 pages, in all Community
languages). „Návrh doporučení Komise o technických pokynech pro odebírání vzorků a detekci
geneticky modifikovaných organizmů a materiálů z nich vyrobených nebo výrobky je obsahující
v souvislosti s nařízením (ES) č. 1830/2003"2003’ (9 stran, všechny jazyky Společenství).

EEC/54
10. 2. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Fodder plant seed. Semena pícnin.
Draft Commission Directive amending Council Directive 66/401/EC on the marketing of fodder plant
seed (2 pages, in English). Návrh směrnice Komise měnící směrnici Rady 66/401/ES o uvádění osiva
pícnin na trh (2 strany, anglicky).

EEC/55
10. 2. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Seed mixtures intended for use as fodder plants. Směsi semen určené pro použití jako pícniny.
Draft Commission Decision on conditions for the placing on the market of seed mixtures intended for
use as fodder plants (2 pages, in English). Návrh rozhodnutí Komise o podmínkách uvádění směsí
semen určených pro použití jako pícniny na trh (2 strany, anglicky).

EEC/55/Corr.1
12. 2. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Item 3 should read: "Notified under Article 2.9.2 and 5.6.2". Položka 3 má znít: Notifikováno podle
článků 2.9.2 a 5.6.2.

EEC/56
18. 2. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Motor vehicles and frontal protection systems either fitted to a motor vehicle or marketed as separate
technical units. Motorová vozidla a ochranné systémy proti čelnímu nárazu buď namontované na
motorové vozidlo nebo prodávané jako samostatné technické díly.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to the use of frontal
protection systems on motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC (31 pages, in all EU
languages). Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se použití ochranných systémů
proti čelnímu nárazu motorových vozidel a měnící směrnici Rady 70/156/EHS (31 stran, všechny
jazyky EU).

EEC/57
24. 2. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Certain wine sector products, especially quality wines. Určité vinařské výrobky, zvláště kvalitní vína.
Commission Regulation of  [..] amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for
applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation
and protection of certain wine sector products (35 pages, in English). Předpis Komise ze dne [..] měnící
předpis (ES) č. 753/2002 stanovující určitá pravidla pro uplatňování předpisu Komise (ES)
č.1493/1999, který se týká popisu, označení, prezentace a ochrany některých vinařských výrobků
(35 stran, anglicky).

FRA/32
9. 2. 2004
Francie,
Ministerstvo zemědělství,
potravin, rybolovu
a zemědělských záležitostí

Basic mineral amendments. Základní minerální doplňky.
Order Amending the Order of 5 September 2003 Establishing the Mandatory Implementation of Standards
(2 pages). Nařízení měnící nařízení ze dne 5. září 2003 stanovující povinné provádění norem (2 strany).

GTM/11
25. 2. 2004
Guatemala,
Ministerstvo hospodářství,
Guatemalská normalizační
komise

International classification for standards (ICS) No 65.080. Mezinárodní klasifikace norem (ICS)
č. 65.080.
Guatemalan Standards Commission (COGUANOR) Mandatory Standard (NGO) No 44007 (First
Revision). Fertilizers, Soil Amendments and Soil Conditioners. Definitions and Terminology
(17 pages, in Spanish). Guatemalská normalizační komise (COGUANOR) závazná norma (NGO) č.
44007 (první revize). Hnojiva, doplňky a kypřidla zlepšující půdu. Definice a terminologie (17 stran,
španělsky).
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GTM/12
25. 2. 2004
Guatemala,
Ministerstvo hospodářství,
Guatemalská normalizační
komise

International Classification for Standards (ICS) No 65.100. Mezinárodní klasifikace norem (ICS)
č. 65.100.
Guatemalan Standards Commission (COGUANOR) Mandatory Standard (NGO) No 44046 (Second
Revision).  Pesticides and Like Substances. Toxicological Classification  (7 pages, in Spanish).
Guatemalská normalizační komise (COGUANOR) závazná norma (NGO) č. 44046 (druhá revize).
Pesticidy a podobné látky. Toxikologická klasifikace (7 stran, španělsky).

CHE/38
2. 2. 2004
Švýcarsko,
Švýcarský federální úřad
pro zemědělství

Plant protection products, active substances and preparations. Výrobky na ochranu rostlin, aktivní látky
a přípravky.
Ordinance concerning the placing of plant protection products on the market, (280 pages, in German
and French). Výnos o uvádění výrobků na ochranu rostlin na trh (280 stran, německy a francouzsky).

ISR/37
20. 2. 2004
Izrael,
Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Schoolbags ICS: 59.140.35 - HS: 4202.11-12. Školní tašky ICS: 59.140.35 - HS: 4202.11-12.
SI 873 – School bag (in Hebrew). SI 873 – školní taška (hebrejsky).

ISR/38
20. 2. 2004
Izrael,
Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Baby changing units ICS: 97.190; 97.140  - HS: 9403. Přebalovací stoly pro kojence ICS: 97.190;
97.140  - HS: 9403.
SI 5115 – Changing units (in Hebrew/English). Part 1: Changing units for domestic use – Safety
requirements (EN 12221-1); Part 2: Changing units for domestic use – Test methods (EN 12221-2);
Part 3: Changing units for public use (ASTM PS 125) (Parts are identical besides slight changes and
deviations to the European and American standards mentioned in parentheses). SI 5115 – přebalovací
stoly (hebrejsky/anglicky). Část 1: stoly pro přebalování pro použití v domácnosti – požadavky na
bezpečnost (EN 12221-1); část 2: přebalovací stoly pro použití v domácnosti – zkušební metody
(EN 12221-2); část 3: přebalovací stoly pro použití na veřejnosti (ASTM PS 125) (části jsou identické
kromě malých změn a odchylek od evropských a amerických norem zmíněných v závorkách).

JPN/116
4. 2. 2004
Japonsko,
Ministerstvo pozemků,
infrastruktury a dopravy

Motor vehicles (HS: 87.01-08, 87.11, 87.14 and 87.16). Motorová vozidla (HS: 87.01-08, 87.11, 87.14
a 87.16).
Partial Amendment to the Safety Regulations for Road Vehicles, etc. Částečná změna bezpečnostních
předpisů pro silniční vozidla atd.

JPN/117
17. 2. 2004
Japonsko,
Ministerstvo zdravotnictví,
práce a sociální péče

Drugs, quasi-drugs, cosmetics and medical devices (HS: 30). Léky, jejich obdoby, kosmetika
a zdravotnické prostředky (HS: 30).
Partial revision of the Minimum Requirements for Biological Ingredients (1 page, in English).
Částečná oprava minimálních požadavků na biologické složky (1 strana, anglicky).

JPN/118
17. 2. 2004
Japonsko,
Ministerstvo zdravotnictví,
práce a sociální péče

Cosmetics (HS: 30). Kosmetika (HS: 30).
Partial revision of the Cosmetics Standard (1 page, in English). Částečná oprava normy na kosmetiku
(1 strana, anglicky).

JPN/119
23. 2. 2004
Japonsko,
Ministerstvo zemědělství,
lesnictví a rybolovu

Veterinary products (HS: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006). Veterinární produkty (HS: 3001, 3002,
3003, 3004, 3005, 3006).
A Partial Revision of the Minimum Requirements for Biological Ingredients for Animal Use (1 page, in
English). Částečná oprava minimálních požadavků na biologické složky pro použití u zvířat (1 strana,
anglicky).

MEX/86/Add.1
25. 2. 2004
Mexiko

Resolution Amending Emergency Mexican Official Standard NOM-EM-009-SCFI-2004,
Determination, Allocation and Fixing of Vehicle Identification Numbers – Specifications, Published on
26 November 2003. The Government of Mexico hereby informs the Members of the WTO Committee
on Technical Barriers to Trade that the Ministry of the Economy has decided to amend Emergency
Mexican Official Standard NOM-EM-009-SCFI-2004, published in the Diario Oficial de la Federación
(Official Journal) on 26 November 2003, notification of which was circulated by the WTO in document
G/TBT/N/MEX/86 on 8 December 2003. The technical regulations have been amended in response to
the need to clarify their area of application and, in consequence, their content, and to make the text
more coherent. With a view to ensuring full compliance by Mexico with its obligations of transparency,
the amendments to the texts of chapter 1 ("Objective and area of application"), chapter 2
("Definitions"), and paragraph 6.2 of Emergency Mexican Official Standard NOM-EM-009-SCFI-2003
are set forth below.
For: "1. Objective and area of application. This Emergency Mexican Official Standard establishes the
specifications for the determination, allocation and fixing of vehicle identification numbers for the
vehicles described in paragraph 2.16 and is binding on all domestic manufacturers and assemblers of
vehicles intended for the domestic market."
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Read: "1. Objective and area of application. This Emergency Mexican Official Standard establishes the
specifications for the determination, allocation and fixing of vehicle identification numbers for the
vehicles described in paragraphs 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8,
2.10.9, 2.10.10 and 2.10.11 and is binding on all domestic manufacturers and assemblers of vehicles
intended for the domestic market." For: "1. Definitions. 1.10 Vehicles, motor vehicles, trailers and
semi-trailers as defined hereinafter: 1.11 Bus, motor vehicle designed and equipped for the transport of
more than ten persons, with six or more tyres. 1.12 Automobile, motor vehicle for the transport of up to
ten persons. 1.13 Commercial van, motor vehicle with or without chassis, intended for the transport of
goods or of more than ten persons, of a gross vehicle weight not exceeding 2,727 kg. 1.14 Light lorry,
motor vehicle with or without chassis, intended for the transport of goods or of more than ten persons,
of a gross vehicle weight exceeding 2,727 kg but not exceeding 7,272 kg. 1.15 Medium lorry, motor
vehicle with or without chassis, intended for the transport of goods or of more than ten persons, of
a gross vehicle weight exceeding 7,272 kg but not exceeding 8,864 kg. 1.16 Heavy lorry, motor vehicle
with chassis for the transport of effects or of more than ten persons, of a gross vehicle weight exceeding
8,864 kg. 1.17 Motorcycle, motor vehicle with handlebars and with two or more tyres, used for the
transport of up to three persons or light loads, of a cylinder capacity of 49 cm3 or more. 1.18 Trailer,
vehicle with front and rear axle, not mechanically propelled, and intended to be towed by a motor
vehicle, or coupled to a semi-trailer. 1.19 Ministry, References to "the Ministry" shall mean "the
Ministry of the Economy". 1.20 Semi-trailer, vehicle without a front axle, not mechanically propelled,
intended to be coupled to a motor vehicle, the weight of which is supported by the latter. 1.21 Road
tractor, motor vehicle intended to support and haul semi-trailers and trailers. 1.22 Unfinished vehicle,
comprises a unit consisting of, at least, platform, engine, driveline, steering system, suspension and
braking system, which requires an additional manufacturing process in order to be converted into
a finished vehicle. The systems of the unfinished vehicle must form an integral part of the finished
vehicle. The mere addition of parts ready to be fitted (such as mirrors or wheel and tyre units), or minor
finishing operations such as painting, shall not be considered as an additional manufacturing process."
Read: "2. Definitions. 2.10 Vehicles, motor vehicles, trailers and semi-trailers as defined hereinafter:
2.10.1 Bus, motor vehicle designed and equipped for the transport of more than ten persons, with six or
more tyres. 2.10.2 Automobile, motor vehicle for the transport of up to ten persons. 2.10.3 Commercial
van, motor vehicle with or without chassis, intended for the transport of goods or of more than ten
persons, of a gross vehicle weight not exceeding 2,727 kg. 2.10.4 Light lorry, motor vehicle with or
without chassis, intended for the transport of goods or of more than ten persons, of a gross vehicle
weight exceeding 2,727 kg but not exceeding 7,272 kg. 2.10.5 Medium lorry, motor vehicle with or
without chassis, intended for the transport of goods or of more than ten persons, of a gross vehicle
weight exceeding 7,272 kg but not exceeding 8,864 kg. 2.10.6 Heavy lorry, motor vehicle with chassis
for the transport of effects or of more than ten persons, of a gross vehicle weight exceeding 8,864 kg.
2.10.7 Motorcycle, motor vehicle with handlebars and with two or more tyres, used for the transport of
up to three persons or light loads, of a cylinder capacity of 49 cm3 or more. 2.10.8 Trailer, vehicle with
front and rear axle, not mechanically propelled, and intended to be towed by a motor vehicle, or
coupled to a semi-trailer. 2.10.9 Semi-trailer, vehicle without a front axle, not mechanically propelled,
intended to be coupled to a motor vehicle, the weight of which is supported by the latter. 2.10.10 Road
tractor, motor vehicle intended to support and haul semi-trailers and trailers. 2.10.9 Unfinished vehicle.
Comprises a unit consisting of, at least, platform, engine, driveline, steering system, suspension and
braking system, which requires an additional manufacturing process in order to be converted into
a finished vehicle. The systems of the unfinished vehicle must form an integral part of the finished
vehicle. The mere addition of parts ready to be fitted (such as mirrors or wheel and tyre units), or minor
finishing operations such as painting, shall not be considered as an additional manufacturing process.
2.11 Ministry, References to "the Ministry" shall mean "the Ministry of the Economy". For: "6.2 The
concealed identification number referred to in paragraph 3.4.3 must be verified and, where appropriate,
confirmed by the manufacturer or assembler at the request of the Ministry." Read: "6.2 The concealed
identification number referred to in paragraph 3.4.2 must be verified and, where appropriate, confirmed
by the manufacturer or assembler at the request of the Ministry." Usnesení doplňující nouzovou
mexickou úřední normu NOM-EM-009-SCFI-2004, stanovování, rozdělování a připevňování
identifikačních čísel vozidel – specifikace, vydáno dne 26. listopadu 2003. Mexická vláda tímto
informuje členy výboru WTO pro technické překážky obchodu, že se ministerstvo hospodářství rozhodlo
doplnit nouzovou mexickou úřední normu NOM-EM-009-SCFI-2004, uveřejněnou v Diario Oficial de
la Federación (Úřední věstník) dne 26. listopadu 2003, jejíž oznámení bylo dáno WTO do oběhu dne 8.
prosince 2003 v dokumentu G/TBT/N/MEX/86. Technické předpisy byly doplněny za účelem objasnění
oblasti jejich uplatňování a následně jejich obsahu a učinit text souvislejším. Za účelem zajistit plné
vyhovění Mexika svým závazkům transparentnosti, doplňky k textu kapitoly 1 („Cíl a oblast
uplatňování“), kapitoly 2 („Definice“) a odstavce 6.2 nouzové mexické úřední normy NOM-EM-009-
SCFI-2003 jsou stanoveny níže. Pro: „1. Cíl a oblast uplatňování. Tato nouzová mexická úřední norma
stanovuje specifikace pro stanovování, rozdělování a připevňování identifikačních čísel vozidel pro
vozidla popsaná v odstavci 2.16 a je závazná pro všechny domácí výrobce montovny vozidel určených pro
domácí trh.“Interpretace: „1. Cíl a oblast uplatňování. Tato nouzová mexická úřední norma stanovuje
specifikace pro stanovování, rozdělování a připevňování identifikačních čísel vozidel pro vozidla
popsaná v odstavcích 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.10.10
a 2.10.11 a je závazná pro všechny domácí výrobce a montovny vozidel určených pro domácí trh.“
Pro: „1. Definice. 1.10 Vozidla, motorová vozidla, přívěsy a návěsy tak, jak jsou definovány dále: 1.1I
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Autobus, motorové vozidlo zkonstruované a vybavené pro přepravu více než deseti osob s šesti nebo
více pneumatikami. 1.12 Automobily, motorové vozidlo pro přepravu maximálně deseti osob. 1.13
Dodávkové vozidlo, motorové vozidlo s šasi nebo bez něho určené pro přepravu zboží nebo více než
deseti osob, o celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 2 727 kg. 1.14 Lehké nákladní vozidlo, motorové
vozidlo s šasi nebo bez něho určené pro přepravu zboží nebo více než deseti osob, o celkové hmotnosti
vozidla přesahující 2 727 kg, ale nepřesahující 7 272 kg. 1.15 Středně těžké dodávkové vozidlo,
motorové vozidlo s šasi nebo bez něho, určené pro přepravu zboží  nebo více než deseti osob o celkové
hmotnosti vozidla přesahující  7 272 kg, ale nepřesahující  8 864 kg. 1.16 Těžký nákladní automobil,
motorové vozidlo s šasi  pro přepravu movitostí nebo více než deseti osob o celkové hmotnosti vozidla
přesahující 8 864 kg. 1.17 Motocykl, motorové vozidlo s řídítky a se dvěma nebo více pneumatikami,
určené pro přepravu maximálně tří osob nebo lehkých nákladů o objemu válce 49 cm3 nebo více.
1.18 Přívěs, vozidlo s přední a zadní nápravou, nepoháněné strojem a určené k tomu, aby bylo taženo
motorovým vozidlem nebo spřaženo s návěsem. 1.19 Ministerstvo, odkazy na „Ministerstvo“ se vztahují
na „Ministerstvo hospodářství“. 1.20 Návěs, vozidlo bez nebo s přední nápravou nepoháněné strojem,
určené pro spřažení s motorovým vozidlem, na něž se jeho váha přenáší. 1.21 Silniční traktor,
motorové vozidlo určené pro podpěru a vlečení návěsů a přívěsů. 1.22 Nehotové vozidlo, tvořící
jednotku, složenou alespoň z plošiny, motoru, hnací soustavy, řídicího ústrojí, podvozku a brzdového
systému, které vyžaduje dodatečný výrobní proces, aby byl přeměněn na dokončené vozidlo. Systémy
nehotového vozidla musí tvořit nedílnou součást hotového vozidla. Pouhé přidání součástí
připravených k namontování (jako jsou zrcátka nebo jednotky kol a pneumatik), nebo menší
dokončovací operace jako lakování, nelze považovat za dodatečný výrobní proces.“ Interpretace:
„2. Definice. 2.10 Vozidla, motorová vozidla, přívěsy a návěsy tak jak jsou definovány dále: 2.10.1
Autobus, motorové vozidlo určené a zařízené pro přepravu více než deseti osob, se šesti nebo více
pneumatikami. 2.10.2 Automobil, motorové vozidlo pro přepravu maximálně 10 osob. 2.10.3
Dodávkové vozidlo, motorové vozidlo s šasi nebo bez něho, určené pro přepravu zboží nebo více než
deseti osob, o celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 2 727 kg. 2.10.4 Lehké nákladní vozidlo,
motorové vozidlo s šasi nebo bez něho, určené pro přepravu zboží nebo více než deseti osob o celkové
hmotnosti vozidla přesahující 2 727 kg, ale nepřesahující 7 272 kg. 2.10.5 Středně těžké dodávkové
vozidlo, motorové vozidlo s šasi nebo bez něho, určené pro přepravu zboží nebo více než deseti osob
o celkové hmotnosti vozidla přesahující 7 272 kg, nepřesahující však 8 864 kg. 2.10.6 Těžký nákladní
automobil, motorové vozidlo s šasi pro přepravu movitostí nebo více než deseti osob, o celkové
hmotnosti vozidla přesahující 8 864 kg. 2.10.7 Motocykl, motorové vozidlo s řídítky a se dvěma nebo
více pneumatikami, používané pro přepravu maximálně tří osob nebo lehkých nákladů, o objemu válce
49 cm3 nebo více. 2.10.8 Přívěs, vozidlo s přední a zadní nápravou nepoháněné mechanicky a určené k tomu,
aby bylo taženo motorovým vozidlem nebo spřaženo s návěsem. 2.10.9 Návěs, vozidlo bez nebo s přední
nápravou nepoháněné mechanicky pro spřažení s motorovým vozidlem, na než se jeho váha přenáší. 2.10.10
Silniční traktor, motorové vozidlo určené pro podpěru a vlečení návěsů a přívěsů. 2.10.9 Nehotové vozidlo,
tvořící jednotku složenou alespoň z plošiny, motoru, hnací soustavy, řídicího ústrojí, podvozku a brzdového
systému, které vyžaduje dodatečný výrobní proces, aby byl přeměněn na dokončené vozidlo. Systémy
nehotového vozidla musí tvořit nedílnou součást hotového vozidla. Pouhé přidání součástí připravených
k namontování (jako jsou zrcátka nebo jednotky kol a pneumatik), nebo menší dokončovací operace jako
lakování, nelze považovat za dodatečný výrobní proces. 2.11 Ministerstvo, odkazy na „Ministerstvo“ se
vztahují na „Ministerstvo hospodářství“. Pro „6.2 Skryté identifikační číslo zmíněné v odstavci 3.4.3 musí být
ověřeno a tam, kde je to vhodné, potvrzeno výrobcem nebo montovnou na žádost ministerstva.“ Interpretace:
„6.2 Skryté identifikační číslo zmíněné v odstavci 3.4.2 musí být ověřeno a tam, kde je to vhodné, potvrzeno
výrobcem nebo montovnou na žádost ministerstva.“

MEX/92
9. 2. 2004
Mexiko,
Ministerstvo spojů a dopravy

High phosphorus cast iron brake shoes used in railway equipment. Brzdové čelisti z litiny s vysokým
obsahem fosforu používané v železničních zařízeních.
Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-073-SCT2-2002. Specifications for high phosphorus
cast iron brake shoes used in railway equipment (12 pages, in Spanish). Návrh mexické úřední normy
PROY-NOM-073-SCT2-2002. Specifikace pro brzdové čelisti z litiny s vysokým obsahem fosforu
používané v železničních zařízeních (12 stran, španělsky).

MEX/93
13. 2. 2004
Mexiko,
Ministerstvo spojů a dopravy

Car tyres. Automobilové pneumatiky.
Draft Amendment to Mexican Official Standard PROY-NOM-086-SCFI-2002, Rubber Industry. Car
Tyres. Safety Specifications and Test Methods (Amending Mexican Official Standard NOM-086-
SCFI/SCT-1995, published on 2 September 1996) (12 pages, in Spanish). Návrh změny mexické úřední
normy PROY-NOM-086-SCFI-2002, gumárenský průmysl. Automobilové pneumatiky. Bezpečnostní
specifikace a zkušební metody (měnící mexickou úřední normu NOM-086-SCFI/SCT-1995 vydanou dne
2. září 1996) (12 stran, španělsky).

NLD/60
27. 2. 2004
Holandsko,
Ministerstvo dopravy
a veřejných prací

The draft Decree contains safety regulations for sea-going ships under the Dutch flag.
Decree regulating the safety and certification of sea-going ships (2004 Shipping Decree). Návrh
vyhlášky obsahuje bezpečnostní předpisy pro námořní lodě pod nizozemskou vlajkou. Vyhláška
upravující bezpečnost a certifikaci námořních lodí (2004 lodní vyhláška).
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SLV/40
24. 2. 2004
Salvador,
Národní rada pro vědu
a techniku (CONACYT)

Telephone cables (ICS 33.020). Telefonní kabely (ICS 33.020).
Salvadoran Mandatory Standard (NSO) 33.34.01:03. Specification for filled core telephone cables
(62 pages, in Spanish). Salvadorská závazná norma (NSO) 33.34.01:03. Specifikace pro duše kabelu
plněné hmotou (62 stran, španělsky).

SLV/41
24. 2. 2004
Salvador,
Národní rada pro vědu
a techniku (CONACYT)

Toilet paper (HS 48.18). Toaletní papír (HS 48.18).
Salvadoran Mandatory Standard (NSO) 85.35.02:03. Toilet paper. Specifications (14 pages, in
Spanish). Salvadorská závazná norma (NSO) 85.35.02:03. Toaletní papír. Specifikace (14 stran,
španělsky).

SLV/42
24. 2. 2004
Salvador,
Národní rada pro vědu
a techniku (CONACYT)

Disposable syringes and disposable hypodermic needles (HS tariff heading 90.18). Injekční stříkačky
na jedno použití a jednorázové podkožní jehly (HS celní položka 90.18).
Salvadorian Mandatory Standard (NSO) No 11.37.01:03, Disposable Syringes and Disposable
Hypodermic Needles. Specifications (39 pages, in Spanish). Salvadorská závazná norma (NSO)
č.11.37.01:03, injekční stříkačky na jedno použití a jednorázové podkožní jehly. Specifikace (39 stran,
španělsky).

SLV/43
24. 2. 2004
Salvador,
Národní rada pro vědu
a techniku (CONACYT)

Fluorescent lamps (HS tariff heading 94.05). Zářivky (HS celní položka 94.05).
Salvadorian Mandatory Standard (NSO) No 29.39.01:03, Energy Efficiency of Double-Capped
Fluorescent Lamps. Energy Performance and Labelling Requirements (26 pages, in Spanish).
Salvadorská závazná norma (NSO) č. 29.39.01:03, energetická účinnost dvoupaticových zářivek.
Energetický výkon a požadavky na označování (26 stran, španělsky).

SVN/17
27. 2. 2004
Slovinsko,
Ministerstvo dopravy,
ředitelství silnic

Technical Specification for Road Engineering – TSC 06.720 (HS 9027, ICS 93.080.99). Technická
specifikace pro silniční stavby – TSC 06.720 (HS 9027, ICS 93.080.99).
Measurements and tests – Deformation modulus of placed material (13 pages, in Slovenian). Měření
a zkoušky – deformační modul uloženého materiálu (13 stran, slovinsky).

THA/128
18. 2. 2004
Thajsko,
Úřad pro potraviny a léčiva

Spirituous beverages (HS 2203-2208). Alkoholické nápoje (HS 2203-2208).
The Notification of the Ministry of Public Health (MOPH) No 272 dated 8 July 2003 entitled
"Spirituous beverages". Oznámení ministerstva pro veřejné zdraví (MOPH) č. 272 ze dne 8. července
2003 nazvané „Alkoholické nápoje“.

THA/129
18. 2. 2004
Thajsko,
Úřad pro potraviny a léčiva

Spirituous beverages (HS 2203-2208). Alkoholické nápoje (HS 2203-2208).
The Notification of the Ministry of Public Health (MOPH) No 275 dated 26 November 2003 entitled
"Spirituous beverages (No 2)". Oznámení ministerstva pro veřejné zdraví (MOPH) č. 275 ze dne
26. listopadu 2003 nazvané „Alkoholické nápoje (č. 2)“.

THA/130
18. 2. 2004
Thajsko,
Úřad pro potraviny a léčiva

Coffee (HS 2101.12). Káva (HS 2101.12).
The Notification of the Ministry of Public Health (MOPH) No 276 dated 3 December 2003 entitled
"Coffee (No 2)". Oznámení ministerstva pro veřejné zdraví (MOPH) č. 276 ze dne 3. prosince 2003
nazvané „Káva (č. 2)“.

THA/131
18. 2. 2004
Thajsko,
Úřad pro potraviny a léčiva

Tea (HS 2101.20). Čaj (HS 2101.20).
The Notification of the Ministry of Public Health (MOPH) No 277 dated 3 December 2003 entitled
"Tea (No 2)". Oznámení ministerstva pro veřejné zdraví (MOPH) č. 277 ze dne 3. prosince 2003
nazvané „Čaj (č. 2)“.

TPKM/11
19. 2. 2004
Nezávislé celní území Taiwan,
Penghu, Kinmen a Matsu,
Ministerstvo dopravy
a spojů

Other, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) (CCCN
8702.10.90.00-4); gas bus (CCCN 8702.90.10.00-4); other motor vehicles for the transport of ten or more
persons, including the driver (CCCN 8702.90.90.00-7). Ostatní se vznětovým spalovacím pístovým motorem
(dieselovým nebo žárovým) (CCCN 8702.10.90.00-4);  autobusy na plyn (CCCN 8702.90.10.00-4); ostatní
motorová vozidla pro přepravu deseti nebo více osob, včetně řidiče (CCCN 8702.90.90.00-7).
Public Notice under the Traffic Safety Regulations (1 page, in Chinese and English). Veřejné oznámení
podle předpisů pro bezpečnost dopravy (1 strana, čínsky a anglicky).

TUN/9
25. 2. 2004
Tunisko,
Ministerstvo obchodu

Vegetables and derived products, ICS 67.080.020. Zelenina a výrobky z ní, ICS 67.080.020.
Order of the Minister of Industry and Energy Approving Tunisian Standard NT 52.07 (2001) on
preserved peppers (harissa) (4 pages, in French). This Order amends the Order of the Minister of
Industry and Trade of 28 August 1987 approving the Tunisian Standards on preserved and semi-
preserved food. Nařízení ministra průmyslu a energetiky schvalující tuniskou normu NT 52.07 (2001)
o konzervované paprice (harissa) (4 strany, francouzsky). Toto nařízení novelizuje nařízení ministra
průmyslu a obchodu ze dne 28. srpna 1987 schvalující tuniské normy pro konzervované
a polokonzervované potraviny.

Ředitel odboru mezinárodních vztahů:
Ing. Chloupek, v.r.
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ČÁST  C – SDĚLENÍ

SDĚLENÍ č. 01/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví sděluje, že Evropská organizace pro technická schvalování
(EOTA) v rámci působnosti směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS (dále jen „směrnice Rady 89/106/EHS“) vypracovává řídící pokyny pro
evropské technické schválení.
Řídící pokyny pro evropské technické schválení - ETAG (European Technical Approval Guideline) představují dokumenty
vypracované a schválené organizací EOTA na základě projednání se Stálým výborem pro stavebnictví Komise ES.
Výrobky, na které se ETAG vztahují, mohou být uvedeny na trh jen, jsou-li posouzeny v souladu s evropskými technickými
schváleními vydanými na základě ETAG. Tyto řídící pokyny stanoví rozsah a způsob hodnocení specifických charakteristik výrobku
a požadavků na výrobek a musí být dodrženy při zpracování evropského technického schválení schvalovacím orgánem.
V České republice jsou ETAG využívány při vydávání evropského technického schválené podle §4 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Seznam ETAG včetně jejich textů jsou na http://www.eota.be. Oznámení o vydání ETAG je zveřejněno na  http://europa.eu.int/eur-lex.

Seznam dosud vydaných ETAG

Stavební výrobky pokryté ETAG ETAG číslo Datum platnosti
Datum ukončení souběžné

platnosti

Kovové kotvy pro užití v betonu, díl 1,2 a 3 ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

29.7. 1998 31.7. 2002

Kovové kotvy pro užití v betonu, díl 4 ETAG 001-4 9.9.1999 31.7.2002

Kovové kotvy pro užití v betonu, díl 5
přivařené kotvy

ETAG 001-5 28.2.2003 28.2.2005

Kovové kotvy pro použití v betonu, díl 6 ETAG 001-6 1.8.2004 1.8.2006

Konstrukční těsněné systémy zasklení ETAG 002-1 24.6.1999 30.6.2003

Konstrukční těsněné systémy zasklení ETAG 002-2 16.10.2002 16.10.2004

Konstrukční těsněné systémy zasklení
zahrnující profily s tepelnou přepážkou

ETAG 002-3 28.2.2003 28.2.2005

Sestavy vnitřních příček ETAG 003 1.3.2002 31.3.2004

Vnější tepelně izolační systémy s omítkou ETAG 004 18.5.2001 18.5.2003

Střešní lité hydroizolační sestavy ETAG 005 18.5.2001 18.5.2003

Systémy mechanicky kotvených střešních
hydroizolačních pásů a folií

ETAG 006 18.5.2001 18.5.2003

Dřevěné rámové stavební sestavy ETAG 007 24.5.2002 24.5.2004

Prefabrikované schodišťové sestavy ETAG 008 16.10.2002 16.10.2004

Systémy nenosného ztraceného bednění
z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních
materiálů , popřípadě betonu

ETAG 009 28.2.2003 28.2.2005

Samonosné průsvitné střešní sestavy ETAG 010 1.8.2004 1.8.2006

Lehké nosníky a sloupy z kompozitních
materiálů na bázi dřeva

ETAG 011 16.10.2002 16.10.2004

Roubené stavební sestavy ETAG 012 28.2.2003 28.2.2005

Předpjaté sestavy pro dodatečné předpínání
konstrukcí

ETAG 013 28.2.2003 28.2.2005

Plastové kotvy pro ETICS ETAG 014 16.10.2002 16.10.2004

Třírozměrné přibité desky ETAG 015 1.8.2004 1.8.2007
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SDĚLENÍ č. 02/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o směrnici  Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a předpisech a dokumentech

vydaných k provedení této směrnice

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví sděluje, že ke směrnici Rady 89/106/EHS o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS (31989L0106
a 31993L0068) 1) (dále jen „směrnice Rady 89/106/EHS“), která je do českého právního řádu převzata nařízením vlády č. 190/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., byly Komisí ES
(dále jen „Komise“) vydány interpretační dokumenty, rozhodnutí Komise a pokyny.
I. Interpretační dokumenty
K provedení základních požadavků na stavby, které jsou specifikovány v příloze směrnice Rady 89/106/EHS oznámila Komise ES
v Úředním věstníku Evropského společenství (dnes Úřední věstník Evropské unie) v informativní řadě C interpretační dokumenty.
V rámci jednotlivých základních požadavků specifikují vlastnosti, které by měly být u konkrétních stavebních výrobků sledovány.
Interpretační dokumenty jsou podkladem Evropskému výboru pro normalizaci CEN (Comité Européen de Normalisation) pro
vypracování harmonizovaných norem a Evropské organizaci pro technická schvalování EOTA (European Organisation for Technical
Approval) pro tvorbu řídích pokynů pro evropské technické schválení.

Kód Celexu Interpretační dokumenty

31994X0228(01) Interpretační dokumenty k základním požadavkům směrnice Rady 89/106/EHS zveřejněné sdělením Komise
č. 94/C 62/01
ID č. 1: Mechanická odolnost a stabilita
ID č. 2: Požární bezpečnost
ID č. 3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
ID č. 4: Bezpečnost při užívání
ID č. 5: Ochrana proti hluku
ID č. 6: Úspora energie a ochrana tepla

II. Rozhodnutí Komise

K provedení směrnice Rady 89/106/EHS přijímá Komise rozhodnutí. Rozhodnutí Komise se nepřejímají do právního řádu ČR, neboť
mají přímý právní účinek v členských státech EU. Tato rozhodnutí Komise se týkají třech následujících oblastí:

1. Rozhodnutí Komise pro evropská technická schválení

Evropské technické schválení (European technical approval) je harmonizovanou technickou specifikací v souladu se směrnicí Rady
89/106/EHS. Je to pozitivní technické hodnocení vhodnosti výrobku k určenému použití založené na splnění základních požadavků na
stavby, do kterých je výrobek zabudován.
Pravidla pro postup pro podávání žádostí o evropská technická schválení, jejich přípravu,  udělování, platnost, stažení jsou
specifikovány v rozhodnutí Komise 94/23/ES ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech postupu pro evropská technická schválení.
Součástí rozhodnutí Komise jsou i vzory formulářů pro podání žádosti o evropské technické schválení a vzor formuláře pro potvrzení
o přijetí žádosti o udělení evropského technického schválení.

Toto rozhodnutí Komise je určeno výrobcům stavebních výrobků pro podávání žádostí o evropské technické schválení.
Rozhodnutí Komise 97/571/ES ze dne 22. července 1997 o všeobecné úpravě evropského technického schválení pro stavební výrobky
stanoví rozsah a náležitosti vlastního evropského technického schválení. V rozhodnutí je dále uvedeno, jakým způsobem mají být
zpracovány jednotlivé oddíly a ustanovení evropského technického schválení. Cílem je zajistit, aby formální úprava evropského
technického schválení vydané pro různé výrobky různými jmenovanými schvalovacími orgány byla jednotná.
Toto rozhodnutí je určeno zejména schvalovacím orgánům. Schvalovací orgány jsou jmenovány podle článku 10 směrnice Rady
89/106/EHS pro činnost při vydávání evropského technického schválení a sdružené v organizaci EOTA.

Kód Celexu Rozhodnutí Komise pro evropská technická schválení

31994D0023 Rozhodnutí Komise 94/23/ES ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech postupu pro evropská technická
schválení

31997D0571 Rozhodnutí Komise 97/571/ES ze dne 22. července 1997 o všeobecné úpravě evropského technického schválení
pro stavební výrobky

                                                       

1) Kód Celexu směrnice Rady 89/106/EHS je 31989L0106 a 31993L0068
Celex (Communitalis European Lex) –  oficiální právní databáze Evropské unie - http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm



Věstník č. 5/2004

63

2. Rozhodnutí Komise pro požárně technické charakteristiky

Tato rozhodnutí Komise pro požárně technické charakteristiky, která zavádí třídy požadavků na stavební výrobky z hlediska požární
bezpečnosti, jsou založena na uplatňování regulačních tříd (reakce na oheň a požární odolnost) v jednotlivých skupinách stavebních
výrobků. Lze je rozdělit na:

1. klasifikační, která vymezují zásady pro klasifikaci stavebních výrobků z hlediska reakce na oheň (rozhodnutí Komise
2000/147/ES), požární odolnosti (rozhodnutí Komise 2000/367/ES) a chování střech při vnějším požáru v podmínkách konečného
použití (rozhodnutí Komise 200/533/ES); na základě těchto rozhodnutí jsou zpracovávány příslušné evropské normy a

2. hodnotová, která stanovují seznam výrobků bez dalšího zkoušení s jejich klasifikací tříd reakce na oheň včetně technických
podmínek této klasifikace. Bylo vydáno rozhodnutí Komise 96/603/ES, rozhodnutí Komise 2003/43/ES a rozhodnutí Komise
2001/671/ES.

3. Rozhodnutí Komise 98/457/ES popisuje zkoušku jednotlivě hořícího předmětu – SBI.

Kód Celexu Rozhodnutí Komise pro požárně technické charakteristiky

31996D0603

32000D0605

32003D424

Rozhodnutí Komise 96/603/ES ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A
‚Bez příspěvku k požáru‘ stanovených rozhodnutím Komise 94/611/ES
Změny: rozhodnutí Komise 2000/605/ES (třídy A1) a rozhodnutí Komise 2003/424/ES (malty)

31998D0457 Rozhodnutí Komise 98/457/ES ze dne 3. července 1998 o zkoušce - „Jednotlivě hořící předmět“ (SBI)
uvedené v rozhodnutí Komise 94/611/EHS,  kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS
o stavebních výrobcích

32000D0147

32003D0632

Rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000,  kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň
Oprava: Úř. věst. č. L 85,  24. 3. 2001, s. 43
Změna: rozhodnutí Komise 2003/632/ES (lineární trubní tepelněizolační výrobky).Návrhy změny, pokud jde
o: napájecí, ovládací a sdělovací kabely.

32003D0043

32003D0593

Rozhodnutí Komise 2003/43/ES ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých
stavebních výrobků
(třídy reakce desek na bázi dřeva na oheň)
Oprava: Úř. věst. č. L 33, 8. 2. 2003, s. 44
Změna: rozhodnutí Komise 2003/593/ES (sádrokartonové výrobky, dekorativní laminované výrobky,
konstrukční výrobky ze dřeva)

32000D0367

32003D0629

Rozhodnutí Komise 2000/367/ES ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí
Oprava: Úř. věst. č. L 219, 14. 8. 2001, s. 30
Změna: rozhodnutí Komise 2003/629/ES (výrobky pro odvod kouře a tepla, třída K pro obklady stěn
a stropů)

32000D0553 Rozhodnutí Komise 2000/553/ES ze dne 6. září 2000,  kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o chování střešních krytin při vnějším požáru

32001D0671 Rozhodnutí Komise 2001/671/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o klasifikaci chování střech a střešních krytin při vnějším požáru. Návrh změny (klasifikační
tabulka).

3. Rozhodnutí Komise o postupech prokazování shody stavebních výrobků

Tato rozhodnutí Komise vymezují působnost směrnice o stavebních výrobcích. Stanoví postupy prokazování shody pro jednotlivé
skupiny výrobků a to na základě čl. 20 odst. 2 směrnice o Rady 89/106/EHS. Tato rozhodnutí slouží pro účely vypracování
harmonizovaných evropských norem, řídících pokynů pro evropské technické schválení a evropských technických schválení bez
řídícího pokynu.
V těchto rozhodnutích Komise stanoví pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků postup prokazování shody v závislosti na jejich
určeném použití a příslušných úrovních nebo třídách jejich charakteristik, pokud jsou tyto stanoveny. Postupy prokazování shody jsou
v rozhodnutích Komise uváděny jako systémy s číselným rozlišením.
Porovnání mezi postupy prokazování shody tak, jak jsou stanoveny ve směrnici Rady 89/106/EHS a tak, jak jsou označovány
v rozhodnutích Komise o postupu prokazování shody:

Postup prokazování shody

CPD (příloha 3 část 2) rozhodnutí Komise

bod ii), třetí možnost 4
bod ii), druhá možnost 3

bod i)
bez průběžného dozoru

1+
1

  bod ii), první možnost
bez auditních zkoušek vzorků

2+
2
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Kód Celexu Rozhodnutí Komise pro postupy prokazování shody jednotlivých skupin stavebních
výrobků

hTS1

31995D0467 Rozhodnutí Komise 95/467/ES ze dne 24. října 1995, kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice
o stavebních výrobcích
(komíny, konstrukční ložiska, výrobky ze sádry)
Změny: rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES

hEN

31996D0577 Rozhodnutí Komise 96/577/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární
systémy
Změna: rozhodnutí Komise 2002/592/ES

hEN

31996D0578 Rozhodnutí Komise 96/578/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení
hygienických prostorů
Změny: rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES

hEN

31996D0579 Rozhodnutí Komise 96/579/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení komunikací
Změna: rozhodnutí Komise 1999/453/ES
Návrh změny

hEN

31996D0580 Rozhodnutí Komise 96/580/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké obvodové
pláště
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31996D0581 Rozhodnutí Komise 96/581/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o geotextilie

hEN

31996D0582 Rozhodnutí Komise 96/582/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční těsněné
systémy zasklení a kovové kotvy do betonu

ETAG

31997D0161 Rozhodnutí Komise 97/161/ES ze dne 17. února 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové kotvy do
betonu pro upevňování lehkých systémů

ETAG

31997D0176 Rozhodnutí Komise 97/176/ES ze dne 17. února 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční výrobky
ze dřeva a spojovací prvky
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31997D0177 Rozhodnutí Komise 97/177/ES ze dne 17. února 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové injektované
kotvy do zdiva

ETAG

31997D0462 Rozhodnutí Komise 97/462/ES ze dne 27. června 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o desky na bázi dřeva
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31997D0463 Rozhodnutí Komise 97/463/ES ze dne 27. června 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o plastové
kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva

ETAG

31997D0464 Rozhodnutí Komise 97/464/ES ze dne 27. června 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro
kanalizační systémy
Návrh změny

hEN

31997D0555 Rozhodnutí Komise 97/555/ES ze dne 14. července 1997 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy,
stavební vápna a další hydraulická pojiva

hEN

31997D0556 Rozhodnutí Komise 97/556/ES ze dne 14. července 1997 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnější
tepelněizolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS)
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31997D0597 Rozhodnutí Komise 97/557/ES ze dne 14. července 1997 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o ocelovou
výztuž do betonu a ocelovou předpínací výztuž

hEN

                                                       

1 harmonizovaná technická specifikace podle směrnice 89/106/EHS
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31997D0638 Rozhodnutí Komise 97/638/ES ze dne 19. září 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o spojovací prostředky
pro konstrukční dřevo/dřevěné dílce

hEN

31997D0740 Rozhodnutí Komise 97/740/ES ze dne 14. října 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zdivo a související
výrobky
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31997D0808 Rozhodnutí Komise 97/808/ES ze dne 20. listopadu 1997 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o
podlahoviny a venkovní povrchy
Změny: rozhodnutí Komise 1999/453/ES a 2001/596/ES

hEN

31998D0143 Rozhodnutí Komise 98/143/ES ze dne 3. února 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o systémy mechanicky
kotvených pružných střešních hydroizolačních pásů a fólií

ETAG

31998D0213 Rozhodnutí Komise 98/213/ES ze dne 9. března 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních
příček
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31998D0214 Rozhodnutí Komise 98/214/ES ze dne 9. března 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční kovové
výrobky a doplňky
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31998D0279 Rozhodnutí Komise 98/279/ES ze dne 5. prosince 1997 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy/systémy
nenosného ztraceného bednění z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních materiálů,
popřípadě z betonu
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31998D0436 Rozhodnutí Komise 98/436/ES ze dne 22. června 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní krytiny,
střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31998D0437 Rozhodnutí Komise 98/437/ES ze dne 30. června 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnitřní a vnější
povrchové úpravy stěn a stropů
Oprava: Úř. Věst. Č. L 278, 15. 10. 1998, s. 51
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31998D0456 Rozhodnutí Komise 98/456/ES ze dne 3. července 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o předpínací sestavy
pro dodatečné předpínání konstrukcí

ETAG

31998D0598 Rozhodnutí Komise 98/598/ES ze dne 9. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kamenivo
Změna: rozhodnutí Komise 2002/592/ES

hEN

31998D0599 Rozhodnutí Komise 98/599/ES ze dne 12. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní lité
hydroizolační sestavy
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31998D0600 Rozhodnutí Komise 98/600/ES ze dne 12. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o samonosné průsvitné
střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31998D0601 Rozhodnutí Komise 98/601/ES ze dne 9. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro
konstrukce vozovek
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31999D0089 Rozhodnutí Komise 1999/89/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované
schodišťové sestavy
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31999D0090 Rozhodnutí Komise 1999/90/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o hydroizolace
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN



Věstník č. 5/2004

66

31999D0091 Rozhodnutí Komise 1999/91/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o tepelněizolační
výrobky
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31999D0092 Rozhodnutí Komise 1999/92/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké nosníky a
sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva

ETAG

31999D0093 Rozhodnutí Komise 1999/93/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna,
uzávěry/okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování

hEN

31999D0094 Rozhodnutí Komise 1999/94/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované
výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu
Návrh změny

hEN

31999D0453 Rozhodnutí Komise 1999/453/ES ze dne 18. června 1999, kterým se mění Rozhodnutí 96/579/ES
a 97/808/ES o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení komunikací a o podlahoviny a venkovní povrchy
(Návrh Změny)

hEN

31999D0454 Rozhodnutí Komise 1999/454/ES ze dne 22 června 1999 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o požární
přepážky, požární těsnění a výrobky pro požární ochranu
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

31999D0455 Rozhodnutí Komise 1999/455/ES ze dne 22. června 1999 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dřevěné
rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy

ETAG

31999D0469 Rozhodnutí Komise 1999/469/ES ze dne 25. června 1999 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky
pro beton, malty a injektážní malty
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31999D0470 Rozhodnutí Komise 1999/470/ES ze dne 29. června 1999 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební
adheziva/maltoviny a lepidla
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31999D0471 Rozhodnutí Komise 1999/471/ES ze dne 29. června 1999 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zařízení
pro vytápění vnitřních prostor
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

31999D0472 Rozhodnutí Komise 1999/472/ES ze dne 1. července 1999 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o potrubí,
nádrže a příslušenství nepřicházející do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu Změna:
rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

32000D0245 Rozhodnutí Komise 2000/245/ES ze dne 2. února 2000 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky z plochého
skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

hEN

32000D0273 Rozhodnutí Komise 2000/273/ES ze dne 27. března 2000 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu  čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm
výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu
(izolace plovoucích podlah a stěn proti vibracím a hluku, stěnové desky z korozivzdorné oceli,
zápachové uzávěrky, kotvení pomocí chemických prostředků, epoxidového betonu, malt
a polyesterových pryskyřic, kotevní tyče U)
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETA

32000D0447 Rozhodnutí Komise 2000/447/ES ze dne 13. června 2000 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde
o prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva a samonosné lehké kompozitní
panely
Změna: rozhodnutí Komise 2001/596/ES

ETAG

32000D0606 Rozhodnutí Komise 2000/606/ES ze dne 26. září 2000 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o šest výrobků pro
evropská technická schválení bez řídícího pokynu
(sádrovláknité vnitřní obklady, vodotěsné prvky, spojky pro výztužné pruty, výztužné ocelové
plechy, spojka piloty, skalní botka)

ETA
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32001D0019 Rozhodnutí Komise 2001/19/ES ze dne 20. prosince 2000 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dilatační
závěry pro silniční mosty

ETAG

32001D0308 Rozhodnutí Komise 2001/308/ES ze dne 31. ledna 2001 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o tepelněizolační
obkladové prvky vnějších stěn

ETAG

32001D0596 Rozhodnutí Komise 2001/596/ES ze dne 8. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES,
96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES, 97/462/ES, 97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES,
98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES,
1999/90/ES, 1999/91/ES, 1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES,
2000/245/ES, 2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu prokazování shody některých stavebních
výroků podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS
(pokud jde o klasifikaci reakce na oheň ve smyslu rozhodnutí Komise 2000/147/ES – třídy A1, A2)

hEN
ETAG
ETA

32002D0359 Rozhodnutí Komise 2002/359/ES ze dne 13. května 2002 o postupu prokazování shody
stavebních výrobků přicházejících do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu,
ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS

hTS

32002D0592 Rozhodnutí Komise 2002/592/ES ze dne 15. července 2002, kterým se mění rozhodnutí
95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu prokazování shody některých
stavebních výrobků ve smyslu článku 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde
o výrobky ze sádry, stabilní požární systémy, vybavení hygienických prostorů a kamenivo

hEN

32003D0639 Rozhodnutí Komise 2003/639/ES ze dne 4. září 2003 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o čepy pro konstrukční
spoje

ETAG

32003D0640 Rozhodnutí Komise 2003/640/ES ze dne 4. září 2003 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro obklady
vnějších stěn

ETAG

32003D0655 Rozhodnutí Komise 2003/655/ES ze dne 12. září 2003 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vodotěsné povrchové
úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech

ETAG

32003D0656 Rozhodnutí Komise 2003/656/ES ze dne 12. září 2003 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobků pro
evropská technická schválení bez řídících pokynů

(výrobky pro hydrofobní úpravu povrchů, těsnicí sestavy, svislé zasklení bodově upevňované,
bodové upevňovací prostředky, systémy pro povrchové úpravy zařízení ke skladování a čerpání
kapalin nebezpečných pro vodu, hmoty a profily pro těsnění spár)

ETA

32003D0722 Rozhodnutí Komise 2003/722/ES ze dne 12. září 2003 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro lité
hydroizolace mostovek

ETAG

32003D0728 Rozhodnutí Komise 2003/728/ES ze dne 12. září 2003 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové rámové stavební
sestavy, betonové rámové stavební sestavy, prefabrikované stavební prostorové dílce,
sestavy pro chladírenské komory a sestavy pro ochranu proti padajícímu kamení

ETAG
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III. Pokyny

Pro výklad některých ustanovení této směrnice a pro zjednodušení jejího uplatňování vydává Stálý výbor pro stavebnictví z pověření
Komise Pokyny ke směrnici Rady 89/106/EHS.

II. Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví Označení dokumentu

Pokyn A: Jmenování notifikovaných subjektů v oblasti působnosti směrnice o stavebních
výrobcích (nové znění) (revize 9/2002)

CONSTRUCT 00/435 rev. 1

Pokyn B: Definování řízení výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební
výrobky (revize 9/2002)

CONSTRUCT 95/135 rev. 2

Pokyn C: Význam termínů sestavy a systémy v oblasti působnosti směrnice o stavebních
výrobcích (revize 9/2002)

CONSTRUCT 96/175 rev. 2

Pokyn D: Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích (revize 9/2002)
Aktualizace
Dokument ‚Žádné dodatečné požadavky na výrobky s označením CE‘

CONSTRUCT 97/220 rev. 5

CONSTRUCT 03/618
CONSTRUCT 03/600 rev 1

Pokyn E: Třídy a úrovně ve směrnici o stavebních výrobcích
(revize 9/2002)

CONSTRUCT 99/337 rev 1

Pokyn F: Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích
(revize 9/2002)

CONSTRUCT 99/367

Pokyn G: Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň
Revize 3/2003 – (aktualizace částí 7 a 9, doplnění přílohy 2 – použití hvězdičkových
poznámek)

CONSTRUCT 99/376
CONSTRUCT 03/595

Pokyn H: Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám podléhajícím směrnici o stavebních
výrobcích (revize 9/2002)

CONSTRUCT 99/363 rev. 1

Pokyn I: Uplatňování čl. 4 odst. 4 směrnice o stavebních výrobcích (revize 9/2002) CONSTRUCT 00/395

Pokyn J: Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích (revize 9/2002) CONSTRUCT 01/477

Pokyn K: Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných subjektů v oblasti
působnosti směrnice o stavebních výrobcích
(revize 9/2002)

CONSTRUCT 00/421

Pokyn L: Uplatňování a používání Eurokódů (revize 4/2003)
Změna

CONSTRUCT 01/483 rev. 1
CONSTRUCT 03/629

Překlady výše uvedených dokumentů jsou uvedeny na www.unmz.cz. Plné texty výše uvedených dokumentů, včetně doplňujících
informací k nim jsou součástí publikace „Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích“, která vychází v rámci  Sborníku
dokumentů technické harmonizace ÚNMZ. Tato Příručka bude k dispozici na CD a bude umístěna na stránkách www.unmz.cz.
V originále jsou texty směrnice o stavebních výrobcích, interpretačních dokumentů a rozhodnutí Komise zveřejněny na
http://europa.eu.int/eur-lex . Pokyny a další dokumenty a informace Stálého výboru pro stavebnictví jsou na stránkách Komise
(DG Enterprise) http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm.
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