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ýSN ETSI EN 300 328
V1.4.1

87 5021 02/04

87 5005 06/04

36 7750 07/04
87 4604 02/04

ýSN EN 60825-4/A2
ýSN ETSI EN 301 893
V1.2.3
ýSN ETSI EN 300 113-2
V1.3.1

Datum
vydání
08/01
06/03

TĜ.
znak
26 8890
36 7750

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
Manipulaþní vozíky - Elektromagnetická kompatibilita
EN 12895:2000
Bezpeþnost laserových zaĜízení - ýást 1: Klasifikace zaĜízení, požadavky a pokyny pro EN 60825-1/A1:2002
používání
Bezpeþnost laserových zaĜízení - ýást 4: Ochranné kryty laserĤ
EN 60825-4/A2:2003
Širokopásmové rádiové pĜístupové sítČ (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz ETSI EN 301 893
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE
V1.2.3:2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba ETSI EN 300 113-2
- Rádiová zaĜízení s anténním konektorem urþená pro pĜenos dat (a/nebo hovoru),
V1.3.1:2003
používající modulaci s konstantní nebo promČnnou obálkou - ýást 2: Harmonizovaná
EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové pĜenosové ETSI EN 300 328
systémy - ZaĜízení pro pĜenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky V1.4.1:2003
modulace s rozprostĜeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní
požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE

Název ýSN

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikaþní koncová zaĜízení, ve znČní naĜízení vlády þ. 483/2002 Sb. a naĜízení vlády
þ. 251/2003 Sb.

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN 12895
ýSN EN 60825-1/A1

1.

K naĜízením vlády jsou v oznámeních ÚNMZ uvádČny harmonizované þeské technické normy a splnČní takto oznámených harmonizovaných norem nebo splnČní jejich þástí se ve smyslu § 4a
odst. 3 zákona þ. 22/1997 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém pĜedpisu za splnČní tČch požadavkĤ stanovených technickými pĜedpisy,
k nimž se tyto normy nebo jejich þásti vztahují.

Poznámky
Tímto oznámením se doplĖují oznámení o harmonizovaných normách zveĜejnČná ve VČstníku ÚNMZ þ. 9/97, þ. 4/98, þ. 6/98, þ. 9/98, þ. 12/98, þ. 3/99, þ. 6/99, þ. 9/99, þ. 11/99, þ. 12/99, þ. 3/00, þ.
6/00, þ. 9/00, þ. 12/00, þ. 3/01, þ. 6/01, ZV1/01, þ. 9/01, þ. 12/01, þ. 3/02, þ. 6/02, þ. 9/02, ZV2/02, þ. 12/02, þ. 3/03, þ. 6/03, þ. 9/03, þ. 12/03, þ. 3/04, þ. 4/04 a þ. 6/04.

ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a, odst. 2 zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, harmonizované normy vztahující se k jednotlivým naĜízením vlády

OZNÁMENÍ þ. 54/04
ÚĜadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o harmonizovaných normách

Oddíl 1. Harmonizované normy a urþené normy

ýÁST A – OZNÁMENÍ
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87 5029 06/04

87 5064 08/04

ýSN ETSI EN 300 373-3
V1.1.1

ýSN ETSI EN 300 718-3
V1.2.1

87 5111 08/04

87 5111 09/04

87 5111 04/04

87 5111 04/04

ýSN ETSI EN 301 908-3
V2.2.1

ýSN ETSI EN 301 908-4
V2.2.1

ýSN ETSI EN 301 908-5
V2.2.1

ýSN ETSI EN 301 908-6
V2.2.1

87 5111 06/04

ýSN ETSI EN 301 908-10
V2.1.1

87 5111 08/04

87 5111 08/04

ýSN ETSI EN 301 908-1
V2.2.1

ýSN ETSI EN 301 908-2
V2.2.1

87 5101 08/04

ýSN ETSI EN 301 489-22
V1.3.1

ýSN ETSI EN 301 489-25 87 5101 11/02
V2.0.0

87 5029 06/04

ýSN ETSI EN 300 373-2
V1.1.1
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - NámoĜní pohyblivé
ETSI EN 300 373-2
vysílaþe a pĜijímaþe pracující v pásmech stĜedních a krátkých vln - ýást 2:
V1.1.1:2004
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - NámoĜní pohyblivé
ETSI EN 300 373-3
vysílaþe a pĜijímaþe pracující v pásmech stĜedních a krátkých vln - ýást 3:
V1.1.1:2004
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.3(e) SmČrnice R&TTE
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísĖové majáky - ETSI EN 300 718-3
Systémy vysílaþ-pĜijímaþ - ýást 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky V1.2.1:2004
þlánku 3.3e SmČrnice R&TTE
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro
ETSI EN 301 489-25
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zaĜízení a služeb - ýást 25:
V2.0.0:2001
Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a pĜidružené zaĜízení pro
CDMA, IMT-2000
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro
ETSI EN 301 489-22
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zaĜízení a služeb - ýást 22:
V1.3.1:2003
Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zaĜízení VHF umístČná na
zemském povrchu
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-1
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 1: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, úvod a spoleþné požadavky
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-10
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást
V2.1.1:2003
10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-2
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 2: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA s pĜímým rozprostĜením (UTRA FDD) (UE)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-3
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 3: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA s pĜímým rozprostĜením (UTRA FDD) (BS)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-4
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 4: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-5
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 5: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovaþe)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-6
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 6: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

5

87 6046 07/04

87 8586 06/04

87 8590 09/04

ýSN ETSI EN 302 186
V1.1.1

ýSN ETSI EN 301 753
V1.2.1

ýSN ETSI EN 301 997-2
V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), ETSI EN 301 908-7
opakovaþe a uživatelská zaĜízení (UE) buĖkových sítí IMT-2000 tĜetí generace - ýást 7: V2.2.1:2003
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostĜedky
ETSI EN 302 054-2
meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitoþtovém rozsahu 400,15 MHz V1.1.1:2003
až 406 MHz s výkonem do 200 mW - ýást 2: Harmonizovaná norma pokrývající
základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní ETSI EN 302 186
požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivéV1.1.1:2004
družicové služby, pracující v kmitoþtových pásmech 11/12/14 GHz
Pevné rádiové systémy - ZaĜízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná ETSI EN 301 753
norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní V1.2.1:2003
požadavky þlánku 3.2 SmČrnice 1999/5/EC
PĜenos a multiplexování (TM) - ZaĜízení ve více bodech - Rádiové zaĜízení pro použití v ETSI EN 301 997-2
multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitoþtovém pásmu 40,5 GHz až V1.1.1:2003
43,5 GHz - ýást 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2
SmČrnice R&TTE

38 9210 04/01

72 2634
72 3146
72 3147
73 7070

74 7031 08/04

91 4108 09/04

ýSN EN 12259-3

ýSN EN 771-4
ýSN EN 1916
ýSN EN 1917
ýSN EN 12676-1

ýSN EN 13241-1

ýSN EN 13310

07/04
08/04
09/04
04/01

TĜ.
Datum
znak
vydání
38 9210 08/00

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN 12259-2

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
Stabilní hasicí zaĜízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zaĜízení - ýást EN 12259-2:1999
2: Mokré ventilové stanice
Stabilní hasicí zaĜízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zaĜízení - ýást EN 12259-3:2000
3: Suché ventilové stanice
Specifikace zdicích prvkĤ - ýást 4: Pórobetonové tvárnice
EN 771-4:2003
Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
EN 1916:2002
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
EN 1917:2002
Clony proti oslnČní na pozemních komunikacích - ýást 1: Úþinnost a funkþní
EN 12676-1:2000
charakteristiky
Vrata - Norma výrobku - ýást 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo
EN 13241-1:2003
kouĜotČsnosti
KuchyĖské dĜezy - Provozní požadavky a zkušební metody
EN 13310:2003

Název ýSN

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky oznaþované CE ve znČní naĜízení vlády þ. 251/2003 Sb. a naĜízení vlády þ. 128/2004 Sb.

87 5116 08/04

ýSN ETSI EN 302 054-2
V1.1.1

2.

87 5111 04/04

ýSN ETSI EN 301 908-7
V2.2.1

6

33 0420 07/04

33 3435 10/03

33 5002
33 5002
34 5615
34 5615

34 5615 06/04

34 5615 07/04

34 5615 06/04

34 7402 12/03
34 7404 04/98
34 7410 08/03

34 7410 04/04

34 7410 08/03

34 7470 08/03

34 7470 08/03

ýSN EN 60664-5

ýSN EN 50065-4-2/A1

ýSN EN 60519-1 ed. 2
ýSN EN 60519-4/A1
ýSN EN 60695-10-2
ýSN EN 60695-11-10

ýSN EN 60695-11-10/A1

ýSN EN 60695-11-2

ýSN EN 60695-11-20/A1

ýSN 34 7402/Z1
ýSN IEC 173
ýSN 34 7410-1

ýSN 34 7410-14

ýSN 34 7410-2/Z1

ýSN 34 7470-1

ýSN 34 7470-14

07/04
02/01
07/04
02/00

04/01
01/04
04/04
01/04

05 2205
18 7050
33 0420
33 0420

ýSN EN 60974-7
ýSN EN 61131-2
ýSN EN 60664-1
ýSN EN 60664-3

Datum
vydání
03/04
11/03
06/04
12/03

TĜ.
znak
05 2205
05 2205
05 2205
05 2205

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání
ZaĜízení pro obloukové svaĜování - ýást 1: Zdroje svaĜovacího proudu
ZaĜízení pro obloukové svaĜování - ýást 2: Kapalinové chladicí systémy
ZaĜízení pro obloukové svaĜování - ýást 3: ZaĜízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
ZaĜízení pro obloukové svaĜování - ýást 6: Zdroje svaĜovacího proudu pro ruþní
obloukové svaĜování s omezeným provozem
ZaĜízení pro obloukové svaĜování - ýást 7: HoĜáky
Programovatelné Ĝídicí jednotky - ýást 2: Požadavky na zaĜízení a zkoušky
Koordinace izolace zaĜízení nízkého napČtí - ýást 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Koordinace izolace zaĜízení nízkého napČtí - ýást 3: Použití ochranných vrstev, zalévání
nebo zalisování pro ochranu proti zneþištČní
Koordinace izolace zaĜízení nízkého napČtí - ýást 5: Komplexní metoda pro stanovení
nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Signalizace v instalacích nízkého napČtí v kmitoþtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz ýást 4-2: OddČlovací filtry nízkého napČtí - Bezpeþnostní požadavky
Bezpeþnost u elektrotepelných zaĜízení - ýást 1: Všeobecné požadavky
Bezpeþnost u elektrotepelných zaĜízení - ýást 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece
Zkoušení požárního nebezpeþí - ýást 10-2: NadmČrné teplo - Zkouška kuliþkou
Zkoušení požárního nebezpeþí - ýást 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o
výkonu 50 W pĜi vodorovné a pĜi svislé poloze vzorku
Zkoušení požárního nebezpeþí - ýást 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o
výkonu 50 W pĜi vodorovné a pĜi svislé poloze vzorku
Zkoušení požárního nebezpeþí - ýást 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška
pĜedsmČšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - ZaĜízení, uspoĜádání
ovČĜovacích zkoušek a návod
Zkoušení požárního nebezpeþí - ýást 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o
výkonu 500 W
Pokyny pro používání nn kabelĤ a vodiþĤ
Barvy žil ohebných kabelĤ a šĖĤr
Kabely a vodiþe s termoplastickou izolací pro jmenovitá napČtí do 450/750 V vþetnČ ýást 1: Všeobecné požadavky
Kabely a vodiþe s termoplastickou izolací pro jmenovitá napČtí do 450/750 V vþetnČ ýást 14: Ohebné kabely a šĖĤry s bezhalogenovou termoplastickou izolací a pláštČm
Kabely a vodiþe s termoplastickou izolací pro jmenovitá napČtí do 450/750 V vþetnČ ýást 2: Zkušební metody
Kabely a vodiþe se zesítČnou izolací pro jmenovitá napČtí do 450/750 V vþetnČ - ýást 1:
Všeobecné požadavky
Kabely a vodiþe se zesítČnou izolací pro jmenovitá napČtí do 450/750 V vþetnČ - ýást
14: Vysoce ohebné šĖĤry

Název ýSN

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaĜízení nízkého napČtí

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN 60974-1 ed. 2/A2
ýSN EN 60974-2
ýSN EN 60974-3
ýSN EN 60974-6

3.

HD 22.14 S2:2002

HD 22.1 S4:2002

HD 21.2 S3/A1:2002

HD 21.14 S1:2003

HD 516 S2/A1:2003
HD 27 S1:1983
HD 21.1 S4:2002

EN 60695-11-20/A1:2003

EN 60695-11-2:2003

EN 60695-11-10/A1:2003

EN 60519-1:2003
EN 60519-4/A1:2000
EN 60695-10-2:2003
EN 60695-11-10:1999

EN 50065-4-2/A1:2003

EN 60664-5:2003

EN 60974-7:2000
EN 61131-2:2003
EN 60664-1:2003
EN 60664-3:2003

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 60974-1/A2:2003
EN 60974-2:2003
EN 60974-3:2003
EN 60974-6:2003
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34 7470 08/03

35 1720 12/03

ýSN EN 61800-5-1

35 4101 04/04

35 4140 09/03

35 4170 10/03

35 4190 02/04

35 4514 07/03
35 4572 06/04

35 4701 03/04

35 4701 07/04

35 4701 11/03

ýSN EN 62094-1

ýSN EN 60898-1

ýSN 35 4190/Z1

ýSN EN 50250 ed. 2
ýSN EN 62196-1

ýSN 35 4701-2-1 ed. 7

ýSN EN 60269-3/A1

ýSN EN 60269-4/A2

35 4101 07/03

ýSN EN 60947-7-2 ed. 2

ýSN EN 60947-8

35 4101 07/03

ýSN EN 60947-7-1 ed. 2

35 4101 07/03

35 4101 12/03

ýSN EN 60947-6-2 ed. 2

ýSN EN 60947-7-3

35 4101 06/04

ýSN EN 60947-5-7

ýSN EN 60947-2 ed. 2
35 4101 03/04
ýSN EN 60947-4-1 ed. 2/A1 35 4101 07/03

35 1330 09/03

ýSN EN 61558-2-9

ýSN EN 61138/A11
34 7506 11/03
ýSN EN 60034-1 + A1 + A2 35 0000 01/01
ed. 2
ýSN EN 61558-1/A11
35 1330 10/03

ýSN 34 7470-2/Z1

Kabely a vodiþe se zesítČnou izolací pro jmenovitá napČtí do 450/750 V vþetnČ - ýást 2: HD 22.2 S3/A1:2002
Zkušební metody
Kabely pro pĜenosné uzemĖovací a zkratovací soupravy
EN 61138/A11:2003
Toþivé elektrické stroje - ýást 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
EN 60034-1:1998
EN 60034-1/A2:1999
Bezpeþnost výkonových transformátorĤ, napájecích zdrojĤ a podobnČ - ýást 1:
EN 61558-1/A11:2003
Všeobecné požadavky a zkoušky
Bezpeþnost výkonových transformátorĤ, napájecích zdrojĤ a podobných výrobkĤ - ýást EN 61558-2-9:2003
2-9: Zvláštní požadavky pro transformátory pro ruþní svítidla tĜídy ochrany III se
žárovkami
Systémy elektrických výkonových pohonĤ s nastavitelnou rychlostí - ýást 5-1:
EN 61800-5-1:2003
Bezpeþnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 2: Jistiþe
EN 60947-2:2003
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 4-1: Stykaþe a spouštČþe motorĤ - Elektromechanické EN 60947-4-1/A1:2002
stykaþe a spouštČþe motorĤ
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nízkého napČtí - ýást 5-7: PĜístroje a spínací prvky Ĝídicích
EN 60947-5-7:2003
obvodĤ - Požadavky na bezdotykové pĜístroje s analogovým výstupem
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 6-2: Spínaþe s více funkcemi - ěídicí a ochranné
EN 60947-6-2:2003
spínací pĜístroje (nebo zaĜízení) (CPS)
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 7-1: Pomocná zaĜízení - Svorkovnice pro mČdČné
EN 60947-7-1:2002
vodiþe
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 7-2: Pomocná zaĜízení - Svorkovnice pro ochranné
EN 60947-7-2:2002
mČdČné vodiþe
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 7-3: Pomocná zaĜízení - Bezpeþnostní požadavky na EN 60947-7-3:2002
pojistkové svorkovnice
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 8: ěídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) EN 60947-8:2003
toþivých elektrických strojĤ
Jednotky svČtelných návČstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - ýást 1: EN 62094-1:2003
Všeobecné požadavky
Elektrická pĜíslušenství - Jistiþe pro nadproudové jištČní domovních a podobných
EN 60898-1:2003
instalací - ýást 1: Jistiþe pro stĜídavý provoz (AC)
Elektrická pĜíslušenství - Pohyblivé chrániþové pĜístroje bez vestavČné nadproudové
HD 639 S1/A1:2003
ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)
PĜechodové adaptory pro prĤmyslové použití
EN 50250:2002
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové pĜívodky - Nabíjení
EN 62196-1:2003
elektrických vozidel vodivým pĜipojením - ýást 1: Nabíjení elektrických vozidel do AC
250 A a DC 400 A
Pojistky nízkého napČtí - ýást 2-1: DoplĖující požadavky pro pojistky urþené pro
HD 630.2.1 S6:2003
kvalifikovanou obsluhu (pojistky pĜevážnČ pro prĤmyslové použití) - Oddíly I až VI:
PĜíklady typĤ normalizovaných pojistek
Pojistky nízkého napČtí - ýást 3: DoplĖující požadavky pro pojistky urþené pro
EN 60269-3/A1:2003
nekvalifikovanou obsluhu (pojistky pĜevážnČ pro domovní a podobné použití)
Pojistky nízkého napČtí - ýást 4: DoplĖující požadavky pro pojistky pro ochranu
EN 60269-4/A2:2003
polovodiþových prvkĤ
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35 4730
35 4730
35 4730
35 4730
35 4730
35 4735
35 6502

ýSN EN 60127-2 ed. 2
ýSN EN 60127-2 ed. 2/A1
ýSN EN 60127-3/A2
ýSN EN 60127-4/A2
ýSN EN 60127-6/A2
ýSN EN 60691 ed. 2
ýSN EN 61010-2-010 ed. 2

35 8202 09/03

35 8203 09/03

35 8212 02/04
35 8224 02/04
36 0131 10/03

36 0199 03/04
36 0340 07/03

ýSN EN 60831-1/A1

ýSN EN 60931-1/A1

ýSN EN 60252-2
ýSN EN 61921
ýSN EN 60432-3

ýSN EN 61549 ed. 2
ýSN 36 0340-1 IEC 611/Z20
ýSN 36 0340-1 IEC 611/Z21
ýSN 36 0340-1 IEC 611/Z22
ýSN 36 0340-2 IEC 612/Z19
ýSN 36 0340-2 IEC 612/Z20
ýSN 36 0340-2 IEC 612/Z21
ýSN 36 0340-3 IEC 613/Z21

36 0340 07/03

36 0340 06/04

36 0340 01/04

36 0340 07/03

36 0340 06/04

36 0340 01/04

35 6502 04/04

ýSN EN 61010-2-081/A1

ýSN EN 61010-2-061 ed. 2 35 6502 07/04

ýSN EN 61010-2-051 ed. 2 35 6502 07/04

ýSN EN 61010-2-032 ed. 2 35 6502 12/03

12/03
06/04
11/03
06/04
11/03
09/03
07/04

35 4730 11/03

ýSN EN 60127-1/A2

Miniaturní pojistky. ýást 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na EN 60127-1/A2:2003
miniaturní tavné vložky
Miniaturní pojistky - ýást 2: Trubiþkové tavné pojistkové vložky
EN 60127-2:2003
Miniaturní pojistky - ýást 2: Trubiþkové tavné pojistkové vložky
EN 60127-2/A1:2003
Miniaturní pojistky - ýást 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky
EN 60127-3/A2:2003
Miniaturní pojistky - ýást 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF)
EN 60127-4/A2:2003
Miniaturní pojistky - ýást 6: Pojistkové držáky pro trubiþkové tavné pojistkové vložky EN 60127-6/A2:2003
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití
EN 60691:2003
Bezpeþnostní požadavky na elektrická mČĜicí, Ĝídicí a laboratorní zaĜízení - ýást 2-010: EN 61010-2-010:2003
Zvláštní požadavky na laboratorní zaĜízení pro ohĜev materiálĤ
Bezpeþnostní požadavky na elektrická mČĜicí, Ĝídicí a laboratorní zaĜízení - ýást 2-032: EN 61010-2-032:2002
Zvláštní požadavky na snímaþe proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému
zkoušení a mČĜení
Bezpeþnostní požadavky na elektrická mČĜicí, Ĝídicí a laboratorní zaĜízení - ýást 2-051: EN 61010-2-051:2003
Zvláštní požadavky na laboratorní zaĜízení pro míchání a hnČtení
Bezpeþnostní požadavky na elektrická mČĜicí, Ĝídicí a laboratorní zaĜízení - ýást 2-061: EN 61010-2-061:2003
Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací
Bezpeþnostní požadavky na elektrická mČĜicí, Ĝídicí a laboratorní zaĜízení - ýást 2-081: EN 61010-2-081/A1:2003
Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zaĜízení pro analýzy a jiné úþely
Paralelní silové kondenzátory samoregeneraþního typu pro stĜídavé výkonové systémy seEN 60831-1/A1:2003
jmenovitým napČtím do 1 kV vþetnČ - ýást 1: VšeobecnČ - Provedení, zkoušení a
dimenzování - Bezpeþnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneraþního typu pro stĜídavé výkonové systémy EN 60931-1/A1:2003
se jmenovitým napČtím do 1 kV vþetnČ - ýást 1: VšeobecnČ - Provedení, zkoušení a
dimenzování - Bezpeþnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Kondenzátory pro stĜídavé motory - ýást 2: RozbČhové kondenzátory
EN 60252-2:2003
Silové kondenzátory - RozvádČþe nízkého napČtí pro kompenzaci úþiníku
EN 61921:2003
Žárovky - Požadavky na bezpeþnost - ýást 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro EN 60432-3:2003
silniþní vozidla)
RĤzné svČtelné zdroje
EN 61549:2003
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-1/A30:2002
bezpeþnosti - ýást 1: Patice pro zdroje svČtla
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-1/A31:2003
bezpeþnosti - ýást 1: Patice pro zdroje svČtla
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-1/A32:2003
bezpeþnosti - ýást 1: Patice pro zdroje svČtla
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-2/A27:2002
bezpeþnosti - ýást 2: Objímky
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-2/A28:2003
bezpeþnosti - ýást 2: Objímky
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-2/A29:2003
bezpeþnosti - ýást 2: Objímky
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-3/A29:2002
bezpeþnosti - ýást 3: Kalibry
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36 0340 02/04

36 0383
36 0385
36 0600
36 0600
36 0611
36 1040

36 1040 05/98

36 1040 03/03

36 1040 08/01

ýSN EN 60238 ed. 3/A2
ýSN EN 60838-1/A2
ýSN EN 60598-2-10 ed. 2
ýSN EN 60598-2-22/A1
ýSN EN 60570 ed. 2
ýSN EN 60335-2-21/A12

ýSN EN 60335-2-5

ýSN EN 60335-2-75

ýSN EN 60335-2-86

36 1045 03/04

36 1045 07/03

36 1045 03/04

36 1045 03/04

36 1045 03/04

36 1045 03/04

36 1045 07/03

36 1045 04/04

36 1045 08/03

36 1045 01/04

36 1045 01/04

ýSN EN 60335-2-10 ed. 2

ýSN EN 60335-2-101

ýSN EN 60335-2-11 ed. 3

ýSN EN 60335-2-12 ed. 2

ýSN EN 60335-2-13 ed. 2

ýSN EN 60335-2-14 ed. 2

ýSN EN 60335-2-15 ed. 2

ýSN EN 60335-2-16 ed. 2

ýSN EN 60335-2-17 ed. 2

ýSN EN 60335-2-2 ed. 2

ýSN EN 60335-2-21 ed. 2

08/03
08/03
03/04
07/03
12/03
06/03

36 0340 06/04

36 0340 01/04

ýSN 36 0340-3 IEC 613/Z22
ýSN 36 0340-3 IEC 613/Z23
ýSN EN 60061-4 + A1/A8

2007-08-01
ýSN EN 60335-2-86 ed.
2:2004-02

2006-03-01
ýSN EN 60335-2-21 ed.
2:2004-01
2006-03-01
ýSN EN 60335-2-5 ed.
2:2004-03

Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-10: Zvláštní EN 60335-2-10:2003
požadavky na spotĜebiþe pro ošetĜování podlah a na spotĜebiþe pro kartáþování za mokra
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-101:
EN 60335-2-101:2002
Zvláštní požadavky na odpaĜovaþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-11: Zvláštní EN 60335-2-11:2003
požadavky na bubnové sušiþky
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-12: Zvláštní EN 60335-2-12:2003
požadavky na ohĜívací desky a podobné spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-13: Zvláštní EN 60335-2-13:2003
požadavky na ponorné smažiþe, smažicí pánve a podobné spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-14: Zvláštní EN 60335-2-14:2003
požadavky na kuchyĖské strojky
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-15: Zvláštní EN 60335-2-15:2002
požadavky na spotĜebiþe pro ohĜev kapalin
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-16: Zvláštní EN 60335-2-16:2003
požadavky na drtiþe odpadkĤ z potravin
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-17: Zvláštní EN 60335-2-17:2002
požadavky na pĜikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-2: Zvláštní EN 60335-2-2:2003
požadavky na vysavaþe a úklidové spotĜebiþe vysávající vodu
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-21: Zvláštní EN 60335-2-21:2003
požadavky na akumulaþní ohĜívaþe vody

Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-75: Zvláštní EN 60335-2-75:2002
požadavky na komerþní výdejní spotĜebiþe a prodejní stroje (vyhĜívané elektĜinou nebo
plynem)
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-86: Zvláštní EN 60335-2-86:2000
požadavky na elektrická rybáĜská zaĜízení

Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-5: Zvláštní EN 60335-2-5:1995
požadavky na myþky nádobí

Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-3/A30:2003
bezpeþnosti - ýást 3: Kalibry
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-3/A31:2003
bezpeþnosti - ýást 3: Kalibry
Patice a objímky pro zdroje svČtla vþetnČ kalibrĤ pro kontrolu zamČnitelnosti a
EN 60061-4/A8:2003
bezpeþnosti - ýást 4: SmČrnice a všeobecné informace
Objímky s Edisonovým závitem pro svČtelné zdroje
EN 60238/A2:2002
RĤzné objímky - ýást 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
EN 60838-1/A2:2002
Svítidla - ýást 2-10: Zvláštní požadavky - PĜenosná dČtská svítidla
EN 60598-2-10:2003
Svítidla - ýást 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvČtlení
EN 60598-2-22/A1:2003
Elektrické pĜípojnicové systémy pro svítidla
EN 60570:2003
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-21: Zvláštní EN 60335-2-21/A12:2002
požadavky na akumulaþní ohĜívaþe vody
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ýSN EN 60335-2-23 ed. 2

ýSN EN 60335-2-24 ed. 4

ýSN EN 60335-2-25 ed. 4

ýSN EN 60335-2-26 ed. 2

ýSN EN 60335-2-28 ed. 2

ýSN EN 60335-2-3 ed. 2

ýSN EN 60335-2-30 ed. 2

ýSN EN 60335-2-31 ed. 2

ýSN EN 60335-2-32 ed. 2

ýSN EN 60335-2-34 ed. 3

ýSN EN 60335-2-35 ed. 2

ýSN EN 60335-2-36 ed. 3

ýSN EN 60335-2-37 ed. 3

ýSN EN 60335-2-38 ed. 3

ýSN EN 60335-2-39 ed. 3

ýSN EN 60335-2-4 ed. 2

ýSN EN 60335-2-40 ed. 2

ýSN EN 60335-2-41 ed. 2

ýSN EN 60335-2-42 ed. 3

ýSN EN 60335-2-43 ed. 2

ýSN EN 60335-2-44 ed. 2

ýSN EN 60335-2-45 ed. 2

Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-23: Zvláštní EN 60335-2-23:2003
požadavky na spotĜebiþe pro ošetĜování pokožky a vlasĤ
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-24: Zvláštní EN 60335-2-24:2003
požadavky na chladicí spotĜebiþe, spotĜebiþe na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-25: Zvláštní EN 60335-2-25:2002
požadavky na mikrovlnné trouby vþetnČ kombinovaných mikrovlnných trub
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-26: Zvláštní EN 60335-2-26:2003
požadavky na hodiny
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-28: Zvláštní EN 60335-2-28:2003
požadavky na šicí stroje
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-3: Zvláštní EN 60335-2-3:2002
požadavky na elektrické žehliþky
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-30: Zvláštní EN 60335-2-30:2003
požadavky na topidla pro vytápČní místností
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-31: Zvláštní EN 60335-2-31:2003
požadavky na sporákové odsavaþe par
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-32: Zvláštní EN 60335-2-32:2003
požadavky na masážní spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-34: Zvláštní EN 60335-2-34:2002
požadavky na motorkompresory
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-35: Zvláštní EN 60335-2-35:2002
požadavky na prĤtokové ohĜívaþe vody
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-36: Zvláštní EN 60335-2-36:2002
požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-37: Zvláštní EN 60335-2-37:2002
požadavky na elektrické ponorné smažiþe pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-38: Zvláštní EN 60335-2-38:2003
požadavky na elektrické opékaþe a kontaktní grily pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-39: Zvláštní EN 60335-2-39:2003
požadavky na elektrické víceúþelové varné pánve pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-4: Zvláštní EN 60335-2-4:2002
požadavky na odstĜedivky prádla
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-40: Zvláštní EN 60335-2-40:2003
požadavky na elektrická tepelná þerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhþovaþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-41: Zvláštní EN 60335-2-41:2003
požadavky na þerpadla
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-42: Zvláštní EN 60335-2-42:2003
požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotĜebiþe a paro-konvekþní
pece pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-43: Zvláštní EN 60335-2-43:2003
požadavky na sušiþe prádla a ruþníkĤ
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-44: Zvláštní EN 60335-2-44:2002
požadavky na žehliþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-45: Zvláštní EN 60335-2-45:2002
požadavky na pĜenosné tepelné náĜadí a podobné spotĜebiþe
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ýSN EN 60335-2-47 ed. 3

ýSN EN 60335-2-48 ed. 3

ýSN EN 60335-2-49 ed. 3

ýSN EN 60335-2-5 ed. 2

ýSN EN 60335-2-50 ed. 3

ýSN EN 60335-2-51 ed. 2

ýSN EN 60335-2-52 ed. 2

ýSN EN 60335-2-53 ed. 2

ýSN EN 60335-2-54 ed. 2

ýSN EN 60335-2-55 ed. 2

ýSN EN 60335-2-56 ed. 2

ýSN EN 60335-2-59 ed. 2

ýSN EN 60335-2-6 ed. 2

ýSN EN 60335-2-60 ed. 2

ýSN EN 60335-2-61 ed. 2

ýSN EN 60335-2-62 ed. 2

ýSN EN 60335-2-65 ed. 2

ýSN EN 60335-2-66 ed. 2

ýSN EN 60335-2-67 ed. 2

ýSN EN 60335-2-68 ed. 2

ýSN EN 60335-2-69 ed. 2

Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-47: Zvláštní EN 60335-2-47:2003
požadavky na elektrické varné kotle pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-48: Zvláštní EN 60335-2-48:2003
požadavky na elektrické grily a opékaþe topinek pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-49: Zvláštní EN 60335-2-49:2003
požadavky na elektrické vyhĜívací spotĜebiþe pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-5: Zvláštní EN 60335-2-5:2003
požadavky na myþky nádobí
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-50: Zvláštní EN 60335-2-50:2003
požadavky na elektrické ohĜívací láznČ pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-51: Zvláštní EN 60335-2-51:2003
požadavky na pevnČ pĜipojená obČhová þerpadla pro systémy vytápČní a rozvody
užitkové vody
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-52: Zvláštní EN 60335-2-52:2003
požadavky na spotĜebiþe pro ústní hygienu
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-53: Zvláštní EN 60335-2-53:2003
požadavky na spotĜebiþe pro vytápČní saun
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-54: Zvláštní EN 60335-2-54:2003
požadavky na spotĜebiþe pro þištČní povrchĤ pro použití v domácnosti s využitím kapalin
nebo páry
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-55: Zvláštní EN 60335-2-55:2003
požadavky na elektrické spotĜebiþe pro použití v akváriích a zahradních bazénech
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-56: Zvláštní EN 60335-2-56:2003
požadavky na projektory a podobné spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-59: Zvláštní EN 60335-2-59:2003
požadavky na hubiþe hmyzu
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-6: Zvláštní EN 60335-2-6:2003
požadavky na nepĜenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-60: Zvláštní EN 60335-2-60:2003
požadavky na víĜivé láznČ
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-61: Zvláštní EN 60335-2-61:2003
požadavky na akumulaþní topidla pro vytápČní místností
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-62: Zvláštní EN 60335-2-62:2003
požadavky na elektrické mycí dĜezy pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-65: Zvláštní EN 60335-2-65:2003
požadavky na þistiþe vzduchu
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-66: Zvláštní EN 60335-2-66:2003
požadavky na ohĜívaþe pro vodní matrace
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-67: Zvláštní EN 60335-2-67:2003
požadavky na stroje na ošetĜování a þištČní podlah pro prĤmyslové a komerþní použití
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-68: Zvláštní EN 60335-2-68:2003
požadavky na extrakþní þisticí stroje s rozprašováním pro prĤmyslové a komerþní použití
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-69: Zvláštní EN 60335-2-69:2003
požadavky na vysavaþe pro mokré a suché þištČní, vþetnČ elektrického kartáþe, pro
prĤmyslové a komerþní použití
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ýSN EN 60335-2-7 ed. 3

ýSN EN 60335-2-70 ed. 2

ýSN EN 60335-2-71 ed. 2

ýSN EN 60335-2-73 ed. 2

ýSN EN 60335-2-74 ed. 2

ýSN EN 60335-2-78 ed. 2

ýSN EN 60335-2-8 ed. 2

ýSN EN 60335-2-80 ed. 2

ýSN EN 60335-2-81 ed. 2

ýSN EN 60335-2-82 ed. 2

ýSN EN 60335-2-84 ed. 2

ýSN EN 60335-2-85 ed. 2

ýSN EN 60335-2-86 ed. 2

ýSN EN 60335-2-87 ed. 2

ýSN EN 60335-2-88 ed. 2

ýSN EN 60335-2-89

ýSN EN 60335-2-90 ed. 2

ýSN EN 60335-2-90 ed.
2/A1
ýSN EN 60335-2-96

ýSN EN 60335-2-98 ed. 2

ýSN EN 60335-2-99

Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-7: Zvláštní
požadavky na praþky
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-70: Zvláštní
požadavky na dojicí stroje
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-71: Zvláštní
požadavky na elektrické tepelné spotĜebiþe na líhnutí a odchov zvíĜat
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-73: Zvláštní
požadavky na stabilní ponorné ohĜívaþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-74: Zvláštní
požadavky na pĜenosné ponorné ohĜívaþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-78: Zvláštní
požadavky na venkovní rožnČ
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-8: Zvláštní
požadavky na holicí strojky, strojky na stĜíhání vlasĤ a podobné spotĜebiþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-80: Zvláštní
požadavky na ventilátory
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-81: Zvláštní
požadavky na ohĜívaþe nohou a ohĜívací rohože
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-82: Zvláštní
požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-84: Zvláštní
požadavky na toalety
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-85: Zvláštní
požadavky na napaĜovaþe látek
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-86: Zvláštní
požadavky na elektrická rybáĜská zaĜízení
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-87: Zvláštní
požadavky na elektrické zaĜízení na omraþování zvíĜat
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-88: Zvláštní
požadavky na zvlhþovaþe urþené pro použití s topnými, vČtracími nebo klimatizaþními
systémy
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-89: Zvláštní
požadavky na chladicí zaĜízení se zabudovanou nebo oddČlenou chladicí kondenzaþní
jednotkou nebo kompresorem pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-90: Zvláštní
požadavky na mikrovlnné trouby pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-90: Zvláštní
požadavky na mikrovlnné trouby pro komerþní úþely
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-96: Zvláštní
požadavky na tenké ohebné topné þlánky pro vytápČní místností
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-98: Zvláštní
požadavky na zvlhþovaþe
Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Bezpeþnost - ýást 2-99: Zvláštní
požadavky na elektrické odsávaþe par pro komerþní úþely
EN 60335-2-99:2003

EN 60335-2-98:2003

EN 60335-2-96:2002

EN 60335-2-90/A1:2003

EN 60335-2-90:2002

EN 60335-2-89:2002

EN 60335-2-88:2002

EN 60335-2-87:2002

EN 60335-2-86:2003

EN 60335-2-85:2003

EN 60335-2-84:2003

EN 60335-2-82:2003

EN 60335-2-81:2003

EN 60335-2-80:2003

EN 60335-2-8:2003

EN 60335-2-78:2003

EN 60335-2-74:2003

EN 60335-2-73:2003

EN 60335-2-71:2003

EN 60335-2-70:2002

EN 60335-2-7:2003
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36 1950 10/03

ýSN EN 60730-27+A11+A12/A13
ýSN EN 60730-27+A11+A12/A14
ýSN EN 60730-1/A18

37 0000 05/96

37 0550 09/04
37 0680 04/04

37 1500 06/04

ýSN EN 50086-2-4

ýSN EN 50368
ýSN EN 60999-2

ýSN EN 61534-1

Systémy sestavy pĜípojnic - ýást 1: Všeobecné požadavky

šroubové a bezšroubové upínací jednotky - ýást 2: Zvláštní požadavky na
upínací jednotky pro vodiþe od 35 mm2 do 300 mm2 (vþetnČ)

Název EN, HD
Zvláštní specifikace pĜenosných ponorných ohĜívaþĤ
Zvláštní specifikace pĜenosných ponorných ohĜívaþĤ
Zvláštní specifikace pĜenosných ponorných ohĜívaþĤ
Distribuþní kabely pro jmenovitá napČtí 0,6/1 kV
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro
elektrárny

ÚĜední vČstník Evropské unie

OJ 01/C 106/03
OJ 01/C 106/03
OJ 01/C 106/03
OJ 01/C 106/03
OJ 01/C 106/03

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
HD 262 S1:1977
HD 262.2 S1/A:1978
HD 262.4 S1/A:1990
HD 603 S1:1994
HD 604 S1:1994

EN 61534-1:2003

Elektrické spotĜebiþe pro domácnost a podobné úþely - Elektromagnetická pole - MetodyEN 50366:2003
pro vyhodnocování a mČĜení
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 2: Zvláštní EN 60730-2-7/A13:2003
požadavky na þasové relé a þasové spínaþe
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 2: Zvláštní EN 60730-2-7/A14:2003
požadavky na þasové relé a þasové spínaþe
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 1:
EN 60730-1/A18:2003
Všeobecné požadavky
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 1:
EN 60730-1/A12:2003
Všeobecné požadavky
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-8:
EN 60730-2-8/A1:2003
Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, vþetnČ mechanických
požadavkĤ
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-9:
EN 60730-2-9/A1:2003
Zvláštní požadavky na Ĝídicí zaĜízení pro snímání teploty
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-9:
EN 60730-2-9/A11:2003
Zvláštní požadavky na Ĝídicí zaĜízení pro snímání teploty
Bezpeþnost laserových zaĜízení - ýást 1: Klasifikace zaĜízení, požadavky a pokyny pro EN 60825-1/A1:2002
používání
Bezpeþnost laserových zaĜízení - ýást 4: Ochranné kryty laserĤ
EN 60825-4/A2:2003
ZaĜízení informaþní technologie - Bezpeþnost - ýást 21: Dálkové napájení
EN 60950-21:2003
Zdroje nepĜerušovaného napájení (UPS) - ýást 1-1: Všeobecné a bezpeþnostní
EN 62040-1-1:2003
požadavky pro UPS používané v oblasti pĜístupné operátorovi
Zdroje nepĜerušovaného napájení (UPS) - ýást 1-2: Všeobecné a bezpeþnostní
EN 62040-1-2:2003
požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným pĜístupem
Trubkové systémy pro elektrické instalace - ýást 2-4: Zvláštní požadavky na trubkové EN 50086-2-4:1994
systémy uložené v zemi
Kabelové pĜíchytky pro elektrické instalace
EN 50368:2003
PĜipojovací zaĜízení - Elektrické mČdČné vodiþe - Bezpeþnostní požadavky na EN 60999-2:2003

Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ýSN a které lze využít pĜi posuzování shody

36 9066 08/03

36 7750 07/04
36 9060 12/03
36 9066 08/03

ýSN EN 60825-4/A2
ýSN EN 60950-21
ýSN EN 62040-1-1

ýSN EN 62040-1-2

36 7750 06/03

36 1960 10/03

ýSN EN 60730-2-9 ed.
2/A11
ýSN EN 60825-1/A1

ýSN EN 60730-2-9 ed. 2/A1 36 1960 12/03

ýSN EN 60730-2-8 ed. 2/A1 36 1960 07/04

ýSN EN 60730-1 ed. 2/A12 36 1960 04/04

36 1960 06/04

36 1950 03/04

36 1046 02/04

ýSN EN 50366
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87 2004 10/03

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Spínací a Ĝídicí pĜístroje nn - ýást 1: Všeobecná ustanovení
Spínací a Ĝídicí pĜístroje nízkého napČtí - ýást 5-7: PĜístroje a spínací prvky Ĝídicích
obvodĤ - Požadavky na bezdotykové pĜístroje s analogovým výstupem
Proudové chrániþe (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická
kompatibilita
Automatická elektrická Ĝídicí zaĜízení pro domácnost a podobné úþely - ýást 2-8:
Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, vþetnČ mechanických
požadavkĤ
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - ZaĜízení telekomunikaþní
sítČ - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Toþivé elektrické stroje - ýást 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Název ýSN

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN 60895

TĜ.
Datum
znak
vydání
35 9712 05/98

ETSI EN 300 386
V1.3.2:2003

EN 60730-2-8/A1:2003

EN 61543/A11:2003

EN 60947-1:1999
EN 60947-5-7:2003

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 60034-1:1998

HD 603 S1/A2:2003
EN 61242/A11:2004

HD 626 S1/A1:1997
HD 603 S1/A1:1997
HD 626 S1/A2:2002
HD 604 S1/A2:2002

HD 626 S1:1996
HD 262.3 S1/A:1989
HD 604 S1/A1:1997

Zrušena ke dni /
Název ýSN
Harmonizovaná
Nahrazena ýSN: vydání
EN, HD / zmČna
2006-07-01
Vodivé obleþení pro práce pod napČtím v sítích s jmenovitým stĜídavým napČtím do 800 EN 60895:1996
ýSN EN 60895 ed. 2:2004- kV
07

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostĜedky

ýSN ETSI EN 300 386
V1.3.2

ýSN EN 60730-2-8 ed. 2/A1 36 1960 07/04

35 4183 02/04

03/00
06/04

Datum
vydání
01/01

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

ýSN EN 61543/A11

5.

Venkovní distribuþní kabely pro jmenovitá napČtí Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Zvláštní specifikace pĜenosných ponorných ohĜívaþĤ
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro
elektrárny
Venkovní distribuþní kabely pro jmenovitá napČtí Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
Distribuþní kabely pro jmenovitá napČtí 0,6/1 kV.
Venkovní distribuþní kabely pro jmenovitá napČtí Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro
elektrárny
Distribuþní kabely pro jmenovitá napČtí 0,6/1 kV
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes

NaĜízení vlády þ. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

ýeská technická
TĜ.
norma / zmČna
znak
ýSN EN 60034-1 + A1 + A2 35 0000
ed. 2
ýSN EN 60947-1 ed. 2
35 4101
ýSN EN 60947-5-7
35 4101

4.

OJ 04/C 103/02
OJ 04/C 103/02

OJ 01/C 106/03
OJ 02/C 317/01
OJ 02/C 317/01
OJ 03/C 60/01

OJ 01/C 106/03
OJ 04/C 103/02
OJ 02/C 317/01
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Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání
ProstĜedí s nebezpeþím výbuchu - Aplikace systémĤ jakosti
ProstĜedí s nebezpeþím výbuchu - Termíny a definice pro zaĜízení a ochranné systémy
urþené pro použití v prostĜedí s nebezpeþím výbuchu

Název ýSN

19 2016 05/04

27 0139 02/04
27 1912 04/04

27 7523
27 7996
27 7996
27 8324
27 8325
27 8713

27 8713 07/03

27 8713 07/03

ýSN EN ISO 11554

ýSN EN 13155
ýSN EN 13889

ýSN EN ISO 3457
ýSN EN 996/A 2
ýSN EN 996/A2
ýSN EN 13524
ýSN EN 13021
ýSN EN 12629-2

ýSN EN 12629-3

ýSN EN 12629-8

09/04
12/03
09/04
12/03
01/04
07/03

11 0071 12/03

ýSN EN 13951

02 4470 05/04

ýSN EN 13411-5

10 6010 06/02

01 1667 09/03

ýSN EN ISO 5136

ýSN EN 28662-5+A1/A2

TĜ.
Datum
znak
vydání
01 1663 04/04

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 13980:2002
EN 13237:2003

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
Akustika - Laboratorní mČĜicí postupy pro tlumiþe hluku v potrubí a vzduchotechnické EN ISO 7235:2003
koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta
Akustika - Urþení hladin akustického výkonu vyzaĜovaného do potrubí ventilátory a
EN ISO 5136:2003
jinými zaĜízeními s proudČním vzduchu - Metoda mČĜení v potrubí
Ukonþení ocelových drátČných lan - Bezpeþnost - ýást 5: TĜmenové svorky pro
EN 13411-5:2003
zakonþení drátČných lan
Ruþní mechanizovaná náĜadí - MČĜení vibrací na rukojeti - ýást 5: Bourací a sbíjecí
EN 28662-5/A2:2001
kladiva (Obsahuje zmČnu A1:1995)
Kapalinová þerpadla - Bezpeþnostní požadavky - PotravináĜská zaĜízení, konstrukþní
EN 13951:2003
pĜedpisy pro zajištČní hygienického používání
Optika a optické pĜístroje - Lasery a laserová zaĜízení - Metody mČĜení výkonu, energie EN ISO 11554:2003
a þasových parametrĤ laserových svazkĤ
JeĜáby - Bezpeþnost - VolnČ zavČšené prostĜedky pro uchopení bĜemen
EN 13155:2003
Kované ocelové tĜmeny pro všeobecné úþely zdvihání - Rovné a prohnuté tĜmeny - TĜída EN 13889:2003
6 - Bezpeþnost
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky
EN ISO 3457:2003
Souprava pro pilotovací práce - Bezpeþnostní požadavky
EN 996/A2:2003
Souprava pro pilotovací práce - Bezpeþnostní požadavky
EN 996/A2:2003
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpeþnostní požadavky
EN 13524:2003
Stroje pro zimní údržbu - Bezpeþnostní požadavky
EN 13021:2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobkĤ z betonových a vápeno-silikátových smČsí EN 12629-2:2002
Bezpeþnost - ýást 2: Stroje pro výrobu blokĤ
Stroje pro výrobu stavebních výrobkĤ z betonových a vápeno-silikátových smČsí EN 12629-3:2002
Bezpeþnost - ýást 3: Stroje s posuvným a otoþným stolem
Stroje pro výrobu stavebních výrobkĤ z betonových a vápeno-silikátových smČsí EN 12629-8:2002
Bezpeþnost - ýást 8: Stroje a zaĜízení pro výrobu stavebních výrobkĤ z vápenosilikátových smČsí (a betonových smČsí)

Název ýSN

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zaĜízení

Datum
vydání
08/04
08/04

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN ISO 7235

7.

TĜ.
znak
38 9621
38 9631

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zaĜízení a ochranné systémy urþené pro použití v prostĜedí s nebezpeþím výbuchu

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN 13980
ýSN EN 13237

6.
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27 8809 05/04

27 8810 05/04

31 9321
31 9321
36 1570
36 1570

36 1570 04/04

36 1575 11/03
36 1575 03/04
36 1575 03/04

36 1575 03/04

36 1575 07/04

36 1575 03/04

ýSN EN 13035-4

ýSN EN 13042-5

ýSN EN 12312-3
ýSN EN 12312-4
ýSN EN 50144-1/A2
ýSN EN 50144-2-16

ýSN EN 50144-2-3/A2

ýSN EN 60745-1
ýSN EN 60745-1/A1
ýSN EN 60745-2-1

ýSN EN 60745-2-11

ýSN EN 60745-2-14

ýSN EN 60745-2-17

36 1575 09/04

36 1575 02/04

36 1575 04/04

36 1575 02/04
36 1575 02/04

36 1575 03/04

ýSN EN 60745-2-20

ýSN EN 60745-2-4

ýSN EN 60745-2-5

ýSN EN 60745-2-6
ýSN EN 60745-2-8

ýSN EN 60745-2-9

36 1580 06/04

36 1590 02/03

ýSN EN 61029-2-8

ýSN EN 50260-2-5

ýSN EN 61029-1 ed. 2/A11 36 1580 12/03
ýSN EN 61029-1 ed. 2/A12 36 1580 12/03
ýSN EN 61029-2-4/A1
36 1580 04/04

36 1575 03/04

ýSN EN 60745-2-2

11/03
11/03
12/03
02/04

27 8809 05/04

ýSN EN 13035-3

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpeþnostní
EN 13035-3:2003
požadavky - ýást 3: ěezací stroje
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpeþnostní
EN 13035-4:2003
požadavky - ýást 4: NaklápČcí stoly
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpeþnostní požadavky EN 13042-5:2003
- ýást 5: Lisy
Pozemní zaĜízení pro letadla - Zvláštní požadavky - ýást 3: Pojízdné pásové dopravníky EN 12312-3:2003
Pozemní zaĜízení pro letadla - Zvláštní požadavky - ýást 4: Nástupní mosty pro cestující EN 12312-4:2003
Bezpeþnost elektrického ruþního náĜadí - ýást 1: Všeobecné požadavky
EN 50144-1/A2:2003
Bezpeþnost elektrického ruþního náĜadí - ýást 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí
EN 50144-2-16:2003
náĜadí
Bezpeþnost elektrického ruþního náĜadí - ýást 2-3: Zvláštní požadavky na brusky,
EN 50144-2-3/A2:2003
talíĜové rovinné brusky a leštiþky
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 1: Všeobecné požadavky
EN 60745-1:2003
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 1: Všeobecné požadavky
EN 60745-1/A1:2003
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-1: Zvláštní požadavky na vrtaþky EN 60745-2-1:2003
a pĜíklepové vrtaþky
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-11: Zvláštní požadavky na pily s EN 60745-2-11:2003
pĜímoþarým vratným pohybem
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-14: Zvláštní požadavky na
EN 60745-2-14:2003
hoblíky
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-17: Zvláštní požadavky na horní EN 60745-2-17:2003
frézky a orovnávací frézky
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-2: Zvláštní požadavky na
EN 60745-2-2:2003
šroubováky a rázové šroubováky
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-20: Zvláštní požadavky na pásové EN 60745-2-20:2003
pily
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné EN 60745-2-4:2003
brusky a leštiþky jiné než talíĜové
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-5: Zvláštní požadavky na
EN 60745-2-5:2003
kotouþové pily
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva EN 60745-2-6:2003
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-8: Zvláštní požadavky pro nĤžky EN 60745-2-8:2003
na plech a prorážeþe
Ruþní elektromechanické náĜadí - Bezpeþnost - ýást 2-9: Zvláštní požadavky na
EN 60745-2-9:2003
závitoĜezy
Bezpeþnost pĜenosného elektromechanického náĜadí - ýást 1: Všeobecné požadavky
EN 61029-1/A11:2003
Bezpeþnost pĜenosného elektromechanického náĜadí - ýást 1: Všeobecné požadavky
EN 61029-1/A12:2003
Bezpeþnost pĜenosného elektromechanického náĜadí - ýást 2-4: Zvláštní požadavky na EN 61029-2-4/A1:2003
stolní brusky
Bezpeþnost pĜenosného elektromechanického náĜadí - ýást 2: Zvláštní požadavky na
EN 61029-2-8:2003
jednovĜetenové svislé stolní frézky
2006-04-01
Bezpeþnost ruþního elektrického náĜadí napájeného z baterií a bezpeþnost bateriových EN 50260-2-5:2002
ýSN EN 60745-2-5:2004-04 souprav - ýást 2-5: Zvláštní požadavky na kotouþové pily a kotouþové nĤžky
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44 5003
44 5003
44 5721
47 0210

49 6130 08/00

50 7030 01/04

51 3020
51 3025
51 4020
51 4080
74 7031

74 7032 12/03

83 3205 01/04
83 3503 12/03

ýSN EN 1889-1
ýSN EN 1889-2
ýSN EN 12321
ýSN EN 12965

ýSN EN 1870-2

ýSN EN 13023

ýSN EN 12268
ýSN EN 12267
ýSN EN 12854
ýSN EN 13208
ýSN EN 13241-1

ýSN EN 12978

ýSN EN ISO 13849-2
ýSN EN 1005-2

EN ISO 13849-2:2003
EN 1005-2:2003

EN 12978:2003

EN 12268:2003
EN 12267:2003
EN 12854:2003
EN 13208:2003
EN 13241-1:2003

EN 13023:2003

EN 1870-2:1999

EN 1889-1:2003
EN 1889-2:2003
EN 12321:2003
EN 12965:2003

EN 1552:2003

EN 1028-1:2002

Datum
vydání
09/04
09/04
09/04

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
Nafukovací þluny - ýást 1: ýluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW
EN ISO 6185-1:2001
Nafukovací þluny - ýást 2: ýluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW EN ISO 6185-2:2001
Nafukovací þluny - ýást 3: ýluny s maximálním výkonem motoru od 15 kW
EN ISO 6185-3:2001

Název ýSN

TĜ.
Datum
znak
vydání
36 4800 03/94

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Zdravotnické elektrické pĜístroje. ýást 1: Všeobecné požadavky na bezpeþnost

Název ýSN

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie
Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 60601-1:1990

NaĜízení vlády þ. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostĜedky a kterým se mČní naĜízení vlády þ. 251/2003 Sb., kterým se mČní
nČkterá naĜízení vlády vydaná k provedení zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

TĜ.
znak
32 0840
32 0841
32 0842

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN 60601-1

9.

11/03
11/03
12/03
11/03
08/04

Požární þerpadla - Požární odstĜedivá þerpadla se zaĜízením pro zavodnČní - ýást 1:
TĜídČní - Všeobecné a bezpeþnostní požadavky
DĤlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpeþnostní požadavky na dĤlní
kombajny a pluhovací systémy
DĤlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpeþnost - ýást 1: Stroje na pneumatikách
DĤlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpeþnost - ýást 2: Kolejové lokomotivy
DĤlní stroje - Specifikace požadavkĤ na porubové hĜeblové dopravníky
ZemČdČlské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hĜídele a jejich ochranné kryty Bezpeþnost
Bezpeþnost dĜevozpracujících strojĤ - Kotouþové pily - ýást 2: Vodorovné kotouþové
pily s pĜidržovaþem na Ĝezání formátĤ a svislé kotouþové pily na Ĝezání formátĤ
Metody mČĜení hluku u tiskových strojĤ, strojĤ na zpracování a výrobu papíru a
pomocných zaĜízení - TĜídy pĜesnosti 2 a 3
PotravináĜské stroje - Pásové pily - Bezpeþnostní a hygienické požadavky
PotravináĜské stroje - Kotouþové pily - Bezpeþnostní a hygienické požadavky
PotravináĜské stroje - Ramenové mixéry - Bezpeþnostní a hygienické požadavky
PotravináĜské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpeþnostní a hygienické požadavky
Vrata - Norma výrobku - ýást 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo
kouĜotČsnosti
Vrata - Bezpeþnostní zaĜízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební
metody
Bezpeþnost strojních zaĜízení - Bezpeþnostní þásti Ĝídicích systémĤ - ýást 2: OvČĜování
Bezpeþnost strojních zaĜízení - Fyzická výkonnost þlovČka - ýást 2: Ruþní obsluha
strojního zaĜízení a jeho souþástí

NaĜízení vlády þ. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreaþní plavidla, na þásteþnČ zhotovená rekreaþní plavidla a na jejich vybrané þásti

ýeská technická
norma / zmČna
ýSN EN ISO 6185-1
ýSN EN ISO 6185-2
ýSN EN ISO 6185-3

8.

44 4202 09/03

ýSN EN 1552

12/03
12/03
09/03
12/03

38 9310 04/03

ýSN EN 1028-1
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85 3000 08/04

Návod pro aplikaci EN 29001 a EN 46001 a pro EN 29002 a EN 46002 pĜi výrobČ
aktivního zdravotnického zaĜízení (vþetnČ implantabilního)
Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for safety

OJ 99/C 181/02

EN 60601-1/A1/Cor.:1994

Návod pro aplikaci EN 29001 a EN 46001 a pro EN 29002 a EN 46002 pĜi výrobČ
aktivního zdravotnického zaĜízení (vþetnČ implantabilního)
Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for safety

OJ 03/C 247/04

EN 60601-1/A1/Cor.:1994

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 50103:1995

PĜedseda ÚNMZ:
Ing. ŠafaĜík-Pštrosz, v.r.

VysvČtlivka: SplnČní harmonizované normy nebo splnČní její þásti lze v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém pĜedpisu ve smyslu § 4a odst. 3 zákona þ. 22/1997 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, považovat za splnČní tČch požadavkĤ stanovených technickými pĜedpisy, k nimž se tato norma nebo její þást vztahuje, jen po dobu její platnosti.

OJ 96/C 245/03

Název EN, HD

ÚĜední vČstník Evropské unie

Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ýSN a které lze využít pĜi posuzování shody

ýeské technické normy, oznámené ve VČstníku ÚNMZ jako harmonizované ve vztahu k naĜízení vlády þ. 25/2004 Sb., se ode dne nabytí úþinnosti naĜízení vlády þ. 336/2004 Sb. - vzhledem ke
zrušení naĜízení vlády þ. 25/2004 Sb. - považují za harmonizované normy, které se vztahují k naĜízení vlády þ. 336/2004 Sb.

10. NaĜízení vlády þ. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostĜedky a kterým se mČní naĜízení vlády þ. 251/2003 Sb., kterým se mČní nČkterá naĜízení vlády
vydaná k provedení zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

OJ 96/C 245/03

Název EN, HD

ÚĜední vČstník Evropské unie

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 50103:1995

Aktivní implantabilní zdravotnické prostĜedky - ýást 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní EN 45502-2-1:2003
implantabilní zdravotnické prostĜedky urþené pro léþbu bradyarytmií (kardiostimulátory)

Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ýSN a které lze využít pĜi posuzování shody

ýSN EN 45502-2-1
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2004-09-01
ýSN ETSI EN 302 054-2
V1.1.1:2004-08

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostĜedky
ETSI EN 302 054-2
meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitoþtovém rozsahu 400,15 MHz V1.1.1:2003
až 406 MHz s výkonem do 200 mW - ýást 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní
požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

72 2634 11/03

72 3146 07/03

72 3147 07/03

74 7031 11/03

91 4108 08/03

ýSN EN 771-4

ýSN EN 1916

ýSN EN 1917

ýSN EN 13241-1

ýSN EN 13310

2004-10-01
ýSN EN 13310:2004-09

2004-09-01
ýSN EN 13241-1:2004-08

2004-10-01
ýSN EN 1917:2004-09

2004-09-01
ýSN EN 1916:2004-08

2004-08-01
ýSN EN 771-4:2004-07

KuchyĖské dĜezy - Provozní požadavky a zkušební metody

Vrata - Norma výrobku - ýást 1: Výrobky bez požární odolnosti a kouĜotČsnosti

Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

Betonové trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

Specifikace zdicích prvkĤ - ýást 4: Pórobetonové tvárnice

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

EN 13310:2003

EN 13241-1:2003

EN 1917:2002

EN 1916:2002

EN 771-4:2003

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

NaĜízení vlády þ. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky oznaþované CE ve znČní naĜízení vlády þ. 251/2003 Sb. a naĜízení vlády þ. 128/2004 Sb.

ýeská technická
norma / zmČna

2.

87 5116 09/03

ýSN ETSI EN 302 054-2
V1.1.1

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikaþní koncová zaĜízení, ve znČní naĜízení vlády þ. 483/2002 Sb. a naĜízení vlády
þ. 251/2003 Sb.

ýeská technická
norma / zmČna

1.

Poznámka
PĜehled obsahuje zrušené harmonizované þeské technické normy (v pĜíslušném sloupci je uvedeno datum zrušení normy, eventuelnČ také oznaþení nahrazující þeské technické normy) a zrušené
harmonizace platných þeských technických norem (v pĜíslušném sloupci je prázdná kolonka). Zrušení harmonizace þeské technické normy nastává dnem zveĜejnČní oznámení ve VČstníku ÚNMZ.

od VČstníku ÚNMZ þ. 06/04, rozeslaného dne 2004-06-07

PěEHLED ZRUŠENÝCH HARMONIZOVANÝCH NOREM NEBO ZRUŠENÝCH HARMONIZACÍ PLATNÝCH NOREM

OZNÁMENÍ þ. 55/04
ÚĜadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
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34 7473 06/98

35 6502 05/97

35 8212 01/97

36 0160 10/97

36 0160 10/97

36 0160 09/98

36 0160 09/98

36 0160

36 0160 10/97

36 0160 06/98

36 0160 06/98

36 0160 05/00

36 0160 04/01

ýSN 34 7473/A1

ýSN EN 61010-2-020/A1

ýSN EN 60252

ýSN IEC 357/1

ýSN IEC 357/2

ýSN IEC 357/3

ýSN IEC 357/4

ýSN IEC 357/A11

ýSN IEC 357/A6+A7

ýSN IEC 357/A8

ýSN IEC 357/A9

ýSN IEC 357/Z5

ýSN IEC 357/Z6

Kondenzátory pro stĜídavé motory

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2005-12-01
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniþní vozidla)
ýSN EN 60357 ed. 2:200308

2004-10-01
ýSN EN 60252-1:2002-05

Bezpeþnostní požadavky na elektrická mČĜicí, Ĝídicí a laboratorní zaĜízení. ýást 2-020:
Zvláštní požadavky na laboratorní odstĜedivky

Pryžové výtahové kabely kruhového prĤĜezu pro normální použití

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaĜízení nízkého napČtí

ýeská technická
norma / zmČna

3.

EN 60357/A13:2000

EN 60357/A12:1999

EN 60357/A9:1996

EN 60357/A8:1995

EN 60357/A6:1994
EN 60357/A7:1994

EN 60357/A11:1997

EN 60357/A11:1997

EN 60357/A10:1997

EN 60357/A5:1993

EN 60357:1988
EN 60357/A4:1991

EN 60252:1994

EN 61010-2-020/A1:1996

HD 360 S2/A1:1991

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
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36 8011 04/99

ýSN EN 61603-1

Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. Zvláštní
požadavek na maximální povolenou teplotu povrchu mĜížek pro výstup vzduchu u
akumulaþních topidel pro výtápČní místností

Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. Zvláštní
požadavek na maximální povolenou teplotu povrchu mĜížek pro výstup vzduchu u
akumulaþních topidel pro výtápČní místností

Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely - ýást 2: Zvláštní
požadavky na pevnČ pĜipojená obČhová þerpadla pro systémy vytápČní a rozvody
užitkové vody

PĜenos zvukových, obrazových a doprovodných signálĤ infraþerveným záĜením - ýást
1: VšeobecnČ

Kabelové sítČ pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - ýást 5: ýásti
stanic distribuþního systému

Kabelové sítČ pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - ýást 4: Pasivní
širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítČ

Kabelové sítČ pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - ýást 3: Aktivní
širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítČ

2004-12-01
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. ýást 2: Zvláštní
ýSN EN 60335-2-50:1998- požadavky pro elektrické vodní láznČ pro podniky veĜejného stravování
10

2004-12-01
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. ýást 2: Zvláštní
ýSN EN 60335-2-50:1998- požadavky pro elektrické vodní láznČ pro podniky veĜejného stravování
10

2004-12-01
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. ýást 2: Zvláštní
ýSN EN 60335-2-49:1998- požadavky pro elektrické vyhĜívací spotĜebiþe pro podniky veĜejného stravování
10
(obsahuje zmČnu A1:1992)

2004-12-01
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. ýást 2: Zvláštní
ýSN EN 60335-2-48:1998- požadavky pro elektrické grily a opékaþe topinek pro podniky veĜejného stravování
10
(obsahuje zmČnu A1:1992)

2004-12-01
Bezpeþnost elektrických spotĜebiþĤ pro domácnost a podobné úþely. ýást 2: Zvláštní
ýSN EN 60335-2-47:1998- požadavky pro elektrické varné kotle pro podniky veĜejného stravování (obsahuje
12
zmČny A52:1992+A1:1992)

2004-01-01

2004-01-01

2006-05-01
ýSN EN 60335-2-51 ed.
2:2004-05

EN 61603-1:1997

EN 50083-5:2001

EN 50083-4:1998

EN 50083-3:2002

EN 60335-2-50/A1:1992

EN 60335-2-50:1991

EN 60335-2-49:1990
EN 60335-2-49/A1:1992

EN 60335-2-48:1990
EN 60335-2-48/A1:1992

EN 60335-2-47:1990
EN 60335-2-47/A1:1992
EN 60335-2-47/A52:1992

HD 283 S1:1992

HD 283 S1:1992

EN 60335-2-51:1997

Název EN, HD
Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication
networks

ÚĜední vČstník Evropské unie

OJ 01/C 106/03

EN 41003:1993

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ýSN a které bylo možno využít pĜi posuzování shody, (nyní je EN nebo harmonizace EN zrušena v ÚĜedním
vČstníku Evropské unie)

36 7211 03/02

ýSN EN 50083-5

36 1055 12/93

ýSN EN 60335-2-50

36 7211 08/99

36 1055 09/94

ýSN EN 60335-2-49+A1

ýSN EN 50083-4

36 1055 07/94

ýSN EN 60335-2-48+A1

36 7211 12/02

36 1055 01/96

ýSN EN 60335-247+A52+A1

ýSN EN 50083-3

36 1055 03/98

ýSN 36 1055-1/1

36 1055 01/95

36 1055 05/95

ýSN 36 1055-1

ýSN EN 60335-2-50/A1

36 1040 12/98

ýSN EN 60335-2-51
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Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for instantaneous water heaters
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for motor-compressors; Amendment A2
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters; Amendment A1
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters; Amendment A2
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters; Amendment A3
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters; Amendment A4
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters; Amendment A5
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for room heaters; Amendment A6
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for instantaneous water heaters; Amendment A1
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules; Amendment A1
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules; Amendment A2

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

OJ 01/C 106/03

33 4228 12/96

33 4228 02/98

ýSN EN 55013+A12

ýSN EN 55013+A12/A13

2004-09-01
ýSN EN 55013:2002-08

2004-09-01
ýSN EN 55013:2002-08

Meze a metody mČĜení charakteristik rádiového rušení zpĤsobeného rozhlasovými a
televizními pĜijímaþi a pĜidruženými zaĜízeními

Meze a metody mČĜení charakteristik rádiového rušení zpĤsobeného rozhlasovými a
televizními pĜijímaþi a pĜidruženými zaĜízeními

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeská technická
norma / zmČna

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements
for motor-compressors

OJ 01/C 106/03

4.

Recommendation for capacitors for inductive heat generating plants operating at
frequencies between 40 Hz and 24 kHz

OJ 01/C 106/03

EN 55013/A13:1996

EN 55013:1990
EN 55013/A12:1994

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

EN 60947-1/A2:1998

EN 60947-1/A1:1998

EN 60947-1:1997

HD 282 S1/A1:1992

HD 278 S1/A6:1991

HD 278 S1/A5:1990

HD 278 S1/A4:1990

HD 278 S1/A3:1990

HD 278 S1/A2:1989

HD 278 S1/A1:1988

HD 278 S1:1987

HD 196 S1:1978

HD 277 S1/A2:1995

HD 282 S1:1990

HD 277 S1:1985

HD 207 S1:1977
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74 7030 06/03

ýSN EN 12635

2004-09-01
ýSN EN 55013:2002-08
Vrata - Montáž a použití

Meze a metody mČĜení charakteristik rádiového rušení zpĤsobeného rozhlasovými a
televizními pĜijímaþi a pĜidruženými zaĜízeními

Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules

OJ 01/C 105/03

Ochranné odČvy. Všeobecné požadavky

2004-09-01
ýSN EN 13980:2004-08

ProstĜedí s nebezpeþím výbuchu - Aplikace systémĤ jakosti

EN 13980:2002

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

EN 340:1993

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

EN 60947-1:1997

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

32 0840 07/02

ýSN EN ISO 6185-1

2004-10-01
Nafukovací þluny - ýást 1: ýluny pohánČné motorem s maximálním výkonem 4,5 kW
ýSN EN ISO 6185-1:200409

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeská technická
norma / zmČna

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

EN ISO 6185-1:2001

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

NaĜízení vlády þ. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreaþní plavidla, na þásteþnČ zhotovená rekreaþní plavidla a na jejich vybrané þásti

38 9621 05/03

ýSN EN 13980

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

TĜ.
znak

7.

2004-10-01
ýSN EN 340:2004-09

NaĜízení vlády þ. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zaĜízení a ochranné systémy urþené pro použití v prostĜedí s nebezpeþím výbuchu

ýeská technická
norma / zmČna

6.

83 2701 09/95

ýSN EN 340

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeská technická
norma / zmČna

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostĜedky

Název EN, HD

ÚĜední vČstník Evropské unie

5.

EN 12635:2002

EN 55013/A14:1999

Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ýSN a které bylo možno využít pĜi posuzování shody, (nyní je EN nebo harmonizace EN zrušena v ÚĜedním
vČstníku Evropské unie)

33 4228 11/99

ýSN EN 55013+A12/A14
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32 5140 11/96

32 5140 10/01

ýSN EN 28849

ýSN EN 28849/A1

2004-10-01
Malá plavidla - Drenážní þerpadla s elektrickým pohonem
ýSN EN ISO 8849:2004-09

2004-10-01
Malá plavidla - Drenážní þerpadla s elektrickým pohonem
ýSN EN ISO 8849:2004-09

EN 28849/A1:2000

EN 28849:1993

2004-09-01
ýSN EN ISO 109933:2004-08

Biologické hodnocení prostĜedkĤ zdravotnické techniky - ýást 3: Zkoušky
genotoxicity, karcinogenity a reprodukþní toxicity (ISO 10993-3:1992)

EN 30993-3:1993

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

2004-09-01
ýSN EN ISO 109933:2004-08

Biologické hodnocení prostĜedkĤ zdravotnické techniky - ýást 3: Zkoušky
genotoxicity, karcinogenity a reprodukþní toxicity (ISO 10993-3:1992)

EN 30993-3:1993

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna

PĜedseda ÚNMZ:
Ing. ŠafaĜík-Pštrosz, v.r.

VysvČtlivka: SplnČní harmonizované normy nebo splnČní její þásti lze v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém pĜedpisu ve smyslu § 4a odst. 3 zákona þ. 22/1997 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, považovat za splnČní tČch požadavkĤ stanovených technickými pĜedpisy, k nimž se tato norma nebo její þást vztahuje, jen po dobu její platnosti.
*) Údaj oznaþený * je datum schválení.
**) Norma oznaþená ** je þásteþná náhrada normy.

85 5220 06/96

ýSN EN 30993-3

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeská technická
norma / zmČna

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

NaĜízení vlády þ. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostĜedky a kterým se mČní naĜízení vlády þ. 251/2003 Sb., kterým se mČní nČkterá naĜízení vlády
vydaná k provedení zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

85 5220 06/96

ýSN EN 30993-3

Datum Zrušena ke dni /
Název ýSN
vydání*) Nahrazena ýSN: vydání**)

TĜ.
znak

ýeské technické normy pĜejímající EN vyhlášené jako harmonizované v ÚĜedním vČstníku Evropské unie

ýeská technická
norma / zmČna

9.

EN ISO 6185-2:2001

2004-10-01
Nafukovací þluny - ýást 3: ýluny pohánČné motorem s maximálním výkonem 15 kW a EN ISO 6185-3:2001
ýSN EN ISO 6185-3:2004- více
09

2004-10-01
Nafukovací þluny - ýást 2: ýluny pohánČné motorem s maximálním výkonem od 4,5
ýSN EN ISO 6185-2:2004- kW do 15 kW
09

NaĜízení vlády þ. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostĜedky a kterým se mČní naĜízení vlády þ. 251/2003 Sb., kterým se mČní
nČkterá naĜízení vlády vydaná k provedení zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

32 0842 07/02

ýSN EN ISO 6185-3

8.

32 0841 07/02

ýSN EN ISO 6185-2
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02 1319

02 2320

02 2380

02 2381

06 1100

42 0923

64 3168

72 2680

72 6001

ýSN 02 2320

ýSN 02 2380

ýSN 02 2381

ýSN EN 442-3

ýSN EN 10169-1

ýSN EN 1852-1

ýSN 72 2680

ýSN 72 6001

02 1145

ýSN EN ISO 7380

02 1369

02 1144

ýSN EN ISO 10642

ýSN 02 1369

02 1143

ýSN EN ISO 4762

ýSN ISO 8677

TĜ.
znak

10/87*

09/93

03/99

02/00

09/98

01/69*

12/92

09/55*

01/66*

08/97

01/99

01/99

01/99

2004-07-01
ýSN EN 1402-1:2004-06

2004-07-01

2004-08-01
ýSN EN 1852-1 + A1:2004-07

2004-09-01
ýSN EN 10169-1:2004-08

2004-08-01
ýSN EN 442-3:2004-07

2004-08-01
ýSN 02 2381:2004-07

2004-08-01
ýSN 02 2380:2004-07

2004-08-01
ýSN 02 2320:2004-07

2004-10-01
ýSN 02 1369:2004-09

2004-09-01

2004-09-01
ýSN EN ISO 7380:2004-08

2004-09-01
ýSN EN ISO 10642:2004-08

2004-09-01
ýSN EN ISO 4762:2004-08

Datum
Zrušena ke dni /
vydání*) Nahrazena:vydání**)

Netvarové upravené žárovzdorné materiály. Klasifikace, oznaþování, technické dodací pĜedpisy

Pálená krytina. Základní technické požadavky

Plastové potrubní systémy pro beztlakové podzemní stokové sítČ a kanalizaþní pĜípojky Polypropylen (PP) - ýást 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Ocelové ploché výrobky kontinuálnČ povleþené organickými povlaky (svitky s povlakem) - ýást 1:
VšeobecnČ (definice, materiály, úchylky, zkušební metody)

Otopná tČlesa - ýást 3: Posuzování shody

Nýty trubkové s lisovanou hlavou. RozmČry

Trubkové nýty tenkostČnné válcové. RozmČry

PĜesné nýty zápustné s þoþkovitou hlavou

ZávČsné šrouby

Spojovací souþásti - Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou velkou a þtyĜhranem - Výrobní tĜída C

Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou s vnitĜním šestihranem

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitĜním šestihranem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitĜním šestihranem

Název urþené normy

NaĜízení vlády þ. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Urþená norma

1.

Poznámka
PĜehled obsahuje zrušené urþené normy (v pĜíslušném sloupci je uvedeno datum zrušení normy, eventuelnČ také oznaþení nahrazující normy) a zrušená urþení platných norem (v pĜíslušném sloupci
je prázdná kolonka). Zrušení urþení normy nastává dnem zveĜejnČní pĜíslušného oznámení ÚNMZ ve VČstníku ÚNMZ.

od VČstníku ÚNMZ þ. 06/04, rozeslaného dne 2004-06-07

PěEHLED ZRUŠENÝCH URýENÝCH NOREM NEBO ZRUŠENÝCH URýENÍ PLATNÝCH NOREM

OZNÁMENÍ þ. 56/04
ÚĜadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
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91 7878

ýSN EN 13329

03/01

07/96
2004-08-01
ýSN EN 13329:2004-07

2004-07-01
ýSN EN 1402-1:2004-06
Laminátové podlahové krytiny - Specifikace, požadavky a zkušební metody

Žárovzdorné výrobky netvarové - ýást 1: Úvodní ustanovení a definice

PĜedseda ÚNMZ:
Ing. ŠafaĜík-Pštrosz, v.r.

VysvČtlivka: SplnČní urþené normy nebo splnČní její þásti lze v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém pĜedpisu ve smyslu § 4a odst. 3 zákona þ. 22/1997 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, považovat za splnČní tČch požadavkĤ stanovených technickými pĜedpisy, k nimž se tato norma nebo její þást vztahuje, jen po dobu její platnosti.
*) Údaj oznaþený * je datum schválení.
**) Norma oznaþená ** je þásteþná náhrada normy.

72 6001

ýSN P ENV 1402-1
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EN ISO 9994:2002

EN 1400-3:2002

EN 1400-2:2002

EN 1400-1:2002

EN 12586/AC:2002

EN 12586:1999

EN 1130-2:1996

EN 1130-1:1996

Harmonizovaná
EN, HD / zmČna
EN 14059:2002

Název EN, HD

ýeská technická
norma / zmČna
Decorative oil lamps - Safety requirements ýSN EN 14059
and test methods
Furniture - Cribs and cradles for domestic ýSN EN 1130-1
use - Part 1: Safety requirements
Furniture - Cribs and cradles for domestic ýSN EN 1130-2
use - Part 2: Test methods
Child care articles - Soother holder - Safety ýSN EN 12586
requirements and test methods
Child care articles - Soother holder - Safety ýSN EN 12586/1
requirements and test methods
Child use and care articles - Soothers for ýSN EN 1400-1
babies and young children - Part 1: General
safety requirements and product
information
Child use and care articles - Soothers for ýSN EN 1400-2
babies and young children - Part 2 :
Mechanical requirements and tests
Child use and care articles - Soothers for ýSN EN 1400-3
babies and young children - Part 3 :
Chemical requirements and tests
Lighters - Safety specification
ýSN EN ISO 9994
94 5201 11/02

94 3429 05/03

94 3429 05/03

94 3429 05/03

94 3428 05/03

94 3428 07/00

91 1020 04/98

91 1020 04/98

TĜ.
Datum
znak
vydání
06 1330 05/03

Zrušena ke dni /
Nahrazena ýSN: vydání

Svítidla na kapalná paliva - Požadavky na
bezpeþnost a zkušební metody
Nábytek - Koše a kolébky pro bytové
použití - ýást 1: Bezpeþnostní požadavky
Nábytek - Koše a kolébky pro bytové
použití - ýást 2: Zkušební metody
Výrobky pro péþi o dítČ - Držáky šidítek Bezpeþnostní požadavky a zkušební metody
Výrobky pro péþi o dítČ - Držáky šidítek Bezpeþnostní požadavky a zkušební metody
Výrobky pro péþi o dítČ - Šidítka pro
kojence a malé dČti - ýást 1: Všeobecné
bezpeþnostní požadavky a informace o
výrobku
Výrobky pro péþi o dítČ - Šidítka pro
kojence a malé dČti - ýást 2: Mechanické
požadavky a zkoušky
Výrobky pro péþi o dítČ - Šidítka pro
kojence a malé dČti - ýást 3: Chemické
požadavky a zkoušky
Zapalovaþe - Bezpeþnostní požadavky

Název ýSN

V oznámeních ÚNMZ jsou uvádČny odkazy na evropské normy uveĜejnČné podle práva Evropských spoleþenství1) Komisí Evropského spoleþenství v ÚĜedním vČstníku Evropské unie, které splĖují
podmínky této smČrnice a popĜípadČ též na þeské technické normy, které pĜejímají tyto evropské normy.

Poznámky

ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a, odst. 4 zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, odkazy na evropské normy uveĜejnČné podle práva Evropských spoleþenství1) Komisí Evropského spoleþenství v ÚĜedním vČstníku Evropské unie, které
splĖují podmínky této smČrnice

OZNÁMENÍ þ. 57/04
ÚĜadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o odkazech na evropské normy
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1)

Child care articles - Carry cots and stands Safety requirements and test methods

PĜedseda ÚNMZ:
Ing. ŠafaĜík-Pštrosz, v.r.

ýl. 4 smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpeþnosti výrobkĤ, pĜevzaté zákonem þ. 102/2001 Sb., o všeobecné bezpeþnosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

EN 1466:2004

Oddíl 2. České technické normy
OZNÁMENÍ č. 33/04
Českého normalizačního institutu
o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení
Český normalizační institut podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo
zrušeny dále uvedené ČSN.
Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání,
pokud není uvedeno jinak.
Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
Normy označené **) přejímají mezinárodní nebo evropské normy schválením k přímému použití jako ČSN.
U změn, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový
název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.
VYDANÉ ČSN
1. ČSN ISO 15706 (01 0180)
kat.č. 71251

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního
dokumentu (ISAN); Vydání: Září 2004

2. ČSN ISO 13472-1 (01 1649)
kat.č. 71123

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1:
Metoda zvětšené plochy; Vydání: Září 2004

3. ČSN ISO 13473-3 (01 1678)
kat.č. 71119

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a
klasifikace profilometrů; Vydání: Září 2004

4. ČSN EN ISO 7200 (01 3113)
kat.č. 71206

Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích
dokumentů; (idt ISO 7200:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Technické výkresy - Popisová pole; Vydání: Srpen 1996

ČSN ISO 7200 (01 3113)
5. ČSN 02 1369
kat.č. 70926
ČSN 02 1369

Závěsné šrouby; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Závěsné šrouby; z 1966-01-12

6. ČSN 02 1669
kat.č. 70927
ČSN 02 1669

Závěsné matice; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Závěsné matice; z 1952-11-21

7. ČSN EN ISO 9692-1
(05 0025)
kat.č. 71174

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů
- Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou
elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým
svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a
svařováním svazkem paprsků; (idt ISO 9692-1:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové
svařování - Příprava svarových ploch pro svařování ocelí;
Vydání: Březen 1997

ČSN EN 29692 (05 0025)

8. ČSN EN ISO 5817 (05 0110)
kat.č. 71161
ČSN EN 25817 (05 0110)

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené
tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) Určování stupňů jakosti; (idt ISO 5817:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro
určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992); Vydání: Listopad 1995

29

9. ČSN EN ISO 15610 (05 0315) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů kat.č. 71159
Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů;
(idt ISO 15610:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN 288-5 (05 0315)
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 5:
Schvalování na základě schválených přídavných materiálů pro obloukové
svařování; Vydání: Září 1996
10. ČSN EN ISO 15611
(05 0316)
kat.č. 71175
ČSN EN 288-6 (05 0316)

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti;
(idt ISO 15611:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 6:
Schvalování na základě předchozích zkušeností; Vydání: Září 1996

11. ČSN EN ISO 8166 (05 2620) Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích
kat.č. 71084
elektrod při konstantním nastavení stroje; (idt ISO 8166:2003);
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN ISO 8166 (05 2620) Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích
elektrod při konstantním nastavení stroje; Vyhlášena: Leden 2004
12. ČSN EN ISO 12224-3
(05 5607)
kat.č. 71113
ČSN EN ISO 12224-3
(05 5607)

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část
3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou
smáčecích vah; (idt ISO 12224-3:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3:
Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah;
Vyhlášena: Listopad 2003

13. ČSN EN ISO 18279
(05 5911)
kat.č. 71182

Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích; (idt ISO 18279:2003);
Vydání: Září 2004

14. ČSN 11 0021
kat.č. 71179
ČSN 11 0021

Čerpadla - Pohony strojních čerpadel; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Čerpadlá. Pohony strojových čerpadiel; z 1989-11-08

15. ČSN 11 0109
kat.č. 71180
ČSN 11 0109

Čerpadla - Těsnicí prostory stlačovaných ucpávek; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Čerpadla. Těsnící prostory stlačovaných ucpávek; z 1988-07-04

16. ČSN EN ISO 9409-1
(18 6509)
kat.č. 71193
ČSN EN ISO 9409-1
(18 6509)

Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní
desky; (idt ISO 9409-1:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická propojení - Část 1: Lícní desky
(tvar A); Vydání: Prosinec 1997

17. ČSN ISO 16156 (20 0803)
kat.č. 71048

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Bezpečnostní požadavky na
konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel; Vydání: Září 2004

18. ČSN 22 4807
kat.č. 70850
ČSN 22 4807

Lešticí kotouče z tkanin - Specifikace; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Lešticí kotouče standardní. Společná ustanovení; z 1989-02-01

19. ČSN EN 840-1 (26 9381)
kat.č. 71087

Pojízdné kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a
objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a
provedení; Vydání: Září 2004
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ČSN EN 840-1 (26 9381)

20. ČSN EN 840-2 (26 9381)
kat.č. 71088

ČSN EN 840-2 (26 9381)

21. ČSN EN 840-3 (26 9381)
kat.č. 71089

ČSN EN 840-3 (26 9381)

22. ČSN EN 840-4 (26 9381)
kat.č. 71090

ČSN EN 840-4 (26 9381)

23. ČSN EN 840-5 (26 9381)
kat.č. 71091
ČSN EN 840-5 (26 9381)
24. ČSN EN 840-6 (26 9381)
kat.č. 71092
ČSN EN 840-6 (26 9381)

Jejím vydáním se ruší
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemu
od 80 l do 390 l pro hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení;
Vydání: Únor 1998
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a
objemem do 1 300 l s plochým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se
závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu
od 500 l do 1200 l s výklopným(mi) víkem (víky) pro čepové a/nebo
hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení;
Vydání: Leden 1998
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a
objemem do 1 300 l s klenutým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se
závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu
770 l do 1300 l s výsuvným(mi) víkem (víky) pro čepové a/nebo hřebenové
vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení; Vydání: Únor 1998
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a
objemem do 1 700 l s plochým(mi) víkem (víky) pro široké vyklápěcí
zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké
vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu
od 750 l do 1700 l s výklopným(mi) víkem (víky) pro široké čepové
vyprazdňovací zařízení nebo závěsné vyprazdňovací zařízení ozn. BG a/nebo
pro široké hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení;
Vydání: Únor 1998
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 5: Požadavky na provedení a
zkušební metody; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební
postupy; Vydání: Leden 1998
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví; Vydání: Únor 1998

25. ČSN EN ISO 3457 (27 7523) Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky;
kat.č. 71024
(idt ISO 3457:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN ISO 3457 (27 7523) Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky;
Vyhlášena: Září 2003
26. ČSN EN ISO 6185-1
(32 0840)
kat.č. 70700
ČSN EN ISO 6185-1
(32 0840)

Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW;
(idt ISO 6185-1:2001); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny poháněné motorem s maximálním výkonem
4,5 kW; Vyhlášena: Červenec 2002
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27. ČSN EN ISO 6185-2
(32 0841)
kat.č. 70702
ČSN EN ISO 6185-2
(32 0841)

Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5
kW do 15 kW; (idt ISO 6185-2:2001); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny poháněné motorem s maximálním výkonem
od 4,5 kW do 15 kW; Vyhlášena: Červenec 2002

28. ČSN EN ISO 6185-3
(32 0842)
kat.č. 70701
ČSN EN ISO 6185-3
(32 0842)

Nafukovací čluny - Část 3: Čluny s maximálním výkonem motoru od 15
kW; (idt ISO 6185-3:2001); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny poháněné motorem s maximálním výkonem
15 kW a více; Vyhlášena: Červenec 2002

29. ČSN EN ISO 13590
(32 0880)
kat.č. 71115

Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci
systémů; (idt ISO 13590:2003); Vydání: Září 2004

30. ČSN EN ISO 14945
(32 1021)
kat.č. 71164

Malá plavidla - Štítek plavidla; (idt ISO 14945:2004); Vydání: Září 2004

31. ČSN EN ISO 8849 (32 5140) Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na
kat.č. 71114
stejnosměrný proud; (idt ISO 8849:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN 28849 (32 5140)
Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem;
Vydání: Listopad 1996
32. ČSN IEC 60050-151
(33 0050)
kat.č. 70129
ČSN IEC 50(151) (33 0050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a
magnetická zařízení; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické
předměty; Vydání: Únor 1995

33. ČSN EN 60079-25 (33 2320)
kat.č. 70946

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 25: Jiskrově
bezpečné systémy; (idt IEC 60079-25:2003); Vydání: Září 2004
S účinností od 2006-12-01 se ruší
Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné elektrické systémy;
Vydání: Říjen 1993

ČSN EN 50039 (33 0381)
34. ČSN EN 61810-1 ed. 2
(35 3412)
kat.č. 71100
ČSN EN 61810-1 (35 3412)
ČSN EN 61810-5 (35 3412)

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní
požadavky; (idt IEC 61810-1:2003); Vydání: Září 2004
S účinností od 2008-12-01 se ruší
Elektromechanická dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění –
Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Říjen 1999
Elektromechanická dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění Část 5: Koordinace izolace; Vydání: Květen 1999

35. ČSN EN 60862-3 (35 8456)
kat.č. 71194

Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3:
Normalizované rozměry*); (idt IEC 60862-3:2003); Vydání: Září 2004

36. ČSN EN 60749-29 (35 8799)
kat.č. 71195

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29:
Zkouška zavření*); (idt IEC 60749-29:2003); Vydání: Září 2004

37. ČSN EN 60793-1-32
(35 9213)
kat.č. 71112

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy Stahovatelnost ochrany*); (mod IEC 60793-1-32:2001); Vydání: Září 2004
S účinností od 2006-11-01 se ruší
část ČSN EN 188000 (35 9210); Vydání: Březen 1997
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38. ČSN EN 60793-1-40
(35 9213)
kat.č. 71108

Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum*);
(mod IEC 60793-1-40:2001); Vydání: Září 2004
S účinností od 2006-11-01 se ruší
část ČSN EN 188000 (35 9210); Vydání: Březen 1997

39. ČSN EN 60793-1-45
(35 9213)
kat.č. 71109

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr
vidového pole*); (mod IEC 60793-1-45:2001+ IEC 60793-1-45:2001/Cor.1:2002);
Vydání: Září 2004
S účinností od 2006-11-01 se ruší
část ČSN EN 188000 (35 9210); Vydání: Březen 1997
Jejím vydáním se ruší
Optická vlákna - Část 1: Kmenová specifikace - Oddíl 4: Měřicí metody
přenosových a optických charakteristik; Vyhlášena: Duben 2001

ČSN IEC 793-1-4 (35 9213)
40. ČSN EN 60793-2 (35 9213)
kat.č. 71197
ČSN IEC 793-2 (35 9213)

Optická vlákna - Část 2: Výrobní specifikace - Všeobecně*);
(idt IEC 60793-2:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Optická vlákna - Část 2: Výrobní specifikace; Vyhlášena: Duben 2001

41. ČSN EN 50377-9-2
(35 9242)
kat.č. 71261

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové
komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ
ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1*);
Vydání: Září 2004

42. ČSN EN 62149-1 (35 9276)
kat.č. 71172

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 1:
Všeobecně a návod; (idt IEC 62149-1:2004+ IEC 62149-1:2004/Cor.1:2004);
Vydání: Září 2004

43. ČSN EN 60745-2-20
(36 1575)
kat.č. 70765

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní
požadavky na pásové pily; (mod IEC 60745-2-20:2003); Vydání: Září 2004

44. ČSN EN 62220-1 (36 4730)
kat.č. 70972

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových
zobrazovacích zařízení - Část 1: Stanovení detekční kvantové účinnosti;
(idt IEC 62220-1:2003); Vydání: Září 2004

45. ČSN EN 60601-1-8
(36 4800)
kat.č. 70858

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na
bezpečnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny
pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a
zdravotnických elektrických systémů; (idt IEC 60601-1-8:2003);
Vydání: Září 2004

46. ČSN EN 61606-1 (36 8312)
kat.č. 71220

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní
metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně;
(idt IEC 61606-1:2003); Vydání: Září 2004
S účinností od 2006-12-01 se ruší
část ČSN EN 61606 (36 8312); Vydání: Červenec 1998

47. ČSN EN 61606-2 (36 8312)
kat.č. 71221

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní
metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební
elektroniky; (idt IEC 61606-2:2003); Vydání: Září 2004
Společně s ČSN EN 61601-1 s účinností od 2006-12-01 ruší
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální části - Základní metody měření
zvukových vlastností; Vydání: Červenec 1998

ČSN EN 61606 (36 8312)
48. ČSN EN 50174-3 (36 9071)
kat.č. 71085

Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a
výstavba vně budov; Vydání: Září 2004
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49. ČSN ISO/IEC 7064
(36 9794)
kat.č. 70851
ČSN ISO 7064 (97 9711)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy kontrolních
znaků; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Zpracování dat. Systémy kontrolních znaků; Vydání: Srpen 1995

50. ČSN EN 50368 (37 0550)
kat.č. 70859

Kabelové příchytky pro elektrické instalace; Vydání: Září 2004

51. ČSN EN 45510-4-1
(38 0210)
kat.č. 70538
ČSN EN 45510-4-1 (07 7541)

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení
kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí prachu; Vyhlášena: Leden 2000

52. ČSN EN 45510-4-2
(38 0210)
kat.č. 70536

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení
kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN 45510-4-2 (07 7542) Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů Oddíl 2: Výměníky tepla - plyn/vzduch, pára/vzduch a plyn/plyn;
Vyhlášena: Leden 2000

53. ČSN EN 3-7 (38 9100)
kat.č. 71005
ČSN EN 3-1 (38 9100)
ČSN EN 3-2 (38 9100)
ČSN EN 3-4 (38 9100)
ČSN EN 3-5 (38 9100)
54. ČSN EN 10266 (42 0048)
kat.č. 71126
ČSN EN 10266 (42 0048)
55. ČSN EN 10276-2 (42 0540)
kat.č. 70928
ČSN EN 10276-2 (42 0540)

56. ČSN EN 10058 (42 5548)
kat.č. 71019
ČSN 42 5522-1
ČSN EN 10058 (42 5548)
57. ČSN EN 10059 (42 5549)
kat.č. 71018

Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí
schopnost a zkušební metody; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro
třídy požáru A a B; Vydání: Únor 1997
Přenosné hasicí přístroje - Část 2: Zkouška těsnosti, zkouška elektrické
vodivosti, zkouška odolnosti proti vibracím, zvláštní ustanovení;
Vydání: Únor 1997
Přenosné hasicí přístroje - Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na
hasicí schopnost; Vydání: Únor 1997
Přenosné hasicí přístroje - Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky;
Vydání: Únor 1997
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice
termínů pro použití v normách na výrobky; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a termíny a
definice pro použití na běžné výrobky; Vyhlášena: Duben 2004
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a
železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním
plynu; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe
- Část 2: Metoda infračervené absorpce po natavení v inertním plynu;
Vyhlášena: Březen 2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry,
mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Tyče ocelové ploché válcované za tepla. Rozměry. Část 1: Normální a zvýšená
přesnost; Vydání: Duben 1994
Ocelové tyče ploché válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a
tolerance tvaru; Vyhlášena: Duben 2004
Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru; Vydání: Září 2004
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ČSN 42 5520-1
ČSN EN 10059 (42 5549)
58. ČSN EN 10060 (42 5551)
kat.č. 71020
ČSN 42 5510-1
ČSN EN 10060 (42 5551)
59. ČSN EN 10061 (42 5552)
kat.č. 71021
ČSN 42 5530-1
ČSN EN 10061 (42 5552)
60. ČSN EN 10092-1 (42 5582)
kat.č. 71023
ČSN EN 10092-1 (42 5582)
61. ČSN EN 10092-2 (42 5583)
kat.č. 71022
ČSN EN 10092-2 (42 5583)

62. ČSN EN 13990 (49 2110)
kat.č. 71250
ČSN 49 2110
63. ČSN EN 1784 (56 0026)
kat.č. 71012
ČSN EN 1784 (56 0026)
64. ČSN EN 1785 (56 0027)
kat.č. 71011
ČSN EN 1785 (56 0027)

65. ČSN EN ISO 1183-1
(64 0111)
kat.č. 71191

Jejím vydáním se ruší
Tyče ocelové čtvercové válcované za tepla. Rozměry. Část 1: Normální a
zvýšená přesnost; Vydání: Duben 1994
Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů
a tolerance tvaru; Vyhlášena: Duben 2004
Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky
rozměrů a tolerance tvaru; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Tyče ocelové kruhové válcované za tepla. Rozměry. Část 1: Normální a
zvýšená přesnost; Vydání: Duben 1994
Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a
tolerance tvaru; Vyhlášena: Duben 2004
Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky
rozměrů a tolerance tvaru; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Tyče ocelové šestihranné válcované za tepla. Rozměry. Část 1: Normální a
zvýšená přesnost; Vydání: Duben 1994
Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky
rozměrů a tolerance tvaru; Vyhlášena: Duben 2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 1: Ploché tyče - Rozměry,
mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru; Vyhlášena: Duben 2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové
pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a
tolerance tvaru; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 2: Pružiny žebrované a
drážkované a listové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru;
Vyhlášena: Duben 2004
Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Frézované (hoblované) dřevěné profily; Vydání: Únor 2000
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza
uhlovodíků metodou plynové chromatografie; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Stanovení
uhlovodíků plynovou chromatografií; Vyhlášena: Únor 2004
Potraviny - Detekce ozářených
alkylcyklobutanonů metodou
detekcí; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Potraviny - Detekce ozářených
alkylcyklobutanonů plynovou
Vyhlášena: Únor 2004

potravin obsahujících tuk - Analýza 2plynové chromatografie s hmotnostní
potravin obsahujících tuk - Stanovení 2chromatografií s hmotnostní detekcí;

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní
metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda;
(idt ISO 1183-1:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
část ČSN 64 0111; Vydání: Květen 1993
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66. ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé
kat.č. 71252
hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace;
(idt ISO 9080:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé
hydrostatické pevnosti materiálů z termoplastů ve formě trubek metodou
extrapolace; Vyhlášena: Říjen 2003
67. ČSN EN 14275 (65 6007)
kat.č. 71211
ČSN EN 14275 (65 6007)

68. ČSN EN ISO 20783-1
(65 6023)
kat.č. 71098
ČSN EN ISO 20783-1
(65 6023)
69. ČSN EN ISO 20783-2
(65 6023)
kat.č. 71099
ČSN EN ISO 20783-2
(65 6023)

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové
nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích
stanic; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Automobilová paliva - Posuzování jakosti benzínu a nafty - Odběr vzorků u
čerpacích stanic maloobchodní sítě a komerční sítě automatů na palivo;
Vyhlášena: Březen 2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s
omezenou hořlavostí - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE;
(idt ISO 20783-1:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou
hořlavostí - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE; Vyhlášena: Červenec 2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s
omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB;
(idt ISO 20783-2:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou
hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB; Vyhlášena: Červenec 2004

70. ČSN EN ISO 2719 (65 6064) Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyhokat.č. 71097
Martense; (idt ISO 2719:2002); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN EN ISO 2719 (65 6064) Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense;
Vyhlášena: Červen 2003
71. ČSN EN 14274 (65 6502)
kat.č. 71214
ČSN EN 14274 (65 6502)

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové
nafty - Systém monitorování kvality paliv; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Automobilová paliva - Posuzování jakosti benzínu a nafty - Monitorování
systému kvality paliva; Vyhlášena: Březen 2004

72. ČSN EN 13614 (65 7052)
kat.č. 71107

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí
zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem; Vydání: Září 2004

73. ČSN EN 13358 (65 7083)
kat.č. 71106

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik ropných
ředěných asfaltů; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Asfalty. Destilační zkouška silničních ředěných asfaltů; z 1981-12-24

ČSN 65 7083
74. ČSN EN 13872 (66 8637)
kat.č. 71192

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových
hmot - Stanovení rozměrových změn; Vydání: Září 2004

75. ČSN EN 14469-1 (67 0556)
kat.č. 71196

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu
(PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí; Vydání: Září 2004

76. ČSN EN 14197-2 (69 7257)
kat.č. 71160

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2:
Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení; Vydání: Září 2004
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ČSN EN 14197-2 (69 7257)
77. ČSN EN 413-1 (72 2102)
kat.č. 70962
ČSN P ENV 413-1 (72 2102)
78. ČSN EN 1917 (72 3147)
kat.č. 68554
ČSN EN 1917 (72 3147)
79. ČSN EN ISO 15186-1
(73 0509)
kat.č. 71040
ČSN EN ISO 15186-1
(73 0509)

Jejím vydáním se ruší
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2:
Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení; Vyhlášena: Březen 2004
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Cement pro zdění - Část 1: Specifikace; Vydání: Srpen 1996
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a
železobetonu; Vyhlášena: Červenec 2003
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření;
(idt ISO 15186-1:2000); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření;
Vyhlášena: Únor 2004

80. ČSN ISO 15186-2 (73 0509)
kat.č. 71039

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách;
Vydání: Září 2004

81. ČSN ISO 15186-3 (73 0509)
kat.č. 71038

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých
kmitočtech; Vydání: Září 2004

82. ČSN EN 1443 (73 4200)
kat.č. 69740
ČSN EN 1443 (73 4200)

Komíny - Všeobecné požadavky; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Komíny - Všeobecné požadavky; Vyhlášena: Srpen 2003

83. ČSN EN 13232-1 (73 6371)
kat.č. 70090

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1:
Definice; Vydání: Září 2004

84. ČSN EN 13391 (74 2871)
kat.č. 71183

Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání;
Vydání: Září 2004

85. ČSN EN 13830 (74 7209)
kat.č. 70800
ČSN EN 13830 (74 7209)

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku; Vyhlášena: Květen 2004

86. ČSN 75 6261
kat.č. 69117
ČSN 75 6261

Dešťové nádrže; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Dešťové nádrže; Vydání: Listopad 1997

87. ČSN EN ISO 5667-3
(75 7051)
kat.č. 70969
ČSN EN ISO 5667-3
(75 7051)

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a
manipulaci s nimi; (idt ISO 5667-3:2003); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a
manipulaci s nimi; Vydání: Září 1996

88. ČSN EN ISO 15680
(75 7558)
kat.č. 70968

Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků,
naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s
P&T a termální desorpcí; (idt ISO 15680:2003); Vydání: Září 2004
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89. ČSN EN 14413-1 (76 1302)
kat.č. 71189

Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik
instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň;
Vydání: Září 2004

90. ČSN EN 14413-2 (76 1302)
kat.č. 71190

Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik
instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň;
Vydání: Září 2004

91. ČSN EN 14467 (76 1303)
kat.č. 71188

Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního
přístrojového potápění; Vydání: Září 2004

92. ČSN EN ISO 8113 (77 0557) Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení;
kat.č. 70984
(idt ISO 8113:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN ISO 8113 (70 0557)
Skleněné obaly. Odolnost proti svislému zatížení. Metoda zkoušení;
Vydání: Prosinec 1993
93. ČSN EN ISO 7458 (77 0558) Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení;
kat.č. 70986
(idt ISO 7458:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN ISO 7458 (70 0558)
Skleněné obaly. Odolnost proti vnitřnímu tlaku. Metody zkoušení;
Vydání: Prosinec 1993
94. ČSN EN ISO 7459 (77 0559) Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé
kat.č. 70985
změně teploty - Metody zkoušení; (idt ISO 7459:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN ISO 7459 (70 0559)
Skleněné obaly. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé
změně teploty. Metody zkoušení; Vydání: Září 1992
95. ČSN EN 340 (83 2701)
kat.č. 70888
ČSN EN 340 (83 2701)

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky; Vydání: Září 1995

96. ČSN EN 14021 (83 2754)
kat.č. 70947

Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty Požadavky a metody zkoušení; Vydání: Září 2004

97. ČSN EN ISO 14159
(83 3270)
kat.č. 71237

Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci
strojních zařízení; (idt ISO 14159:2002); Vydání: Září 2004

98. ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů; (idt ISO 6385:2004);
kat.č. 71139
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN ISO 6385 (83 3510)
Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů;
Vydání: Prosinec 1993
99. ČSN EN ISO 9886 (83 3559) Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření;
kat.č. 71242
(idt ISO 9886:2004); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
ČSN ISO 9886 (83 3559)
Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření; Vydání: Červen 1996
100. ČSN ETSI EN 301 908-4
V2.2.1 (87 5111)
kat.č. 71054

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
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ČSN ETSI EN 301 908-4
V2.2.1 (87 5111)

101. ČSN ETSI EN 301 997-1
V1.1.1 (87 8590)
kat.č. 71110
ČSN ETSI EN 301 997-1
V1.1.1 (87 8590)

102. ČSN ETSI EN 301 997-2
V1.1.1 (87 8590)
kat.č. 71111

ČSN ETSI EN 301 997-2
V1.1.1 (87 8590)

103. ČSN EN 13310 (91 4108)
kat.č. 71141
ČSN EN 13310 (91 4108)
104. ČSN EN 1466 (94 3410)
kat.č. 71253
ČSN EN 1466 (94 3410)
105. ČSN ISO 9735-4 (97 9735)
kat.č. 71047

ČSN ISO 9735-4 (97 9735)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové
stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000
třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými
(cdma2000) (UE); Vyhlášena: Duben 2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení
pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v
kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné
požadavky; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení
pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS), pracující v
kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky;
Vyhlášena: Listopad 2002
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení
pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v
kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení
pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS), pracující v
kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE;
Vyhlášena: Březen 2004
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody;
Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Srpen 2003
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Předměty pro péči o děti - Přenosné tašky na děti a nosné konstrukce Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Únor 1999
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání
syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI
(zpráva CONTRL); Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla
syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4) - Část 4: Syntaktické a
služební hlášení pro dávkovou EDI (Zpráva CONTRL); Vydání: Květen 2000

ZMĚNY ČSN
106. ČSN EN 996 (27 7996)
kat.č. 71061

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky;
Vydání: Listopad 1997
Změna A2; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se ruší
Změna A2; Vyhlášena: Prosinec 2003

107. ČSN IEC 50(461)+A1
(33 0050)
kat.č. 71049

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 461: Elektrické kabely;
Vydání: Červen 1996
Změna Z1; (eqv IEC 60050-461:1984/A2:1999); Vydání: Září 2004
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108. ČSN EN 50039 (33 0381)
kat.č. 71025

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné elektrické systémy;
Vydání: Říjen 1993
Změna Z1; Vydání: Září 2004

109. ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky kat.č. 71051
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a
elektronická zařízení; Vydání: Duben 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004
110. ČSN EN 61810-1 (35 3412) Elektromechanická dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění
kat.č. 71215
– Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Říjen 1999
Změna Z1; Vydání: Září 2004
111. ČSN EN 61810-5 (35 3412) Elektromechanická dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění kat.č. 71216
Část 5: Koordinace izolace; Vydání: Květen 1999
Změna Z1; Vydání: Září 2004
112. ČSN EN 188000 (35 9210)
kat.č. 71121

Kmenová specifikace - Optická vlákna; Vydání: Březen 1997
Změna Z3; Vydání: Září 2004

113. ČSN EN 60335-1 ed. 2
(36 1045)
kat.č. 70982

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část
1: Všeobecné požadavky; Vydání: Květen 2003
Změna A11; Vydání: Září 2004

114. ČSN EN 60335-2-96
(36 1045)
kat.č. 71177

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část
2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění
místností; Vydání: Červenec 2003
Změna A1; (idt IEC 60335-2-96:2002/A1:2003); Vydání: Září 2004

115. ČSN EN 61606 (36 8312)
kat.č. 71248

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální části - Základní metody
měření zvukových vlastností; Vydání: Červenec 1998
Změna Z1; Vydání: Září 2004

116. ČSN 46 1100-3
kat.č. 71255

Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum);
Vydání: Leden 2002
Změna Z1; Vydání: Září 2004

117. ČSN EN 836+A1 (47 0617)
kat.č. 71125

Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost;
Vydání: Prosinec 1998
Změna A3; Vydání: Září 2004

118. ČSN 64 0111
kat.č. 71224

Plasty. Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů;
Vydání: Květen 1993
Změna Z1; Vydání: Září 2004

119. ČSN EN 12859 (72 3610)
kat.č. 71124

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody;
Vydání: Březen 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

120. ČSN EN 13164 (72 7203)
kat.č. 71064

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace;
Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

121. ČSN EN 13165 (72 7204)
kat.č. 71065

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace;
Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004
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122. ČSN EN 13166 (72 7205)
kat.č. 71066

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace; Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

123. ČSN EN 13167 (72 7206)
kat.č. 71067

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace; Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

124. ČSN EN 13168 (72 7207)
kat.č. 71068

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace; Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

125. ČSN EN 13169 (72 7208)
kat.č. 71069

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace; Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

126. ČSN EN 13171 (72 7210)
kat.č. 71070

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace; Vydání: Září 2002
Změna A1; Vydání: Září 2004

127. ČSN EN 12941 (83 2252)
kat.č. 70887

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s
pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky,
zkoušení a značení; Vydání: Říjen 1999
Změna A1; Vydání: Září 2004

128. ČSN EN 13544-1 (85 2107) Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich
kat.č. 71232
části; Vydání: Srpen 2002
Změna A1;Vydání: Září 2004
OPRAVY ČSN
129. ČSN EN ISO 14937
(85 5262)
kat.č. 71122

Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Obecné požadavky na
charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou
kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků;
Vydání: Prosinec 2001
Oprava 1; (idt EN ISO 14937:2000/AC:2003); (idt ISO 14937:2000/Cor.1:2003);
Vydání: Září 2004 (Oprava je v tiskovém vydání)

130. ČSN ISO 10303-46
(97 4101)
kat.č. 71096

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o
výrobku a jejich výměna - Část 46: Integrované generické zdroje:
Vizuální prezentace; Vydání: Srpen 2000
Oprava 1*); (idt ISO 10303-46:1994/Cor.2:2002); Vydání: Září 2004 (Oprava
je v tiskovém vydání)

ZRUŠENÉ ČSN
131. ČSN 01 0199

Vydavatelská úprava odborných časopisů; z 1975-04-23;
Zrušena k 2004-10-01

132. ČSN IEC 317-24 (34 7307)

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 24: Hliníkový vodič
kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější
polyamidovou vrstvou, třída 180; Vydání: Únor 1995; Zrušena k 2004-10-01

133. ČSN 34 7816

Dílčí specifikace přístrojových kabelů pro digitální a analogovou komunikaci;
Vydání: Říjen 1997; Zrušena k 2004-10-01

134. ČSN 65 5700

Pesticídy. Všeobecné názvy; z 1987-02-23; Zrušena k 2004-10-01
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135. ČSN 65 5719

Pesticídy. Metódy skúšania. Stanovenie obsahu vody destilačným spôsobom
podľa Deana a Starka; z 1983-01-13; Zrušena k 2004-10-01

136. ČSN 72 1171

Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva; z 1967-12-06;
Zrušena k 2004-10-01

137. ČSN 72 1181

Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu; z 1967-12-06;
Zrušena k 2004-10-01

138. ČSN 72 1475

Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky; z 1974-01-16;
Zrušena k 2004-10-01

139. ČSN 86 6910

Léčivé rostliny. Semeno strofantu. Semen strophanthi; z 1956-01-30;
Zrušena k 2004-10-01

140. ČSN 86 6911

Léčivé drogy. Semeno tonko; z 1961-03-15; Zrušena k 2004-10-01

141. ČSN 86 7012

Léčivé rostliny. Kořen kozlíku lékařského. Radix valerianae; z 1954-02-27;
Zrušena k 2004-10-01

142. ČSN 86 7013

Léčivé rostliny. Kořen omanu. Radix enulae; z 1954-08-04;
Zrušena k 2004-10-01

143. ČSN 86 7153

Léčivé rostliny. Oddenek puškvorce obecného. Rhizoma calami;
z 1954-08-04; Zrušena k 2004-10-01

Ředitel ČSNI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Ve Věstníku č. 7/2004

v bodě č. 11 - ČSN EN ISO 4029 (02 1192) v názvu normy místo ....s
kuželovým důlkem, je správně ....a kuželovým důlkem
v bodě č. 217 - ČSN 72 1173 Datum zrušení normy měníme na 2004-08-01

Ve Věstníku č. 8/2004

v bodě č. 89 - ČSN EN 13079 (75 5415) měníme třídicí znak u vydávané
normy na 75 5417
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OZNÁMENÍ č. 34/04
Českého normalizačního institutu
o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN
Český normalizační institut podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených
evropských a mezinárodních norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN. Tyto evropské a mezinárodní
normy se zařazují do soustavy českých technických norem s označením a třídicím znakem uvedeným níže (tyto
normy se přejímají pouze tímto oznámením bez vydání titulní strany ČSN tiskem).
Uvedené evropské a mezinárodní normy jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení
dokumentačních služeb, Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1.
Poznámka:
Pokud v názvu ČSN je uveden termín "harmonizovaná norma", jedná se o český překlad tohoto termínu uvedeného
v názvu přejímané evropské normy (telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou
ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v
Úředním věstníku Evropských společenství.
Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke
kterému se tato norma vztahuje.
U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

VYHLÁŠENÉ ČSN
1. ČSN EN ISO 4375 (25 9383)
kat.č. 70742

Hydrometrická měření - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická
měření; EN ISO 4375:2004; ISO 4375:2000; Platí od 2004-10-01

2. ČSN EN ISO 11446 (30 4455) Silniční vozidla - Zásuvky a vidlice pro elektrické spojení mezi tažnými
kat.č. 71187
vozidly a přívěsy - 13-pólové zásuvky a vidlice pro vozidla s 12-V
soustavou; EN ISO 11446:2004; ISO 11446:2004; Platí od 2004-10-01
Jejím vyhlášením se ruší
ČSN EN ISO 11446
Osobní vozy a lehká komerční vozidla s 12-V soustavou - 13-pólové zásuvky
(30 4455)
a vidlice pro spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy - Rozměry a přiřazení
kolíků a dutinek; Vyhlášena: Říjen 2002
3. ČSN EN 14737-1 (31 0531)
kat.č. 70612

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Část 1: Zásady a
požadavky; EN 14737-1:2004; Platí od 2001-10-01

4. ČSN EN 14737-2 (31 0531)
kat.č. 70611

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Část 2: Definice
požadavků na dokumenty; EN 14737-2:2004; Platí od 2004-10-01

5. ČSN EN 14736 (31 0532)
kat.č. 70610

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování jakosti zkušebních
středisek; EN 14736:2004; Platí od 2004-10-01

6. ČSN EN 14738 (31 0533)
kat.č. 70609

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí;
EN 14738:2004; Platí od 2004-10-01

7. ČSN EN 14329 (32 5218)
kat.č. 70608

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro
manipulaci s nákladem; EN 14329:2004; Platí od 2004-10-01

8. ČSN EN 61970-301 (33 4910)
kat.č. 70314

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie
(EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) +);
EN 61970-301:2004; IEC 61970-301:2003; Platí od 2004-10-01
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9. ČSN EN ISO 21572 (56 9901) Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a
kat.č. 70615
odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů;
EN ISO 21572:2004; ISO 21572:2004; Platí od 2004-10-01
10. ČSN EN 13763-16 (66 8234)
kat.č. 71225

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16:
Stanovení přesnosti zpoždění; EN 13763-16:2003; Platí od 2004-10-01

11. ČSN EN ISO 14688-2
(72 1003)
kat.č. 71282

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin Část 2: Zásady klasifikace+); EN ISO 14688-2:2004; ISO 14688-2:2004;
Platí od 2004-10-01

12. ČSN EN 14146 (72 1132)
kat.č. 70823

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu
pružnosti (pomocí základní resonanční frekvencí) +); EN 14146:2004;
Platí od 2004-10-01

13. ČSN EN 14158 (72 1133)
kat.č. 70822

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení energie lomu+);
EN 14158:2004; Platí od 2004-10-01

14. ČSN EN 14617-2 (72 1450)
kat.č. 70824

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu+);
EN 14617-2:2004; Platí od 2004-10-01

15. ČSN EN 12326-1 (72 1891)
kat.č. 71267

Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou krytinu a vnější
obklady - Část 1: Specifikace výrobku+); EN 12326-1:2004;
Platí od 2004-10-01

16. ČSN EN 13748-1 (72 3040)
kat.č. 70746

Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití+);
EN 13748-1:2004; Platí od 2004-10-01

17. ČSN EN 13748-2 (72 3209)
kat.č. 71226

Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití+);
EN 13748-2:2004; Platí od 2004-10-01

18. ČSN EN 1366-7 (73 0857)
kat.č. 71223

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry
pásových a kolejových technologických přepravních systémů+);
EN 1366-7:2004; Platí od 2004-10-01

19. ČSN EN 13964 (73 4250)
kat.č. 70745

Zavěšené podhledy - Požadavky a zkušební metody; EN 13964:2004;
Platí od 2004-10-01

20. ČSN EN 13745 (73 5924)
kat.č. 70324

Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti+); EN 13745:2004;
Platí od 2004-10-01

21. ČSN EN 13528-3 (83 5771)
kat.č. 69961

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a
údržbu; EN 13528-3:2003; Platí od 2004-10-01

22. ČSN EN 14175-3 (84 7500)
kat.č. 70460

Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení; EN 14175-3:2003;
Platí od 2004-10-01

23. ČSN EN ISO 21533
(85 6183)
kat.č. 70457

Stomatologie - Stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce na
opakované použití - Rozměry a specifikace; EN ISO 21533:2003;
ISO 21533:2003; Platí od 2004-10-01

24. ČSN ETSI EN 302 064-1
V1.1.1 (87 5120)
kat.č. 70613

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3
GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření;
ETSI EN 302 064-1 V1.1.1:2004; Platí od 2004-10-01
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25. ČSN ETSI EN 302 064-2
V1.1.1 (87 5120)
kat.č. 70614

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3
GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice
R&TTE; ETSI EN 302 064-2 V1.1.1:2004; Platí od 2004-10-01

ZRUŠENÉ ČSN
26. ČSN EN ISO 10366-2
(64 3401)

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností; Vydání: Únor 2000;
Zrušena k 2004-10-01

Ředitel ČSNI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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OZNÁMENÍ č. 35/04
Českého normalizačního institutu
o zahájení zpracování návrhů českých technických norem
Na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb., zveřejňuje Český normalizační institut seznam úkolů tvorby českých
technických norem, nově zařazených do plánu.
Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických
norem, nechť se přihlásí do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu.
Návrhy ČSN mohou zpracovatelé účastníkům (s výjimkou věcně příslušných ministerstev nebo jiných ústředních
správních úřadů a příslušných technických normalizačních komisí) poskytovat za úhradu režijních nákladů
(rozmnožení, poštovné).
Současně upozorňuje, že úkoly tvorby českých technických norem může zpracovávat jen organizace nebo občan, s
nimiž to Český normalizační institut dohodl a u nichž oznámil ve Věstníku ÚNMZ zahájení prací s uvedením
zpracovatele. Návrhy českých technických norem, u nichž by obě tyto podmínky nebyly splněny, nemohou být
schváleny.
U úkolů označených *) se předpokládá převzetí mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu podle 2.6
MPN 1:1999.
U úkolů označených **) se předpokládá převzetí mezinárodní nebo evropské normy schválením k přímému použití
jako ČSN podle 2.7 MPN 1:1999.

Číslo úkolu
1
01/1429/04
TNK: 01/1430/04
TNK: 11
01/1431/04
TNK: 01/1432/04
TNK: 01/1433/04
TNK: -

Název

Termíny Zpracovatel - adresa
zahájení
ukončení
2
3
4
Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky 04-07
TUV CZ, s.r.o. Bezpečnost
04-11
pobočka Brno
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13814:2004
Tř. kpt. Jaroše 25
Brno
602 00
Vibrace - Vyvažovací stroje - Závěry z měření pro měřicí
04-11
SVUSS Praha, s.r.o.
stanice
05-09
Na Harfě 336/9
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 7475:2002
Praha 9
190 00
Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, 04-09
PhDr. Kateřina
seriálových publikací a dalších papírových dokumentů pro
05-02
Čadilová
použití v archivech a knihovnách - Metody a materiály
Svatovítská 6/906
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 14416:2003
Praha 6
160 00
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání dokumentů 04-11
PhDr. Kateřina
z hlediska materiálů v archivech a knihovnách
05-04
Čadilová
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 11799:2003
Svatovítská 6/906
Praha 6
160 00
Informace a dokumentace - Ukazatele výkonnosti knihoven
04-08
PhDr. Kateřina
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 11620/Amd.1:2003
05-01
Čadilová
Svatovítská 6/906
Praha 6
160 00
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01/1434/04 Posuzování shody - Všeobecná kritéria na činnost různých typů
orgánů provádějících inspekci
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO/IEC 17020:2003
TNK: + ISO/IEC 17020:1998
01/1435/04 Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice
reklamačního řízení v organizaci
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 10002:2004
TNK: 6
01/1436/04 Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí
vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná
pravidla
TNK: 1
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 4408-1:2004

04-08
04-11
04-08
04-12

04-08
04-11

05/0646/04 Svařování - Směrnice pro dělení kovových materiálů do skupin 04-08
Přejímané mezinárodní dokumenty: CR ISO 15608:2000 +
04-11
ISO/TR 15608:2000
TNK: 70
05/0647/04 Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení
používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN ISO 17662:2003
TNK: 70
06/0310/04 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů Požadavky a zkušební metody
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13240/prA1:2004
TNK: 26
07/0320/04 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na
spalinové soustavy DENOX využívajících zkapalněný tlakový
amoniak a vodný roztok amoniaku
TNK: 90 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12952-14:2004
08/0078/04 Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí
počítače
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62270:2004 + IEC
TNK: 48 62270:2004
11/0231/04 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová
čerpadla s kmitavým pohybem
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 13710:2004 + ISO
TNK: 13710:2004 **)
18/0193/04 Systémy průmyslové automatizace a integrace - Řízení
technického zařízení - Model dat pro počítačem ovládané
číslicové řídicí systémy - Část 11: Data pro proces frézování
TNK: Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 14649-11:2003
18/0194/04 Systémy průmyslové automatizace a integrace - Řízení
technického zařízení - Model dat pro počítačem ovládané
číslicové řídicí systémy - Část 10: Data pro obecný proces
TNK: obrábění
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 14649-10:2003
19/0205/04 Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a zkušební metody
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 12870 rev:2004
+ ISO/FDIS 12870:2004
TNK: 24/0127/04 Otočné upínací hroty - Upínání dutých obrobků s vrcholovým
úhlem 60 st. a 90 st.
TNK: 74
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04-09
05-02
04-09
05-01
04-07
05-01
04-07
04-11
04-07
04-10

04-07
04-11
04-07
04-11

04-08
05-01
04-08
04-11

Ing. Vladimír Ludvík
Sušická 5
Praha 6
160 00
QES s.r.o. - Ing.
Otakar Hrudka
Na Maninách 18
Praha 7
170 00
Doc. Ing. František
Drastík, CSc.
Sukova 5/624
Praha 6
160 00
DOM-ZO 13, s.r.o.
divize Praha
Areál VÚ, 10B
Praha 9 - Běchovice
190 11
Ing. Josef Pomikálek
Družstevní 1105
Hořice v Podkrkonoší
508 01
Ivana Petrašová, dpt.
Palackého tř.100
Brno
612 00
Petr Remeš
Cihlářská 19
Brno
602 00
Ing. Jiří Špidla, CSc.
Pekařská 4
Blansko
678 01
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
RNDr. Zdeněk Prášil
Malinová 1657/13
Praha 10
106 00
RNDr. Zdeněk Prášil
Malinová 1657/13
Praha 10
106 00
VELNOR, s.r.o.
Ukrajinská 5
Brno
625 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00

24/0128/04 Otočné upínací hroty - Vrcholový úhel 60 st.
TNK: 74
24/0129/04 Otočné upínací hroty - Vyměnitelné upínací vložky
TNK: 74
24/0130/04 Otočné upínací hroty s odtlačovací maticí - Vyměnitelné
upínací vložky
TNK: 74
24/0131/04 Otočné upínací hroty - Pro NC soustruhy
TNK: 74
24/0132/04 Otočné upínací hroty s malým průměrem tělesa - Vrcholový
úhel 60 st.
TNK: 74
24/0133/04 Otočné upínací hroty - Prodloužené s vrcholovým úhlem 60 st.
TNK: 74
24/0134/04 Otočné upínací hroty - Pro těžké upínání s vrcholovým úhlem
60 st. a 90 st.
TNK: 74
26/0576/04 Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované
pásové spoje
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 15236-4:2004 +
TNK: 23 ISO 15236-4:2004 **)

04-08
04-11
04-08
04-11
04-08
04-11
04-08
04-11
04-08
04-11
04-08
04-11
04-08
04-11
04-07
04-10

26/0577/04 Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy
pásů
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 15236-2:2004 +
TNK: 23 ISO 15236-2:2004 **)

04-07
04-10

26/0578/04 Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 12674-3:2004

04-09
05-02

TNK: 123
26/0579/04 Sklopná čela - Zdvižné plošiny namontované na vozidlech Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu
osob
TNK: Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1756-2:2004

04-08
05-01

27/0563/04 Zřizování a provoz elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy
I,II,III a VI
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 4190-1:1999
TNK: 107
32/0253/04 Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a
odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační
odpadní potrubí
TNK: Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 15749-4:2004 +
ISO 15749-4:2004 **)

04-08
05-02
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04-07
04-10

ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
ŠKO-TOOLS s.r.o.
Tylova 57
Plzeň
316 00
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Ing. Rudolf Kalina,
CSc.
K Dolům 75
Praha 4 - Modřany
143 00
Ing. Rudolf Kalina,
CSc.
K Dolům 75
Praha 4 - Modřany
143 00
Václav Vaněk
Barunčina 1852/38
Praha 4
143 00
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

33/0828/04 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové
normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého
průmyslu
TNK: 47 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 61000-6-3/A11:2004
33/0829/04 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10:
Zařazování prostorů kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 61241-10:2004 + IEC
TNK: 121 61241-10:2004
33/0830/04 Drážní zařízení - Jmenovitá napětí trakčních soustav
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 50163:2003

04-09
05-01
04-08
05-01

04-10
05-03

TNK: 126
33/0831/04 Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení
parkovacích míst pro karavany v kempech
TNK: 22 Přejímané mezinárodní dokumenty: prHD 384.7.708 S2:2003 +
IEC 364-7-708:1988+A1:1993
34/2044/04 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů
elektrických a optických kabelů - Část 4-1: Specifické metody
pro polyetylenové a polypropylenové směsi - Odolnost vůči
TNK: 68 popraskání vlivem okolí - Měření indexu toku taveniny Měření obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v
polyetylénu pomocí přímého hoření - Měření obsahu sazí
termogravimetrickou analýzou (TGA) - Odhad rozptylu sazí v
polyethylénu mikroskopem
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60811-4-1:2004 +
IEC 60811-4-1:2004
34/2045/04 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů
elektrických a optických kabelů - Část 4-2: Specifické metody
pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a
TNK: 68 prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě
- Zkouška navíjením při kondicionování při zvýšené teplotě Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu - Měření
přírůstku hmotnosti - Zkouška dlouhodobé stability - Zkušební
metoda
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60811-4-2:2004 +
IEC 60811-4-2:2004
34/2046/04 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých
typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné, polotuhé
polyvinylidenfluoridové trubičky, zpomalené hoření, odolné
TNK: 110 tekutinám, poměr smrštění 2:1
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60684-3-228:2004 +
IEC 60684-3-228:2004
34/2047/04 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých
typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky,
zpomalené hoření, omezené nebezpečí požáru
TNK: 110 Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60684-3-165:2004 +
IEC 60684-3-165:2004
34/2048/04 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých
typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerové
trubičky, zpomalené hoření, odolné tekutinám, poměr smrštění
TNK: 110 2:1
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60684-3-271:2004 +
IEC 60684-3-271:2004
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04-10
05-03

04-08
04-11

Ivana Kabrhelová
Zahradní 912
Smržovka
468 51
Fyzikálně - technický
zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7
Ostrava - Radvanice
716 07
MEDIT Consult s.r.o.
Dr. Milady Horákové
1086/5
Olomouc
772 00
Stavebně-technický
ústav - E, a.s
Washingtonova 25
Praha 1
110 00
Ing. Stanislav Roškota
- ENOS
Pivovarnická 2
Praha 8
180 00

04-08
04-11

Ing. Stanislav Roškota
- ENOS
Pivovarnická 2
Praha 8
180 00

04-08
04-11

Ing. Petr Mach
Polní 28
Plzeň
326 00

04-08
04-11

Ing. Petr Mach
Polní 28
Plzeň
326 00

04-08
04-11

Ing. Petr Mach
Polní 28
Plzeň
326 00

34/2049/04 Pojistná zařízení pro paličky a pánvičky závěsných izolátorů Rozměry a zkoušky
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60372:2004 + IEC
TNK: 97 372:1984 + IEC 60372/A1:1999+A2:2003 *)

04-08
04-11

34/2050/04 Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62199:2004 + IEC
62199:2004 *)
TNK: 97

04-08
04-11

34/2051/04 Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické
vlastnosti
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60851-5/A2:2004 +
TNK: 68 IEC 60851-5/A2:2004

04-08
05-01

34/2052/04 Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti AL a jeho
tolerance
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62358:2004 + IEC
TNK: 102 62358:2004 *)

04-08
04-11

34/2053/04 Práce a obsluha v elektrických zařízeních
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 50110-1:2004

04-10
05-03

TNK: 22
34/2054/04 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin
hoření - Všeobecný návod
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60695-7-1:2004 +
TNK: 40 IEC 60695-7-1:2004

04-08
05-01

35/2760/04 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60669-2-1:2004 +
TNK: 130 IEC 60669-2-1:2002

04-09
05-03

35/2761/04 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné použití - Část 2:
Zvláštní požadavky pro adaptory
Přejímaný mezinárodní dokument: IEC 884-2-5:1995
TNK: 130

04-09
05-02

35/2762/04 Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60076-11:2004 + IEC
60076-11:2004
TNK: 97

04-07
04-11

35/2763/04 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušení a měření - Část 04-08
25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a fázový šum (jitter)
04-11
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60512-25-6:2004 +
TNK: 102 IEC 60512-25-6:2004 *)
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EGÚ - Laboratoř
velmi vysokého
napětí, a.s.
Areál výzkumných
ústavů
Praha 9 - Běchovice
190 11
EGÚ - Laboratoř
velmi vysokého
napětí, a.s.
Areál výzkumných
ústavů
Praha 9 - Běchovice
190 11
Technický a zkušební
ústav telekomunikací
a pošt
Hvožďanská 3
Praha 4
148 01
Ing. Miloš Novotný NORMA Šumperk
Blanická 21
Šumperk
787 01
MEDIT Consult s.r.o.
Dr. Milady Horákové
1086/5
Olomouc
772 00
Mgr. Nataša
Bednářová TECHNORM
Plickova 568
Praha 4 -Jižní Město
149 00
Jan Horský Elnormservis
Turistická 37
Brno
621 00
Jan Horský Elnormservis
Turistická 37
Brno
621 00
Ing. Leoš Valenta,
CSc.
Komárovská 1935
Praha 9 - Horní
Počernice
193 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00

35/2765/04 Zkoušky vlivu prostředí a zkoušky trvanlivosti - Zkušební
metody pro povrchovou montáž pouzder s vývody typu FBGA,
BGA, FLGA, LGA, SON a QFN na desky
TNK: 102 Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 62137:2004 + IEC
62137:2004
35/2766/04 Dielektrické rezonátory vlnovodného typu - Část 2: Návod pro
použití v oscilátorech a filtrech
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 61338-2:2004 + IEC
TNK: 102 61338-2:2004 *)

04-08
05-01

Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00

04-08
04-11

RNDr. Josef
Suchánek, CSc.
K sokolovně 439
Hradec Králové 7
503 41
Ing. Jitka Machatá,
CSc.
Předvoje 4/289
Praha 6
162 00
Ing. Jitka Machatá,
CSc.
Předvoje 4/289
Praha 6
162 00
Ing. Petr Voda
Rataje 212
Hlinsko v Čechách
539 01

36/3903/04 Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné 04-09
požadavky
05-01
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60809/A3:2004 + IEC
TNK: 67 60809/A3:2004 **)
36/3904/04 Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60901/A3:2004 + IEC
60901/A3:2004
TNK: 67

04-08
05-01

36/3905/04 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné
smažiče, smažící pánve a podobné spotřebiče
TNK: 33 Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-13/prA1:2004
+ IEC 60335-2-13/A1:2004
36/3906/04 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60335-2-29:2002 +
TNK: 33 IEC 60335-2-29:2002+A1:2004
36/3907/04 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60598-1:2003 + IEC
60598-1:2003+Cor.I1:2004
TNK: -

04-08
05-01

36/3908/04 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 210: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily,
TNK: 33 mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60704-2-10:2004 +
IEC 60704-2-10:2004
36/3909/04 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro
čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin
TNK: 33 nebo páry
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-54/prA1:2004
+ IEC 60335-2-54/A1:2004
36/3910/04 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické
víceúčelové varné pánve pro komerční účely
TNK: 33 Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-39/prA1:2004
+ IEC 60335-2-39/A1:2004
36/3911/04 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické
sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely
TNK: 33 Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-36/prA1:2004
+ IEC 60335-2-36/A1:2004
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04-07
04-10
04-08
05-01

04-09
05-01

Ing. Petr Voda
Rataje 212
Hlinsko v Čechách
539 01
Josef Rýmus ESICCO
Kard.Berana 22
Plzeň
301 25
Radka Horská
Turistická 37
Brno
621 00

04-09
05-01

Jan Horský Elnormservis
Turistická 37
Brno
621 00

04-09
05-01

Markéta Ratajová
Nová 781
Hořovice
268 01

04-09
05-01

Markéta Ratajová
Nová 781
Hořovice
268 01

36/3912/04 Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované
soubory grafických znaků - Část 7: Latinská/řecká abeceda
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 8859-7:2003 *)
TNK: 20

04-07
04-10

36/3913/04 Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na
základní bezpečnost a základní vlastnosti monitorů dýchacích
plynů
TNK: 81 Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 21647:2004 +
ISO/FDIS 21647:2004

04-09
05-02

36/3914/04 Informační technologie - Identifikační karty - Karty s
integrovanými obvody s kontakty - Část 2: Rozměry a umístění
kontaktů/ Přiřazení kontaktů C4 a C8
TNK: 20 Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 78162/Amd.1:2004
36/3916/04 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11:
Ověřování osob biometrickými metodami
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 7816-11:2004
TNK: 20
36/3917/04 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9:
Příkazy pro správu karet
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 7816-9:2004
TNK: 20
36/3918/04 Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými
obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 2: Vzduchové rozhraní
a Fyzikální charakteristiky
TNK: 20 Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO/IEC 156932:2000+Cor.1:2001
36/3919/04 Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými
obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální
charakteristiky
TNK: 20 Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 15693-1:2000
36/3920/04 Informační technologie - Identifikační karty - Karty s
integrovanými obvody - Část 6: Mezioborové datové prvky pro
výměnu
TNK: 20 Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 7816-6:2004
42/1878/04 Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Seznam a popis
informací
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10168:2004
TNK: 62

04-08
04-11

04-07
04-10
04-08
04-11
04-08
04-11

04-08
04-11
04-09
04-12
04-07
05-01

04-07
45/0085/04 Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním
provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce
04-10
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 10417:2004 + ISO
TNK: 10417:2004 **)
51/0043/04 Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a
hygienické požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13871:2004
TNK: -

04-09
05-02

04-08
57/0303/04 Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení
obsahu tuku (Referenční metoda)
05-02
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 17189:2003 + ISO
TNK: 116 17189:2003
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RECHEK - Ing.
Jindřich Řechtáček
Veletržní 39
Praha 7
170 00
Ing. Vladimír
Vejrosta
Herčíkova 2
Brno 12 - Královo
Pole
612 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00
Anna Juráková
Floeglova 1506
Praha 13
155 00
Ing. Jan Weischera DWV
Buštěhradská 98
Kladno 3 - Dříň
272 03
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Státní zkušebna
zeměděl., potrav. a
lesnických strojů, a.s.
Třanovského 622/11
Praha 6 - Řepy
163 04
MILCOM servis, a.s.
Hostivařská 56
Praha 10
102 00

57/0304/04 Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická
metoda (Referenční metoda)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 1735:2004 + ISO
TNK: 116 1735:2004
63/0292/04 Názvosloví pneumatik

04-09
04-12
04-06
05-06

TNK: 23
64/1027/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické
migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů,
TNK: 52 stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení
simulantům
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-1:2004
64/1028/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny
tereftalátové v simulantech potravin
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-2:2004

04-08
05-02

64/1029/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v
potravinách a jejich simulantech
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-3:2004

04-08
05-02

64/1030/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3 butadienu v
plastech
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-4:2004

04-08
05-02

64/1031/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylchloridu v
simulantech potravin
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-5:2004

04-09
05-03

64/1032/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylchloridu v
plastech
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-6:2004

04-09
05-03

04-08
05-02

04-09
64/1033/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoetylenglykolu a 05-03
dietylenglykolu v simulantech potravin
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-7:2004
64/1034/04 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů
podléhající omezením - Část 8: Stanovení izokyanátů v
plastech
TNK: 52 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13130-8:2004

04-09
05-03

64/1035/04 Plasty - Folie a desky - Stanovení rozměrových změn po
zahřátí
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 11501:2003 +
TNK: 52 ISO 11501:1995

04-08
05-01

53

MILCOM servis, a.s.
Hostivařská 56
Praha 10
102 00
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21
Polymer Institute,
spol.s r.o.
Tkalcovská 2
Brno
656 49

66/0568/04 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní
zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního
účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik
TNK: používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a
požadavky (fáze 2, stupeň 1)
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14204:2004 **)
72/1448/04 Upravené výrobky ze sádrokartonových desek - Definice,
požadavky a zkušební metody
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14190:2004
TNK: 39

04-07
04-10

Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

04-08
04-11

72/1449/04 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti
proti obrusu
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14157:2004
TNK: 99
72/1450/04 Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky
- Požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 12058:2004
TNK: 99
72/1451/04 Výrobky z přírodního kamene - Dlaždice - Požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 12057:2004

04-10
05-03

Výzkumný ústav
maltovin, s.r.o. normalizační sekce
Na Cikánce 2
Praha 5-Radotín
153 00
Dr. Richard Přikryl
Spojovací 118
Mnichovice - Myšlín
251 64
Dr. Richard Přikryl
Spojovací 118
Mnichovice - Myšlín
251 64
Dr. Richard Přikryl
Spojovací 118
Mnichovice - Myšlín
251 64
Doc. Ing. Karel
Lorenz, CSc. - statik
Na Konvářce 12
Praha 5
150 00
Kloknerův ústav
ČVUT
Šolínova 7
Praha 6 - Dejvice
166 08
DEKTRADE, a.s.
Tiskařská 10
Praha 10
108 28
STÚ - K, a.s.
Washingtonova 25
Praha 1
110 01
STÚ - K, a.s.
Washingtonova 25
Praha 1
110 01
STÚ - K, a.s.
Washingtonova 25
Praha 1
110 01
STÚ - K, a.s.
Washingtonova 25
Praha 1
110 01
STÚ - K, a.s.
Washingtonova 25
Praha 1
110 01

04-10
05-03
04-10
05-03

TNK: 99
72/1453/04 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - 04-09
Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení 04-11
tahových pásků
TNK: 37 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 846-4/prA1:2004
72/1457/04 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 772-16/prA1:2004

04-09
04-11

TNK: 37
72/1458/04 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13707:2004
TNK: 65
72/1459/04 Betonové prefabrikáty - Předpjaté desky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 1168:2004
TNK: 119
72/1460/04 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové sloupy a
stožáry
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 12843:2004
TNK: 119
72/1461/04 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové stájové rošty
pro dobytek
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 12737:2004
TNK: 119
72/1462/04 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované žebrové stropní prvky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13224:2004
TNK: 119
72/1463/04 Betonové prefabrikáty - Tyčové prefabrikované betonové
prvky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13225:2004
TNK: 119
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04-09
05-04
04-08
05-02
04-08
05-02
04-08
05-02
04-08
05-03
04-08
05-03

72/1464/04 Betonové prefabrikáty - Speciální prefabrikované předpjaté
betonové střešní prvky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13693:2004
TNK: 119
73/1924/04 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví Charakteristiky, hodnocení shody a označení
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13986:2002
TNK: 135

04-08
05-03

73/1926/04 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely Požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14374:2004
TNK: 34

04-08
05-02

73/1927/04 Dřevěné konstrukce - Výrobní požadavky na prefabrikované
nosné prvky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14250:2004
TNK: 34

04-08
05-02

73/1928/04 Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene
po povrchu stavebních hmot

04-08
04-11

04-08
05-01

TNK: 27
73/1929/04 Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při
proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13746:2004
TNK: -

04-08
04-11

73/1930/04 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za
horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12697-17:2004 **)
TNK: 51

04-07
04-10

73/1931/04 Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při
proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13746:2004 **)
TNK: -

04-07
04-10

73/1932/04 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za
horka -Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým
zhutňovačem
TNK: 51 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12697-30:2004 **)

04-07
04-10

73/1933/04 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za
horka - Část 34: Marshallova zkouška
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12697-34:2004 **)
TNK: 51

04-07
04-10

73/1934/04 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění 04-07
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 13790:2004 + ISO 04-11
13790:2004
TNK: 43
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STÚ - K, a.s.
Washingtonova 25
Praha 1
110 01
Ing. Josef Mikšátko,
CSc.
Jažlovická 1319
Praha 4
149 00
Ing. Bohumil
Koželouh, CSc. KODR
Oblá 33
Brno 34
634 00
Ing. Bohumil
Koželouh, CSc. KODR
Oblá 33
Brno 34
634 00
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
NOVOTECH, s.r.o. Ing. Karel Novotný
V Olších 904
Kralupy nad Vltavou
278 01
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Doc. Ing. Jan
Tywoniak, CSc.
Plzákova 213
Čerčany
257 22

73/1935/04 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

04-09
05-03

TNK: 36
73/1936/04 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

04-09
05-03

TNK: 36
73/1937/04 Navrhování betonových a železobetonových mostních
konstrukcí

04-09
05-03

TNK: 36
74/0212/04 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční
požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14019:2003
TNK: 60

04-08
04-11

75/0552/04 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v 04-07
mořských sedimentech
04-10
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 5667-19:2004 +
TNK: 104 ISO 5667-19:2004 **)
75/0553/04 Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti
organických látek ve vodním prostředí - Metoda analýzy
anorganického uhlíku v uzavřených nádobkách
TNK: 104 Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 14593:1999

04-07
04-12

75/0554/04 Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s
molybdenanem amonným
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 6878:2004 + ISO
TNK: 104 6878:2004

04-08
04-11

75/0555/04 Jakost vod - Hodnocení odstranitelnosti a biologické
rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí Simulační zkouška s aktivovaným kalem
TNK: 104 Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 11733 rev:2004
+ ISO/FDIS 11733:2003
77/0403/04 Skleněné obaly - Korunkové ústí lahví 26 H 180 - Rozměry
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14634:2004

04-08
05-01

04-08
05-01

TNK: 78
77/0404/04 Skleněné obaly - Korunkové ústí lahví 26 H 126 - Rozměry
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14635:2004
TNK: 78
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04-08
05-01

Prof. Ing. Bohumír
Voves, DrSc.
Pod Fialkou 7
Praha 5
150 00
Prof. Ing. Bohumír
Voves, DrSc.
Pod Fialkou 7
Praha 5
150 00
České vysoké učení
technické - Fakulta
stavební
Thákurova 7
Praha 6
166 29
Mendelova
zemědělská a lesnická
univerzita - ZSTV
Louky 304
Zlín
763 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
HYDROPROJEKT
CZ, a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16
HYDROPROJEKT
CZ, a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16
HYDROPROJEKT
CZ, a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16
Sklářský ústav
Hradec Králové s.r.o.
Škroupova 957
P.O.BOX 38
Hradec Králové 2
501 01
Sklářský ústav
Hradec Králové s.r.o.
Škroupova 957
P.O.BOX 38
Hradec Králové 2
501 01

77/0405/04 Obaly - Obalová technika - Terminologie

04-08
05-01

TNK: 78
79/0454/04 Stroje pro výrobu zboží a obuvi z přírodních a syntetických
usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a
vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky
TNK: Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13457:2004

04-09
05-02

83/0873/04 Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání a údržbu Návod
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 458 rev:2004
TNK: 3

04-08
05-01

83/0874/04 Ochranné oděvy - Slovník
Přejímané mezinárodní dokumenty: CEN ISO/TR 11610:2004
+ ISO/TR 11610:2004
TNK: 3

04-08
05-03

83/0875/04 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 407 rev:2004

04-08
05-01

TNK: 3
83/0876/04 Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika
pro prevenci stresu nebo diskomfortu v tepelných pracovních
podmínkách
TNK: Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 15265:2004 +
ISO/FDIS 15265:2004

04-10
05-02

83/0877/04 Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro
bioaerosol - Požadavky a zkušební metody
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 14583:2004
TNK: -

04-08
05-01

04-08
83/0878/04 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení
plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Pokyn pro 05-01
výběr, použití a údržbu
TNK: 117 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13528-3:2003
83/0879/04 Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních
koncentrací prachu - Automatizované měřicí systémy
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13284-2:2004
TNK: 117

04-08
05-01

84/0105/04 Malé parní sterilizátory
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13060:2004

04-08
04-11

TNK: 81
85/0525/04 Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů Část 6: Specifické charakteristiky diamantových nástrojů
Přejímaný mezinárodní dokument: EN ISO 6360-4:2004 **)
TNK: 81

57

04-07
04-10

SYBA, obalová
asociace - Ing. Vlado
Volek
Lípová 15
Praha 2
120 44
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9
Praha 1- Nové Město
116 52
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9
Praha 1- Nové Město
116 52
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9
Praha 1- Nové Město
116 52
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9
Praha 1- Nové Město
116 52
Ing. Zdeněk Chlubna ERGOTEST
Masarykovo nám. 650
P.O.BOX 13
Kopřivnice
742 21
Ing. Zdeněk Chlubna ERGOTEST
Masarykovo nám. 650
P.O.BOX 13
Kopřivnice
742 21
DEAL, s.r.o. - Ing.
František Skácel
Vlastina 23
Praha 6
161 00
DEAL, s.r.o. - Ing.
František Skácel
Vlastina 23
Praha 6
161 00
Ing. Miloš Novotný NORMA Šumperk
Blanická 21
Šumperk
787 01
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

85/0526/04 Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů Část 6: Specifické charakteristiky brousicích nástrojů
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 6360-6:2004 +
TNK: 81 ISO 6360-6:2004 **)

04-07
04-10

85/0527/04 Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii Materiály
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1641:2004
TNK: -

04-08
04-11

85/0528/04 Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii Dentální implantáty
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1642:2004
TNK: -

04-08
04-11

85/0529/04 Neinvazivní tonometry - Část 4: Zkušební postupy k určení
celkové systémové přesnosti automatických neinvazivních
tonometrů
TNK: 81 Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 1060-4:2004
85/0530/04 Stomatologie - Materiály používané na povrchy
stomatologického vybavení - Stanovení odolnosti proti
chemickým dezinfekčním prostředkům
TNK: 81 Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 21530:2004 + ISO
21530:2004 **)
85/0531/04 Chirurgické jehly

04-07
04-11

TNK: 74
85/0532/04 Chirurgické jehly - Technické požadavky a metody zkoušení
TNK: 74
87/4250/04 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky
vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3:
Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech
TNK: 96 chráněných proti povětrnostním vlivům
Přejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 300 019-1-3
V2.2.2:2004 **)
87/4251/04 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v
kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2:
TNK: 96 Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
Přejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 300 440-2
V1.1.2:2004 **)
87/4252/04 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém
pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a
TNK: 96 metody měření
Přejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 302 064-1
V1.1.2:2004 **)
91/0340/04 Nábytek - Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití
- Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13453-1:2004 **)
TNK: -

58

04-07
04-10

04-08
04-12
04-08
04-12
04-07
04-10

Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
MUDr. Martina
Bradnová
Božkovská 2967
Praha 4
140 00
MUDr. Martina
Bradnová
Božkovská 2967
Praha 4
140 00
Ing. Leopold Říčný
Jurkovičova 9
Brno
638 00
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
BSV Kubiš, s.r.o.
Příluky 308
Zlín
760 01
BSV Kubiš, s.r.o.
Příluky 308
Zlín
760 01
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

04-07
04-10

Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

04-07
04-10

Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

04-07
04-10

Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02

91/0341/04 Nábytek - Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití 04-07
- Část 2: Metody zkoušení
04-10
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13453-2:2004 **)
TNK: 94/0326/04 Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1:
Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za
pokojové teploty
TNK: 32 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14483-1:2004 **)

04-07
04-10

04-07
94/0327/04 Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2:
Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, 04-10
neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami
TNK: 32 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14483-2:2004 **)
94/0328/04 Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3:
Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými
kapalinami v hexagonální nádobě
TNK: 32 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14483-3:2004 **)

04-07
04-10

94/0329/04 Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4:
Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými
kapalinami ve válcové nádobě
TNK: 32 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14483-4:2004 **)

04-07
04-10

94/0330/04 Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených
systémech
TNK: 32 Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14483-5:2004 **)

04-07
04-10

94/0331/04 Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní
požadavky a zkušební metody - Část 1: Nosiče na záda s
rámem
TNK: 137 Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 13209-1:2004

04-08
05-01

Ředitel ČSNI
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Český normalizační
institut
Biskupský dvůr 5
Praha 1
110 02
Institut pro testování a
certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Zlín
764 21

OZNÁMENÍ č. 36/04
Českého normalizačního institutu
o návrzích na zrušení ČSN
Český normalizační institut předkládá podle § 6 zákona č. 22/1997 Sb., k projednání seznam českých technických norem (ČSN)
navrhovaných ke zrušení pro jejich technickou zastaralost, neaktuálnost nebo z jiných důvodů.
Každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od zveřejnění tohoto oznámení na adrese:
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 221 802 111

Označení ČSN
Měsíc a rok vydání
(datum schválení)
ČSN 02 3510
srpen 1992
ČSN 02 4608
únor 1999
ČSN 02 4615
leden 1993
ČSN 02 4620
prosinec 1994
ČSN 02 4625
říjen 1994
ČSN 02 4645
červen 1998
ČSN 02 4650
červen 1998
ČSN 02 4665
červen 1998
ČSN 02 4735
říjen 1992
ČSN 02 4741
srpen 1992
ČSN 30 9031
duben 1993
ČSN 30 9506
listopad 1992
ČSN 33 0165
říjen 1992
ČSN 33 1326
prosinec 1993
ČSN 33 2040
leden 1993
ČSN 33 2160
duben 1993
ČSN 33 2210
říjen 1993
ČSN 33 2410
září 1992
ČSN 33 2540
září 1992
ČSN 33 2550
1991-02-28

Číslo oddělení
Třídící Název ČSN
znak

Jméno referenta ČSNI

02 3510 Kloubová ložiska. Technické požadavky
02 4608
02 4615
02 4620
02 4625
02 4645
02 4650
02 4665
02 4735
02 4741
30 9031
30 9506

11
Ing. Skuček
Valivá ložiska - Označování valivých ložisek
11
Ing. Skuček
Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadová s kosoúhlým
11
stykem sdružená. Technické předpisy
Ing. Skuček
Valivá ložiska. Uložení
11
Ing. Skuček
Valivá ložiska. Úložné plochy pro montáž. Rozměry
11
Ing. Skuček
Valivá ložiska - Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým
11
stykem
Ing. Skuček
Valivá ložiska - Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí
11
Ing. Skuček
Valivá ložiska - Kuličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým
11
stykem
Ing. Skuček
Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska jednosměrná s
11
kosoúhlým stykem @ = 60°
Ing. Skuček
Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky
11
Ing. Skuček
Jízdní kola. Všeobecná ustanovení
11
Ing. Skuček
Jízdní kola. Náboje předních a zadních kol. Technické předpisy 11
Ing. Skuček

33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo
číslicemi. Prováděcí ustanovení
33 1326 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a
pro práci na trakčním vedení metra
33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení
elektrizační soustavy
33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích
vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení
vn, vvn a zvn
33 2210 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení válcoven a
úpravárenských linek. Společná ustanovení
33 2410 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v kinech
33 2540 Elektrotechnické předpisy. Skladovací technika. Elektrické
vybavení
33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro
elektrická zařízení
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13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik
13
Ing. Csirik

ČSN 33 3516
červen 1997
ČSN 33 3525
červenec 1997
ČSN 33 3570
leden 1995
ČSN 34 1500
prosinec 1995

33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 13
Ing. Csirik
33 3525 Trakční vedení metra
13
Ing. Csirik
33 3570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení lanových drah a 13
lyžařských vleků
Ing. Csirik
34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční
13
zařízení
Ing. Csirik

ČSN 34 1530
květen 1997
ČSN 34 1638
duben 1998
ČSN 34 2600
září 1993
ČSN 34 2613
říjen 1998
ČSN 34 2614
říjen 1998
ČSN 34 2617
prosinec 1992
ČSN 34 2650
říjen 1998
ČSN 34 3372
leden 1994
ČSN 34 5115
1991-05-09
ČSN 34 8346
listopad 1993
ČSN 35 6415
1991-05-06
ČSN 35 6416
1991-05-06
ČSN 35 9706
listopad 1993
ČSN 36 5601-1
únor 1997
ČSN 37 5711
duben 1997
ČSN 37 6754
srpen 1997

34 1530 Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních,
13
regionálních a vleček
Ing. Csirik
34 1638 Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání 13
Ing. Csirik
34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení
13
Ing. Csirik
34 2613 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější 13
podmínky pro jejich činnost
Ing. Csirik
34 2614 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, 13
provozování a používání kolejových obvodů
Ing. Csirik
34 2617 Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních
13
zabezpečovacích zařízení
Ing. Csirik
34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací 13
zařízení
Ing. Csirik
34 3372 Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových 13
a trolejbusových drah
Ing. Csirik
34 5115 Televizní obrazová technika. Názvosloví
13
Ing. Václav Holub
34 8346 Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 13
Ing. Csirik
35 6415 Miery času a frekvencie. Sekundárne etalóny. Metrologické
13
požiadavky
Ing. Václav Holub
35 6416 Elektronické čítače. Sekundárne etalóny 2. až 4. rádu a
13
prevádzkové meradlá. Metrologické požiadavky
Ing. Václav Holub
35 9706 Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a
13
trolejbusových drah
Ing. Csirik
36 5601 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. 13
Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního
Ing. Csirik
provozu
37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami
13
Ing. Csirik
37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových 13
drah
Ing. Csirik

ČSN 42 0672-11
září 1993
ČSN 42 0672-7
září 1993

42 0672 Slitiny hliníku. Část 11: Stanovení boru metodou fotometrickou
s kyselinou karmínovou
42 0672 Hliník. Část 7: Stanovení vanadu metodou fotometrickou s Nbenzoyl-N-fenylhydroxylaminem

11
Ing. Drápal, CSc.
11
Ing. Drápal, CSc.

ČSN 73 2061-1
květen 1992

73 2061 Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 1: Všeobecná ustanovení

14
Ing. Špaček

ČSN 81 9000
srpen 1994
ČSN 81 9403
prosinec 1993

81 9000 Stroje a zařízení pro prádelny a chemické čistírny. Terminologie 11
Ing. Skuček
81 9403 Skládače rovného prádla. Technické požadavky a zkoušení
11
Ing. Skuček

Ředitel ČSNI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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Oddíl 3. Metrologie
OZNÁMENÍ č. 21/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o schválení typů měřidel za II. čtvrtletí 2004
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ve smyslu § 13 odst. 1 písmeno h) zákona č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že Český metrologický institut schválil v II. čtvrtletí 2004 následující typy
měřidel.

SCHVÁLENÉ TYPY MĚŘIDEL
Značka schválení typu
Název měřidla

Typ měřidla

Výrobce

TCM 181/03 – 3965
Integrující zvukoměr

NOR 118

Norsonic, Norsko

TCM 128/04 – 4010
Váhy s neautomatickou činností

Trade

Hottinger Baldwin Messtechnik,
SRN

TCM 321/04 – 4020
Odporový snímač teploty

TDA26, TL045

SVM North Node, Švédsko

TCM 321/04 – 4021
Odporový snímač teploty

902435/50

M. K. Juchheim, SRN

TCM 441/04 – 4022
Monitor dávkového příkonu

MDG-02

VF, Černá Hora

TCM 321/04 – 4023
Přístroje pro záznam teploty zmrazených potravin

Trailer, Rigid

Cold Chain Instruments,
Velká Británie

TCM 128/04 – 4024
Váhy s neautomatickou činností

VT 6330, VT 6335,
VT 6215

Tonava, Úpice

TCM 128/04 – 4025
Váhy s neautomatickou činností

VT 6310
VT 6315

Tonava, Úpice

TCM 441/04 – 4026
Digitální přenosný multikanálový analyzátor

InSpector 1000

Canberra Industries, USA

TCM 441/04 – 4027
Vícedetektorové měřidlo nízkých aktivit

FHT 770 T

ESM Eberline Instruments, SRN

TCM 142/04 – 4028
Indukční průtokoměr

Flomag FR 10xx

ELIS, Plzeň

TCM 141/04 – 4029
Objemový průtokoměr

FM-1007

Tatsuno, Japonsko

TCM 442/04 – 4030
Měřidlo objemové aktivity radonu

Ramarn-B

Státní ústav jaderné, biologické
a chemické ochrany, Milín

TCM 221/04 – 4031
Třífázový statický elektroměr

DELTAplus

ABB

TCM 128/04 – 4032
Váhy s neautomatickou činností

Rodan

M.E.N. expert s. r. o., Příbram

TCM 128/04 – 4033
Automatické plnicí vány

PP-25E

Rafiz, Polsko

TCM 128/04 – 4034
Váhy s neautomatickou činností

TL…

Tonava, Úpice

TCM 441/04 – 4035
Měřidlo s kapalnými scintilátory

Triathler LSC

Hidex, Finsko

TCM 128/04 – 4036
Váhy s neautomatickou činností

VT 43..

Tonava, Úpice

TCM 221/04 – 4037
Statický elektroměr

EIZ…

EMH
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TCM 131/04 – 4038
Výčepní nádoby skleněné

Allegro Pokal

RC Ritzenhoff Cristal, SRN

TCM 131/04 – 4039
Výčepní nádoby skleněné

Cardinal Seidel

Rastal, SRN

TCM 131/04 – 4040
Výčepní nádoby skleněné

Glückauf Seidel

Rastal, SRN

TCM 131/04 – 4041
Výčepní nádoby skleněné

Willi

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4042
Výčepní nádoby skleněné

Casino Cognac

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4043
Výčepní nádoby skleněné

Helsinky

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4044
Výčepní nádoby skleněné

Hugo

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4045
Výčepní nádoby skleněné

Ideal

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4046
Výčepní nádoby skleněné

Junior

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4047
Výčepní nádoby skleněné

Spitzkelch

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4048
Výčepní nádoby skleněné

Mannheim

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4049
Výčepní nádoby skleněné

Norland

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4050
Výčepní nádoby skleněné

Oskar

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4051
Výčepní nádoby skleněné

Ritmeister

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4052
Výčepní nádoby skleněné

Tuborg

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4053
Výčepní nádoby skleněné

Universal

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 131/04 – 4054
Výčepní nádoby skleněné

Wachtmeister Beide

Ruhr Kristall Glas, SRN

TCM 142/04 – 4055
Vodoměr na studenou a teplou vodu

Volutron 2 – WFC, WFH

Landis & Staefa electronic, SRN

CZ 04 – 141.4056
Vodoměr na studenou vodu

S 050, S 150

Kaden – vodoměry, Osečnice

CZ 04 – 141.4057
Vodoměr na teplou vodu

S 055, S 155

Kaden – vodoměry, Osečnice

TCM 131/04 – 4058
Výčepní nádoby skleněné

Pepsi

Sklárna Heřmanova Huť, Heřmanova
Huť

TCM 128/04 – 4060
Váhy s neautomatickou činností

Profi Universal…

Váhy Jas, Svitavy

TCM 128/04 – 4061
Váhy s neautomatickou činností

Profi Special…

Váhy Jas, Svitavy

TCM 311/04 – 4062
Měřič tepla

RMS621

Endress+Hauser, SRN

Ředitel odboru metrologie:
Ing. Kraus, v. r.
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Oddíl 4. Autorizace
OZNÁMENÍ č. 22/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 25/2003 ze dne 10. října 2003 udělil autorizaci Textilnímu zkušebnímu ústavu, s. p., Václavská 6, 658 41 Brno, IČ 00013251 autorizované osobě AO 219 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je,
s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody dle rozhodnutí Evropské komise 96/581/ES implementujícího směrnici Rady
89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje NV 190, a pro postup posuzování shody k nim příslušný takto:
GEOTEXTILIE
Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané ve vozovkách, železničních tratích,
základech a stěnách, odvodňovacích systémech, při regulování eroze, v nádržích a přehradách, průplavech, v tunelech a podzemních
konstrukcích, při zneškodňování nebo ukládání kapalných odpadů, při zneškodňování nebo skladování pevného odpadu:
– jako zábrany proti kapalinám nebo plynům,
– jako ochranná vrstva,
– pro odvodňování a filtraci,
– pro zpevňování
– postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1021.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 23/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 26/2003 ze dne 27. října 2003 udělil autorizaci Centru stavebního inženýrství a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař,
IČ 45274860 - autorizované osobě AO 212 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona
nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (dále NV 190). Rozsah
rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody dle příslušných rozhodnutí Evropské komise implementujících
směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje NV 190, a pro postupy posuzování shody k nim příslušné takto:
1) Sádrové tvárnice a sádrová lepidla pro sádrové tvárnice – část skupiny výrobků z rozhodnutí Komise 1995/467/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) NV 190,
2) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS) – skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1997/556/ES, ve
znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postupy posuzování shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
3) Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro formování na místě) – skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/91/ES,
ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postupy posuzování shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
4) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – část skupiny výrobků z rozhodnutí Komise 1999/470/ES, ve znění rozhodnutí
Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1390.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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ODDÍL 2
Samostatně neprodejné

Věstník č. 9/2004

OZNÁMENÍ č. 24/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zrušení autorizace
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2003
zrušil své rozhodnutí č. 46/1999, ve znění rozhodnutí č. 36/2001, rozhodnutí č. 45/1999, ve znění rozhodnutí č. 37/2001, rozhodnutí
č. 40/2001 a rozhodnutí č. 13/2003 pro Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov.
Rozhodnutím ministra obrany ČR z 29. srpna 2003 se Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov jako příspěvková
organizace Ministerstva obrany České republiky ke dni 31. prosince 2003 zrušil a jeho úkoly a činnosti se s účinností od 1. října 2003
převedly na VOP-026 Šternberk, s. p. Autorizace VOP-026 Šternberk, s. p., jsou předmětem oznámení č. 32/04 až 36/04. V návaznosti
na tuto skutečnost přestal Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov působit jako autorizovaná osoba AO 240 v oblasti
elektrických zařízení nízkého napětí, elektromagnetické kompatibility, osobních ochranných prostředků a emisí hluku i jako oprávněná
osoba v oblasti elektromagnetické kompatibility.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 25/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 27/2003 ze dne 19. prosince 2003 udělil autorizaci Silničnímu vývoji – ZDZ spol. s r. o., Jílkova 76, 615 00 Brno, IČ 64507181 autorizované osobě AO 208 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
(dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody dle příslušných rozhodnutí Evropské
komise implementujících směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje NV 190, a pro postupy posuzování
shody k nim příslušné takto:
Výrobky pro vodorovné dopravní značení (VDZ):
1) materiály pro dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich kombinace) - část skupiny výrobků z rozhodnutí Komise
96/579/ES, ve znění rozhodnutí Komise 1999/453/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d),
2) reflexní dopravní knoflíky - část skupiny výrobků z rozhodnutí Komise 96/579/ES, ve znění rozhodnutí Komise 1999/453/ES postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1388.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 26/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 1/2004 ze dne 9. ledna 2004 udělil autorizaci Zkušebně kamene a kameniva, s. r. o., Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší,
IČ 64828042 - autorizované osobě AO 218 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona
nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb. (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody dle příslušných
rozhodnutí Evropské komise implementujících směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje NV 190, a pro
postupy posuzování shody k nim příslušné takto:
1) Kamenivo: do betonu, malt, injektážních malt, asfaltových směsí, pro povrchové úpravy, do nestmelených a hydraulicky
stmelených směsí pro vozovky a pro jiné inženýrské stavby. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/598/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
2) Kámen pro vodní stavby: pro použití v konstrukcích vodních staveb a v jiných inženýrských stavbách. - skupina výrobků
z rozhodnutí Komise 98/598/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm.
e) NV 190,
3) Kamenivo pro kolejové lože: pro použití v železničních stavbách. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/598/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
4) Filery (plniva): do betonu, malt, injektážních malt, asfaltových směsí a pro povrchové úpravy vozovek a pro jiné inženýrské stavby. skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/598/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený
v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
5) Stavební vápna - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/555/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. f) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1392.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 27/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 2/2004 ze dne 20. ledna 2004 udělil autorizaci Výzkumnému a vývojovému ústavu dřevařskému, Praha, s. p., Na Florenci 7-9,
111 71 Praha 1, IČ 00014125 - autorizované osobě AO 222 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12
odst. 1 zákona nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve
znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody
dle příslušných rozhodnutí Evropské komise implementujících směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje
NV 190, a pro postupy posuzování shody k nim příslušné takto:
1) Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované pro vnitřní nebo vnější nosné
konstrukce - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postupy posuzování
shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
2) Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované eurotřídy A1, A2, B, C pro vnitřní
nebo vnější nenosné konstrukce - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES postupy posuzování shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
3) Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska) pro použití
v budovách - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/92/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190,
4) Prefabrikované schodišťové sestavy (kompletované schodiště uváděné na trh jako sestava zahrnující prefabrikované schodišťové
stupně a další dílce) pro použití v obytných a jiných budovách - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/89/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postupy posuzování shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. b), d) a e) NV 190,
5) Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy pro použití v pozemních stavbách (průmyslově vyráběné sestavy
uváděné na trh jako budova, která je vyrobena z předem navržených a prefabrikovaných dílů určených pro sériovou výrobu) skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/455/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1393.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 28/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 3/2004 ze dne 2. února 2004 udělil autorizaci Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s. p., Prosecká 811/76a,
190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 00015679 - autorizované osobě AO 204 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle §
12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve
znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody
dle příslušných rozhodnutí Evropské komise implementujících směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje
NV 190, a pro postupy posuzování shody k nim příslušné takto:
1)
Komíny, kouřovody a specifické výrobky: prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo
bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů skupina výrobků z rozhodnutí Komise 95/467/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES - postup posuzování
shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
2)
Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných
doplňkových výrobků, které spadají do tříd A1, A2, B, C a jsou určené pro použití ve stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich
obkladech), na které se vztahují požadavky reakce na oheň - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 95/467/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
3)
Konstrukční ložiska: všechny typy konstrukčních ložisek zamýšlených pro použití v pozemních a inženýrských stavbách, pokud
jsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 95/467/ES, ve znění rozhodnutí Komise
2001/596/ES a 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
4)
Konstrukční těsněné sestavy zasklení typů I, II, III a IV, které se mají používat jako vnější stěny a zastřešení. - skupina výrobků
z rozhodnutí Komise 96/582/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
5)
Kovové kotvy do betonu (pro velké zatížení), které se mají používat pro upevňování a/nebo nesení betonových konstrukčních
prvků nebo těžkých dílců, jako jsou obklady a zavěšené podhledy. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 96/582/ES - postup
posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190,
6)
Vybavení komunikací - stožáry pro osvětlení komunikací. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 96/579/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 1999/453/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190,
7)
Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované pro vnitřní nebo vnější nosné
konstrukce. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování
shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
8)
Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované eurotřídy A1, A2, B, C pro
vnitřní nebo vnější nenosné konstrukce - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění rozhodnutí Komise
2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
9)
Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy - Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení - část skupiny
výrobků z rozhodnutí Komise 97/464/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) NV 190,
10) Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití, tříd A1FL, A2 FL, B FL, C FL. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/808/ES,
ve znění rozhodnutí Komise 1999/453/ES a 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
11) Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva: pro použití v systémech, jako jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení
prvků, které přispívají ke stabilitě systémů. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/463/ES - postup posuzování shody
uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
12) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou používající výrobky klasifikované podle reakce na oheň jako A1,
A2, B, C, D, E (A1 až E), F, určené pro použití na vnějších stěnách, na které se vztahují požární předpisy, a vnější tepelně
izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou, které jsou určené pro použití na vnějších stěnách, na které se požární předpisy
nevztahují. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/556/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování
shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
13) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou používající výrobky klasifikované podle reakce na oheň jako A1,
A2, B, C, určené pro použití na vnějších stěnách, na které se vztahují požární předpisy. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise
97/556/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
14) Cementy pro obecné použití. Zvláštní cementy. Vápenohlinitanové cementy. Cementy pro zdění. - skupiny výrobků z rozhodnutí
Komise 97/555/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. c) NV 190,
15) Stavební vápna - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/555/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. f) NV 190,
16) Sestavy vnitřních příček z materiálů eurotříd A1, A2, B, C zamýšlené pro použití, na která se vztahují požadavky na reakci na
oheň. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/213/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
17) Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi dřeva) pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro
výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A1, A2, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/600/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
18) Kamenivo: do betonu, malt, injektážních malt, asfaltových směsí, pro povrchové úpravy, do nestmelených a hydraulicky
stmelených směsí pro vozovky a pro jiné inženýrské stavby. Kámen pro vodní stavby: pro použití v konstrukcích vodních staveb
a v jiných inženýrských stavbách. Kamenivo pro kolejové lože: pro použití v železničních stavbách. Filery (plniva): do betonu,
malt, injektážích malt, asfaltových směsí a pro povrchové úpravy vozovek a pro jiné inženýrské stavby. - skupiny výrobků
z rozhodnutí Komise 98/598/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1
písm. e) NV 190,
19) Střešní lité hydroizolační sestavy: pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů
spadajících do tříd A1, A2, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/599/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
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20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)

Předpínací sestavy pro dodatečné předpínání konstrukcí. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/456/ES - postup posuzování
shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. c) NV 190,
Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené
buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů) nebo
z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů), sestávající z bednicích
desek spojených distančními rozpěrami; v obou případech se materiály kterékoliv třídy reakce na oheň mají použít v budovách na
stavbu vnějších a vnitřních stěn, na které se nevztahují požární předpisy - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 98/279/ES, ve
znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
Systémy mechanicky kotvených střešních hydroizolačních pásů a fólií zahrnujících systém kotvení, spojování a lemování
a popřípadě tepelnou izolaci, omezené na bezespáré pásové systémy pro střešní hydroizolace. - skupina výrobků z rozhodnutí
Komise 98/143/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu: určené pro konstrukční použití (zejména
předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové
stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných
zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky mostovky a velké skříňové propustky). - skupina výrobků z rozhodnutí Komise
1999/94/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
Prefabrikované schodišťové sestavy (kompletované schodiště uváděné na trh jako sestava zahrnující prefabrikované schodišťové
stupně a další dílce) pro použití v obytných a jiných budovách - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/89/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b), d) a e) NV 190,
Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě) pro použití, na která se vztahují předpisy
o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise
1999/91/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
Stavební kování pro dveře a vrata: pro použití při dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách. - skupina výrobků
z rozhodnutí Komise 1999/93/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190,
Přísady: pro použití v betonu, maltách a injektážních maltách. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/469/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy pro použití v pozemních stavbách (průmyslově vyráběné sestavy
uváděné na trh jako budova, která je vyrobena z předem navržených a prefabrikovaných dílů určených pro sériovou výrobu) skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/455/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190,
Konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla (zejména epoxidové pryskyřice, polyuretanové pryskyřice, akrylátové pryskyřice,
aminoplastové pryskyřice, fenolické pryskyřice) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách. - skupina výrobků
z rozhodnutí Komise 1999/470/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1
písm. b), d) a e) NV 190,
Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky (zejména hydraulická pojiva, pojiva na bázi cementu, disperzní polymery,
reaktivní pryskyřice) pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do
tříd A1, A2, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/470/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup
posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska) pro použití
v budovách. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/92/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190.

V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1020.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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OZNÁMENÍ č. 29/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 4/2004 ze dne 2. února 2004 udělil autorizaci Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s. p., Prosecká 811/76a,
190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 00015679 - autorizované osobě AO 204 - k činnostem při vydávání evropského technického schválení
podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení
vlády č. 251/2003 Sb. Rozsah rozhodnutí je vymezen pro vydávání evropského technického schválení pověřenou autorizovanou osobou
podle § 4 citovaného nařízení vlády. (Vzhledem k terminologické změně provedené nařízením vlády č. 128/2004 Sb. s účinností od
2004-05-01 vystupuje tato osoba jako schvalující autorizovaná osoba.)
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato schvalující autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004
podle výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako schvalující osoba.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 30/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 5/2004 ze dne 11. února 2004 udělil autorizaci Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
IČ 62156489 - autorizované osobě AO 209 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona
nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb. (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody dle příslušných
rozhodnutí Evropské komise implementujících směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje NV 190, a pro
postupy posuzování shody k nim příslušné takto:
1) Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované pro vnitřní nebo vnější nosné
konstrukce - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postupy posuzování
shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. d) a e) NV 190,
2) Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované eurotřídy A1, A2, B, C pro vnitřní
nebo vnější nenosné konstrukce - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES postupy posuzování shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1389.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 31/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 6/2004 ze dne
16. února 2004 udělil autorizaci PAVUS, a. s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 60193174 - autorizované osobě AO 216 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví
vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb. a nařízení vlády
č. 329/2002 Sb. (dále NV 173). Rozsah rozhodnutí je vymezen pro následující výrobky z přílohy č. 2 NV 173:
– hasiva (kromě vody bez přísad),
– požární hadice,
– požární proudnice a požární armatury.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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OZNÁMENÍ č. 32/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 7/2004 ze dne 18. února 2004 udělil autorizaci VOP-026 Šternberk, s. p., Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, IČ 00000493. Tento
státní podnik je pověřen jako autorizovaná osoba AO 253 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1
zákona nařízením vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění
nařízení vlády č. 281/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 168). Rozsah rozhodnutí je vymezen pro následující výrobky
z § 1 NV 168:
spotřebiče pro domácnost, tj. vysavače, potravinářské mixéry a stroje na zpracování, mísení apod., masážní spotřebiče, vysoušeče vlasů,
sušáky na ruce, žehličky, přístroje pro ohřev tekutin, přístroje pro vytápění místností, mikrovlnné trouby, vařiče a varné desky, grily
a opékače; informační technika a kancelářská zařízení; měřicí, řídicí a laboratorní zařízení; elektrická generátorová soustrojí.
Rozsah činností je vymezen § 3 odst. 2 a 4 NV 168.
Po provedení notifikace Evropským společenstvím byla tato autorizovaná osoba od dubna 2004 pověřena k plnění úkolů při posuzování
shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) ve výše
uvedeném sektoru.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 33/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 8/2004 ze dne 18. února 2004 udělil autorizaci VOP-026 Šternberk, s. p., Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, IČ 00000493. Tento
státní podnik je pověřen jako autorizovaná osoba AO 253 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1
zákona nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 169). Rozsah je vymezen pro zařízení
pro rádiové vysílání z § 4 odst. 3 NV 169.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postup posuzování shody:
– ES přezkoušení typu - § 4 odst. 3 citovaného nařízení vlády.
Po provedení notifikace Evropským společenstvím byla tato autorizovaná osoba od dubna 2004 pověřena k plnění úkolů při posuzování
shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) ve výše
uvedeném sektoru.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1380.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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OZNÁMENÍ č. 34/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 9/2004 ze dne 18. února 2004 udělil autorizaci VOP-026 Šternberk, s. p., Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, IČ 00000493. Tento
státní podnik je pověřen jako autorizovaná osoba AO 253 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1
zákona nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení
vlády č. 284/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 172). Rozsah rozhodnutí je vymezen pro osobní ochranné prostředky
(OOP), a to
– OOP - pád z výšky (zachycovací postroje, pásy pro pracovní polohování, spojky, spojovací prostředky, sedací postroje),
– OOP - utonutí (záchranné plovací vesty),
– OOP - plovací pomůcky,
– OOP - potápění (potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem; mokré, polosuché a suché oděvy
pro potápěče),
vymezené v § 5 odst. 1 NV 172.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES přezkoušení typu - § 6,
– ověřování shody výrobku s certifikovaným typem - § 7
citovaného nařízení vlády.
Po provedení notifikace Evropským společenstvím byla tato autorizovaná osoba od dubna 2004 pověřena k plnění úkolů při posuzování
shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) ve výše
uvedeném sektoru.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1380.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 35/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 10/2004 ze dne 18. února 2004 udělil autorizaci VOP-026 Šternberk, s. p., Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, IČ 00000493. Tento
státní podnik je pověřen jako autorizovaná osoba AO 253 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1
zákona nařízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Rozsah rozhodnutí
je vymezen pro elektrická zdrojová soustrojí o instalovaném výkonu menším než 400 kW z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 9/2002 Sb.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– vnitřní řízení výroby s posouzením technické dokumentace a periodickou kontrolou - příloha č. 5,
– ověření celku - příloha č. 6,
– úplné zabezpečování jakosti - příloha č. 7
citovaného nařízení vlády.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1380.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 36/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 11/2004 ze dne 18. února 2004 udělil autorizaci VOP-026 Šternberk, s. p., Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, IČ 00000493. Tento
státní podnik je pověřen jako oprávněná osoba k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona
nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 169). Rozsah rozhodnutí je vymezen
pro všechny výrobky z § 2 NV 169 a pro vydávání technických zpráv podle § 4 odst. 2 citovaného nařízení vlády.
Po provedení notifikace Evropským společenstvím byla tato autorizovaná osoba od dubna 2004 pověřena k plnění úkolů při posuzování
shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) ve výše
uvedeném sektoru.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato oprávněná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako kompetentní osoba.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 37/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 12/2004 ze dne 19. února 2004 udělil autorizaci Institutu pro testování a certifikaci, a. s., T. Bati 299, 764 21 Zlín, IČ 47910381 autorizované osobě AO 224 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
(dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je, s využitím vymezení výrobků a postupů posuzování shody dle příslušných rozhodnutí Evropské
komise implementujících směrnici Rady 89/106/EHS, vymezen pro výrobky, na které se vztahuje NV 190, a pro postupy posuzování
shody k nim příslušné takto:
1) Konstrukční ložiska: všechny typy konstrukčních ložisek zamýšlených pro použití v pozemních a inženýrských stavbách, pokud
jsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické (jen ložiska plastová a pryžová) - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 95/467/ES,
ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
2) Geotextilie
Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané ve vozovkách, železničních
tratích, základech a stěnách, odvodňovacích systémech, při regulování eroze, v nádržích a přehradách, průplavech, v tunelech
a podzemních konstrukcích, při zneškodňování nebo ukládání kapalných odpadů, při zneškodňování nebo skladování pevného
odpadu:
– jako zábrany proti kapalinám nebo plynům,
– jako ochranná vrstva,
– pro odvodňování a filtraci,
–
pro zpevňování. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 96/581/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e)
NV 190,
3) Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy - Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení - část skupiny
výrobků z rozhodnutí Komise 97/464/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) NV 190,
4) Cementy pro obecné použití zahrnující: portlandské cementy; portlandské směsné cementy; vysokopecní cementy: A, B a C;
pucolánové cementy: A a B; směsné cementy: A a B. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/555/ES - postup posuzování shody
uvedený v § 5 odst. 1 písm. c) NV 190,
5) Stavební vápna - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 97/555/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. f) NV 190,
6) Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě) pro použití, na která se vztahují předpisy
o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/91/ES,
ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
7) Přísady: pro použití v betonu, maltách a injektážních maltách. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/469/ES, ve znění
rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,
8) Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky (zejména hydraulická pojiva, pojiva na bázi cementu, disperzní polymery,
reaktivní pryskyřice) pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do
tříd A1, A2, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí Komise 1999/470/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup
posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,
9) Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik, zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje,
těsnění pro spoje, těsnicí vložky, potrubí a ochranné potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, ventily a kohouty, bezpečnostní
příslušenství pro použití v oblastech, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň, v instalacích pro dopravu/rozvod/skladování
plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo poslední tlakové
regulační stanice sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody,
která není určena pro lidskou spotřebu, pro výrobky, jejichž třída reakce na oheň je A1, A2, B, C. - skupina výrobků z rozhodnutí
Komise 1999/472/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru stavební výrobky označované CE.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1023.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 38/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 14/2004 ze dne 31. března 2004 udělil autorizaci Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s. p., Prosecká 811/76a,
190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 00015679 - autorizované osobě AO 204 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle
§ 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády
č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb. a nařízení vlády č. 329/2002 Sb. (dále NV 173). Rozsah rozhodnutí je vymezen pro
následující výrobky z přílohy č. 2 NV 173:
– prostředky lidové zábavy (zařízení dětských hřišť).
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí č. 43/1999 ÚNMZ z 30. září 1999, ve znění rozhodnutí č. 12/2003
ÚNMZ z 28. března 2003, neboť Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., navazuje na činnost Zkušebního ústavu lehkého
průmyslu, s. p., České Budějovice jako autorizované osoby AO 246 po sloučení obou státních podniků na základě rozhodnutí ministra
průmyslu a obchodu.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 39/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 15/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 Troja, IČ 00001481 - autorizované osoby AO 201. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 15/2004 o změně autorizace,
udělené rozhodnutím č. 36/1999 ÚNMZ ze dne 14. září 1999, ve znění rozhodnutí č. 51/2001 ze dne 1. listopadu 2001, pověřena
k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení
vlády č. 26/2004 Sb. (dále NV 181). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je vymezen pro všechny výrobky vymezené v § 2 NV 181.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES přezkoušení typu - příloha č. V,
– ES ověřování - příloha č. VII,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády u aktivních zdravotnických prostředků;
a pro:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády u neaktivních zdravotnických prostředků.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1014.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 40/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 16/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno,
IČ 00001490 - autorizované osoby AO 202. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 16/2004 o změně autorizace, udělené
rozhodnutím č. 47/1999 ÚNMZ ze dne 15. října 1999, ve znění rozhodnutí č. 55/2001 ÚNMZ ze dne 8. listopadu 2001, pověřena
k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení
vlády č. 26/2004 Sb. (dále NV 181). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je vymezen pro následující výrobky z § 2 NV 181:
– anestetické a respirační prostředky,
– stomatologické prostředky (kromě otiskových a dentálních materiálů a dentálních implantátů),
– elektromechanické zdravotnické prostředky,
– nemocniční vybavení (všechny typy sterilizátorů, dezinfikátorů a vybavení pro transport pacienta, včetně transportních inkubátorů),
– neaktivní implantabilní prostředky (kromě výrobků z plastů a keramiky),
– oftalmické a optické prostředky (jen elektrické),
– nástroje pro opakované použití (včetně příslušenství),
– prostředky pro jednorázové použití (jen injekční stříkačky a jehly),
– technické pomůcky pro postižené osoby (jen vozíky pro tělesně postižené a zdvihací zařízení),
– prostředky pro diagnostiku a terapii zářením.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES přezkoušení typu - příloha č. V,
– ES ověřování - příloha č. VII,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1015.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 41/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 17/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Textilního zkušebního ústavu, s. p., Václavská 6, 658 41 Brno, IČ 00013251 autorizované osoby AO 219. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 17/2004 o změně autorizace, udělené rozhodnutím
č. 60/1999 ÚNMZ ze dne 13. prosince 1999, ve znění rozhodnutí č. 53/2001 ze dne 1. listopadu 2001, pověřena k činnostem při
posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády
č. 26/2004 Sb. (dále NV 181). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je vymezen pro následující zdravotnické prostředky z § 2 NV 181:
– neaktivní implantovatelné prostředky (jen textilní a sestavy s podstatnou textilní částí),
– prostředky pro jednorázové použití (jen textilní, sestavy s podstatnou textilní částí a plastové se stejným účelem užití).
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES přezkoušení typu - příloha č. V,
– ES ověřování - příloha č. VII,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády.
Dále je rozsah rozhodnutí vymezen pro následující zdravotnické prostředky z § 2 NV 181:
– neaktivní implantovatelné prostředky (jen pryžové a plastové a sestavy s podstatnou pryžovou a plastovou částí),
– prostředky pro jednorázové použití (jen pryžové a plastové a sestavy s podstatnou pryžovou a plastovou částí).
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1021.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 42/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 18/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Institutu pro testování a certifikaci, a. s., T. Bati 299, 764 21 Zlín,
IČ 47910381 - autorizované osoby AO 224. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 18/2004 o změně autorizace, udělené
rozhodnutím č. 54/2001 ÚNMZ ze dne 7. listopadu 2001, ve znění rozhodnutí č. 8/2002 ÚNMZ ze dne 6. března 2002, pověřena
k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení
vlády č. 26/2004 Sb. (dále NV 181). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je vymezen pro všechny výrobky vymezené v § 2 NV 181.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES přezkoušení typu - příloha č. V,
– ES ověřování - příloha č. VII,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1023.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 43/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 19/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Sklářského ústavu Hradec Králové s. r. o., Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové,
IČ 26033585 - autorizované osoby AO 247. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 19/2004 o změně autorizace, udělené
rozhodnutím č. 13/2002 ÚNMZ ze dne 26. června 2002, pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12
odst. 1 zákona nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení
vlády č. 336/2001 Sb., nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 26/2004 Sb. (dále NV 181). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je
vymezen pro následující výrobky z § 2 NV 181:
– nemocniční vybavení (jen skleněné transfuzní láhve a skleněné láhve na krev).
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES ověřování - příloha č. VII
citovaného nařízení.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1386.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 44/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 20/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro pracoviště Výzkumného ústavu
stomatologického – 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, IČ 00064165 - autorizované osoby AO 252. Tato
autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 20/2004 o změně autorizace, udělené rozhodnutím č. 24/2003 ÚNMZ ze dne 25. září
2003, pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 181/2001 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., nařízení vlády
č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 26/2004 Sb. (dále NV 181). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je vymezen pro následující výrobky
z § 2 NV 181:
– stomatologické prostředky (jen materiály a implantáty).
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlášení o shodě - příloha č. III,
– ES přezkoušení typu - příloha č. V,
– ES ověřování - příloha č. VII,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. IX,
– ES prohlašování o shodě - příloha č. XI
citovaného nařízení vlády.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1385.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

78

Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 45/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 21/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 Troja, IČ 00001481 - autorizované osoby AO 201. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 21/2004 o změně autorizace,
udělené rozhodnutím č. 5/2000 ÚNMZ ze dne 20. ledna 2000, ve znění rozhodnutí č. 52/2001 ze dne 1. listopadu 2001, pověřena
k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády
č. 251/2003 Sb. (dále NV 191). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je vymezen pro všechny výrobky vymezené v § 2 NV 191.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlašování o shodě - příloha č. 3,
– ES přezkoušení typu - příloha č. 5,
– ES ověřování - příloha č. 7,
– ES prohlášení o shodě s typem - příloha č. 9,
– ustanovení o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích určených pro zvláštní účely - příloha č. 11
citovaného nařízení vlády.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1014.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 46/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 22/2004 ze dne 31. března 2004 změnil autorizaci Institutu pro testování a certifikaci, a. s., T. Bati 299, 764 21 Zlín,
IČ 47910381 - autorizované osoby AO 224. Tato autorizovaná osoba je na základě rozhodnutí č. 22/2004 o změně autorizace, udělené
rozhodnutím č. 9/2002 ÚNMZ ze dne 6. března 2002, pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12
odst. 1 zákona nařízením vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické
prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále NV 191). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je
vymezen pro všechny výrobky vymezené v § 2 NV 191.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody:
– ES prohlašování o shodě - příloha č. 3,
– ES přezkoušení typu - příloha č. 5,
– ES ověřování - příloha č. 7,
– ES prohlášení o shodě s typem - příloha č. 9,
– ustanovení o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích určených pro zvláštní účely - příloha č. 11
citovaného nařízení vlády.
V souladu s oznámením č. 14/04 zveřejněným v č. 4/2004 Věstníku ÚNMZ byla tato autorizovaná osoba v dubnu 2004 pověřena
k plnění úkolů při posuzování shody v rámci Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
(PECA) v sektoru zdravotnické prostředky.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1023.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 47/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 24/2004 ze dne
13. dubna 2004 udělil autorizaci SILMOS-Q s. r. o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, IČ 26918927. Tato společnost je pověřena jako
autorizovaná osoba AO 254 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Rozsah rozhodnutí je vymezen pro následující
výrobky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.:
5/17 – Asfaltové směsi.
Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro postupy posuzování shody podle § 5 a 6 citovaného nařízení vlády.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 48/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 25/2004 ze dne 20. dubna 2004 změnil autorizaci pro TÜV CZ s. r. o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ 63987121 autorizovanou osobu AO 211. Rozhodnutím č. 25/2004 o změně autorizace se mění rozhodnutí č. 14/2000 ÚNMZ ze dne 24. listopadu
2000, ve znění rozhodnutí č. 48/2001 ÚNMZ ze dne 16. října 2001, tak, že se mění obchodní jméno firmy žadatele, jemuž byla udělena
autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 uvedeného zákona nařízením vlády č. 168/1997
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. a nařízení
vlády č. 251/2003 Sb., (dále NV 168), z ITI TÜV, s. r. o., na TÜV CZ s. r. o. a jejího sídla z Modřanská 98, 147 00 Praha 4 na
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4. Tato autorizovaná osoba je pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených
citovaným nařízením vlády. Rozsah rozhodnutí se nemění a je nadále vymezen pro následující výrobky z § 1 NV 168:
kotoučové pily s jedním nebo několika kotouči pro zpracování dřeva a podobných materiálů; pily se stálou polohou nástroje při
obrábění, s pevným stolem a s ručním posuvem obrobku nebo přídavným posouvacím zařízením; pily se stálou polohou nástroje při
obrábění a s ručním posuvem stolu nebo vozíku; pily se stálou polohou nástroje při obrábění a se zabudovaným strojním posuvem
obrobku nebo s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím); pily s posuvným nástrojem při obrábění, s mechanickým posuvem
obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím); srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku;
tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím); pásové pily s pevným nebo
pohyblivým stolem a pásové pily s pohyblivým vozíkem s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím) pro zpracování dřeva
a podobných materiálů; svislé frézky pro zpracování dřeva a podobných materiálů s ručním posuvem obrobku; kombinované stroje pro
zpracování dřeva a podobných materiálů typů, které jsou uvedeny výše; čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem
obrobku a s několika držáky nástrojů; lisy, včetně ohraňovacích lisů, pro zpracování kovů za studena s ručním vkládáním nebo
vyjímáním (nebo s obojím), jejichž pohyblivé pracovní části mohou mít zdvih přesahující 6 mm a rychlost vyšší než 30 mm·s-1; lisy na
plasty nebo vstřikovací lisy na plasty s ručním vkládáním nebo vyjímáním; lisy na pryž nebo vstřikovací lisy na pryž s ručním
vkládáním nebo vyjímáním; ručně nakládané vozy pro sběr domácího odpadu s lisovacím zařízením; servisní zdvihací zařízení pro
zvedání vozidel; zařízení pro zdvihání osob, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost tři metry; prostředky
lidové zábavy - zařízení s pohyblivými stanovišti osob; tlaková zařízení; výtahy; vybavení pro čerpací stanice odpadních vod
a přečerpávací zařízení; vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a septiky (jen domovní čistírny a septiky do velikosti 50 EO kromě
betonových a keramických); zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění, tepelná čerpadla a zásobníky (jen zásobníkové ohřívače
vody kromě využívajících pevná a kapalná paliva, elektrické průtokové ohřívače vody, elektrická otopná tělesa, elektrokotle, tepelná
čerpadla, akumulační nádrže, výměníky a výměníkové stanice); chladicí, ventilační a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky
(kromě jednotek pro zpětné získávání tepla a chladicích a mrazicích boxů); rozvodné systémy chladicích, ventilačních a klimatizačních
zařízení; součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav nízkého napětí (NN).
Rozsah činností je vymezen § 3 odst. 2 a 4 NV 168.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato autorizovaná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako notifikovaná osoba.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Věstník č. 9/2004
OZNÁMENÍ č. 49/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 27/2004 ze dne 20. dubna 2004 změnil autorizaci pro TÜV CZ s. r. o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ 63987121 autorizovanou osobu AO 211. Rozhodnutím č. 27/2004 o změně autorizace se mění rozhodnutí č. 38/1999 ÚNMZ ze dne 23. září 1999,
ve znění rozhodnutí č. 8/2003 ÚNMZ ze dne 28. února 2003, tak, že se mění obchodní jméno firmy žadatele, jemuž byla udělena
autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 uvedeného zákona nařízením vlády č. 173/1997
Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb.
a nařízení vlády č. 329/2002 Sb., (dále NV 173), z ITI TÜV, s. r. o., na TÜV CZ s. r. o. a jejího sídla z Modřanská 98, 147 00 Praha 4
na Novodvorská 994, 142 21 Praha 4. Tato autorizovaná osoba je pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených
citovaným nařízením vlády. Rozsah rozhodnutí se nemění a je nadále vymezen pro následující výrobky z přílohy č. 2 NV 173:
– prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských
hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže),
– stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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OZNÁMENÍ č. 50/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 32/2004 ze dne 20. dubna 2004 změnil autorizaci pro TÜV CZ s. r. o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ 63987121 autorizovanou osobu AO 211. Rozhodnutím č. 32/2004 o změně autorizace se mění rozhodnutí č. 40/2002 ÚNMZ ze dne 19. prosince 2002,
tak, že se mění obchodní jméno firmy žadatele, jemuž byla udělena autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených
podle § 12 odst. 1 uvedeného zákona nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
z ITI TÜV, s. r. o., na TÜV CZ s. r. o. a jejího sídla z Modřanská 98, 147 00 Praha 4 na Novodvorská 994, 142 21 Praha 4. Tato autorizovaná
osoba je pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených citovaným nařízením vlády. Rozsah rozhodnutí se nemění a je
nadále vymezen pro následující výrobky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.:
4/1 –
Kovové konstrukční profily a plechy chráněné i nechráněné proti korozi povrchovou úpravou použité v kovových
konstrukcích nebo ve spřažených ocelobetonových konstrukcích
4/2 –
Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky (například nosníky, sloupy, schodiště, piloty, rámy, kolejnice, kolejové
konstrukce, rámové konstrukce pro zavěšené podhledy apod.) pro použití v nosných konstrukcích, základech staveb
a dopravních stavbách, chráněné nebo nechráněné proti korozi (kromě výrobků pro použití v dopravních stavbách)
7/2 –
Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení
7/4 –
a) Výrobky pro vnější kanalizační systémy s použitím v dopravních komunikacích a vně budov: vstupní a revizní šachty;
ocelová stupadla a zábradlí pro vstupní a revizní šachty, nástavce vpustí (kromě betonových)
b) poklopy a vtokové mříže
7/5 –
Odlučovače tuků a škrobů
7/7 –
Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny, septiky
7/9 –
Potrubní sestavy a nádrže včetně jejich prvků pro dopravu, rozvody a skladování kapalin a vody, která není určená pro
lidskou potřebu (jen nádrže z plastů, laminátu a kovu, trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli a litiny)
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
7/10 –
Potrubní sestavy a nádrže včetně jejich prvků pro dopravu, rozvody a skladování vody určené pro lidskou spotřebu (pitná
a teplá užitková voda) (jen nádrže z plastů, laminátu a kovu, trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli a litiny)
7/11 –
Potrubní sestavy a nádrže včetně jejich prvků (s výjimkou potrubních sestav a nádrží, které spadají pod tlaková zařízení)
v instalacích pro dopravu, rozvod popřípadě skladování plynu a paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění nebo
chlazení budov od venkovního zásobníku nebo poslední tlakové regulační stanice sítě ke vstupu do vytápěcích nebo
chladicích systémů budovy (jen trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli)
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
8/3 –
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho), na které se vztahují požadavky tepelně a zvukově izolační nebo
požadavky na bezpečnost při užívání (kromě oken)
8/4 –
Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) určená pro vnitřní komunikace
8/5 –
Zárubně
9/6 –
a) Vybavení komunikací:
– výrobky pro vodorovné dopravní značení,
– svislé dopravní značky a dopravní zařízení,
– světelná a akustická signalizační zařízení,
– výrobky pro osvětlení pozemních komunikací,
– záchytné systémy pro vozidla,
– záchytné systémy pro chodce včetně mostních zábradlí
(jen pouliční světelné stožáry kromě portálů pro dopravní značení a dřevěných sloupů venkovního osvětlení, prvky pro
záchytné systémy pro vozidla a chodce kromě betonových, mostní zábradlí)
10/5 Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla (jen
zásobníkové ohřívače vody kromě využívajících pevná a kapalná paliva, výměníky a výměníkové stanice, elektrické průtokové
ohřívače, elektrická otopná tělesa, elektrokotle, tepelná čerpadla, akumulační nádrže)
10/8 –
Chladicí, ventilační a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky (kromě jednotek pro zpětné získávání tepla, chladicích
a mrazicích zařízení - boxů)
10/9 –
Rozvodné systémy chladicích, ventilačních a klimatizačních zařízení vzduchotechniky
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
10/11 – Armatury, regulátory, zabezpečovací armatury a bezpečnostní příslušenství, poplachové systémy pro únik kapalin, zařízení
pro prevenci proti přeplnění, expanzní zařízení apod. v instalacích pro dopravu, rozvody a skladování kapalin, kromě vody
určené pro lidskou spotřebu
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
10/12 – Armatury, regulátory, zabezpečovací armatury a bezpečnostní příslušenství, poplachové systémy pro únik vody, zařízení pro
prevenci proti přeplnění, expanzní zařízení apod. v instalacích pro dopravu, rozvody a skladování vody určené pro lidskou
spotřebu (pitná a teplá užitková voda)
10/14 - Regulační armatury, armatury a bezpečnostní příslušenství, poplachové systémy pro únik plynů a kapalných paliv, zařízení
pro prevenci proti přeplnění, filtry, odlučovače, expanzní zařízení apod. v instalacích pro dopravu, rozvod nebo skladování
plynu a paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění nebo chlazení budov od venkovního zásobníku nebo poslední
tlakové regulační stanice sítě ke vstupu do vytápěcích nebo chladicích systémů budovy
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
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10/16 –

Požární a evakuační výtahy z hlediska požární bezpečnosti
Požárně odolné šachetní dveře výtahů
10/17 – Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro
plyny (kromě betonových)
10/18 – Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav nn určené pro pevné zabudování do staveb:
– transformátory,
– přístroje pro automatickou regulaci a řízení,
– výrobky pro elektroinstalační rozvody, kabely, zásuvky, rozváděče
(kromě jističů pro nadproudová jištění, stykačů, proudových chráničů, pojistek, připojovacích zařízení pro domácnost
a kabelů)
Rozsah posuzování shody je vymezen postupy podle § 3, 5, 6, 7 a 9 stanovenými pro jednotlivé skupiny výrobků v příloze č. 2
citovaného nařízení vlády.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 51/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 35/2004 ze dne 20. dubna 2004 změnil autorizaci pro TÜV CZ s. r. o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ 63987121 autorizovanou osobu AO 211. Rozhodnutím č. 35/2004 o změně autorizace se mění rozhodnutí č. 47/2001 ÚNMZ ze dne 5. října 2001,
tak, že se mění obchodní jméno firmy žadatele, jemuž byla udělena autorizace k činnostem oprávněné osoby při posuzování shody
výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 uvedeného zákona nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.,
(dále NV 169). Z ITI TÜV, s. r. o., na TÜV CZ s. r. o. a jejího sídla z Modřanská 98, 147 00 Praha 4 na Novodvorská 994, 142 21 Praha 4.
Tato oprávněná osoba je pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených citovaným nařízením vlády. Rozsah
rozhodnutí se nemění a je nadále vymezen pro následující výrobky z § 2 NV 169 a pro vydávání technických zpráv podle § 4 odst. 2
citovaného nařízení vlády:
– spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí ap. přístroje,
– elektrická svítidla ap. přístroje,
– rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení,
– průmyslové, vědecké a lékařské vf zařízení,
– zdroje nepřerušovaného napájení (UPS),
– obloukové svařovací zařízení,
– elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení,
– měřicí relé a ochranná zařízení,
– zařízení informační techniky (kromě přístrojů a zařízení, na které se vztahuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.),
– audio, video, audiovizuální a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití,
– zařízení v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu,
– zařízení v průmyslových prostorách.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato oprávněná osoba oprávněna postupovat od 6. května 2004 podle
výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako kompetentní osoba.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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OZNÁMENÍ č. 52/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím
č. 38/2004 ze dne 31. května 2004 udělil autorizaci Centru stavebního inženýrství a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař,
IČ 45274860 - autorizované osobě AO 212 - k činnostem při vydávání evropského technického schválení podle nařízení vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí je vymezen pro vydávání evropského technického schválení
schvalující autorizovanou osobou podle § 4 citovaného nařízení vlády pro výrobky následujících oblastí:
– střešní konstrukce,
– svislé obvodové konstrukce,
– zdicí prvky,
– příčky,
– podlahové konstrukce,
– otvorové výplně,
– tepelně izolační akustické materiály a systémy,
– stavební tmely a lepidla,
– omítkoviny a povrchové úpravy,
– hydroizolační a foliové materiály,
– izolační skla,
– prvky technického zařízení budov,
na které se uvedené nařízení vlády vztahuje.
Na základě notifikace Evropské komisi a členským státům EU je tato schvalující autorizovaná osoba oprávněna postupovat od data
vydání výše zmíněného rozhodnutí ÚNMZ jako schvalující osoba.
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

OZNÁMENÍ č. 53/04
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 40/2004 ze dne
25. června 2004 udělil autorizaci Institutu pro testování a certifikaci, a. s., T. Bati 299, 764 21 Zlín, IČ 47910381 - autorizované
osobě AO 224 - k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 173/1997 Sb.,
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb.
a nařízení vlády č. 329/2002 Sb. (dále NV 173). Rozsah rozhodnutí je vymezen pro následující výrobky z přílohy č. 2 NV 173:
– prostředky lidové zábavy (zařízení dětských hřišť).
Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.
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Oddíl 5. Akreditace
OZNÁMENÍ č. 09/04
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 01.06.2004 do 30.06.2004, 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. Zkušební laboratoře

číslo laboratoře
1001 -

Textilní zkušební ústav, s.p.
IČ: 00013251
zkušební laboratoř
osvědčení čj. 309/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 30.04.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Fyzikální a chemické zkoušky v oblasti textilní a oděvní výroby a zkoušky hořlavosti textilií
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Václavská 6, 658 41 Brno
543 426 711
543 243 590
info@tzu.cz
www.tzu.cz
RNDr. Pavel Malčík

1018.6 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
pobočka 0500 Předměřice nad Labem
osvědčení čj. 277/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.04.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky stavebních materiálů, hmot, stavebních dílců a konstrukcí
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

IČ: 00015679

Průmyslová 283, 503 02 Předměřice nad Labem
495 500 930 ú
495 581 232
Václav Dymeš

1026.1 - PAVUS, a.s.
IČ: 60193174
Zkušebna Veselí nad Lužnicí
osvědčení čj. 274/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 31.01.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň; zkoušení požární odolnosti stavebních konstrukcí;
zkoušení požárně technických a mechanických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků; zkoušení
požárně bezpečnostních zařízení, technických prostředků požární ochrany, hasiv a jejich hasicích
schopností
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí
381 581 128-9
381 581 127
veseli@pavus.cz
www.pavus.cz
Ing. Jiří Kápl
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1030.2 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zkušebna nábytku
osvědčení čj. 049/04 z 30.01.2004, příloha č. 2 z 29.06.2004, platnost do 28.02.2009 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Zkoušení nábytku a materiálu pro výrobu nábytku
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Lesnická 39, 613 00 Brno
545 134 176
545 134 503
ao209@mendelu.cz
Ing. Vilibald Matýsek

1058.4 - Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Oddělení zkušební laboratoře inspektorátu v Hradci Králové
osvědčení čj. 314/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Mikrobiologické zkoušení zemědělských výrobků a potravin
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

IČ: 62156489

IČ: 75014149

Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové
495 454 110
495 532 518
www.szpi.gov.cz
Ing. Ivana Nováková

1071.3 - Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
IČ: 00020338
Národní referenční laboratoř, Regionální oddělení Brno
osvědčení čj. 307/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 31.05.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické analýzy základních živin a sledovaných látek v půdách, rostlinných materiálech, krmivech,
čistírenských kalech a atmosférických depozitech
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1083 -

Ludmila Salayová
IČ: 41531671
Chemická laboratoř - Salayová
osvědčení čj. 281/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.04.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické a mikrobiologické rozbory pitných, povrchových a odpadních vod, vín,
alkoholických a nealkoholických nápojů, potravin a kalů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1089 -

Hroznová 2, 656 06 Brno
543 548 215
543 210 444
marketa.pospichalova@zeus.cz
Ing. Markéta Pospíchalová

Podivínská 655, 691 02 Velké Bílovice
519 346 785
519 346 150
chem.lab@quick.cz
Ludmila Salayová

S u b t e r r a a.s.
IČ: 45309612
Zkušební laboratoř
osvědčení čj. 305/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 31.05.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušení materiálů pro výrobu betonu, betonových směsí, fyzikálně-mechanických vlastností betonu,
betonových konstrukcí destruktivně i nedestruktivně
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav
257 921 975
257 011 120
jbrichacek@subterra.cz
www.subterra.cz
Josef Břicháček
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1091.2 - OKD, DPB, a.s.
IČ: 00494356
Zkušebna Hluk a vibrace
osvědčení čj. 320/04 z 30.06.2004, příloha č. 1 z 30.06.2004, platnost do 31.05.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Měření hluku a vibrací v pracovním a životním prostředí, určení hladin akustického výkonu zdrojů
hluku pomocí akustického tlaku, měření dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a budov
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:
1095 -

TREZOR TEST s.r.o.
IČ: 47544147
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1095
osvědčení čj. 296/04 z 18.06.2004, příloha č. 1 z 18.06.2004, platnost do 31.05.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Průlomové zkoušky, zkoušky životnosti, zkoušky funkčnosti a zkoušky bezpečnosti při funkci
mechanických zábranných systémů a úschovných objektů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1127 -

Na Vršku 67, 250 67 Klecany
284 892 997
284 890 139
trezortest@trezortest.cz
www.trezortest.cz
Ing. Kamil Maryško

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
IČ: 70565813
Centrální laboratoř SÚJCHBO
osvědčení čj. 279/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.04.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Měření mikroklimatu, radonu, dávkového příkonu, obsahu radionuklidů, pracovně tepelné zátěže,
zkoušení prostředků chemické ochrany osob a identifikace chemických látek
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1129 -

Rudé armády 637, 739 21 Paskov
558 612 398
558 671 588
milan.kyselovsky@dpb.cz
Ing. Milan Kyselovský; Ing. Jiří Šebesta; Arnošt Bik

Příbram - Kamenná, 262 31 Milín
318 621 187
318 626 055
sujchbo@sujchbo.cz
MUDr. Stanislav Brádka

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
IČ: 13691554
Oddělení chemie, hygieny potravin a úsek kontroly zdraví zvířat
osvědčení čj. 302/04 z 22.06.2004, příloha č. 1 z 22.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace:; Chemická, mikrobiologická, imunochemická, PCR a senzorická vyšetřování poživatin a krmiv včetně
stanovení cizorodých a přídatných látek. Laboratorní diagnostika prionových, virových, bakteriálních
a parazitárních onemocnění zvířat
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
567 143 212
567 310 592
red@svujihlava.cz
www.svujihlava.cz
MVDr. Ladislav Zámek

1135.2 - SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha
osvědčení čj. 061/04 z 06.02.2004, příloha č. 2 z 09.06.2004, platnost do 30.11.2004 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Zkoušení betonů, kameniva, zemin a podkladních vrstev
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Rohanský ostrov 1, 186 00 Praha 8
224 812 153, 602 138 985
224 812 153
sqz-praha@volny.cz
Ing. Vlastislav Táborský; Pavel Prokopius
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1149 -

Státní veterinární ústav Hradec Králové
Zkušební laboratoř č. 1149
osvědčení čj. 295/04 z 18.06.2004, příloha č. 1 z 18.06.2004, platnost do 31.03.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Mikrobiologické, chemické a senzorické zkoušení poživatin
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Wonkova 343, 500 02 Hradec Králové
495 212 921-2
495 221 120
svu.hk@tiscali.cz
MVDr. Jitka Hartmannová; MVDr. Jana Švarcová

1152.1 - Ústav paliv a maziv, a.s.
Zkušební laboratoř v Praze a v Bohumíně
osvědčení čj. 275/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.04.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky paliv, maziv, provozních kapalin a odpadních vod
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

kontakt:

IČ: 25148672

U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice
274 021 340
274 818 218
jiri.hatas@upmas.cz
Ing. Jiří Hataš

1175.2 - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Zkušební laboratoř Školkařská kontrola
osvědčení čj. 299/04 z 21.06.2004, příloha č. 1 z 21.06.2004, platnost do 30.11.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kvalita sadebního materiálu lesních dřevin
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

IČ: 00578835

IČ: 00020702

Na Olivě 550, 517 73 Opočno
494 668 391, 494 668 392
494 668 393
nurserylabor@vulhmop.cz
www.vulhm.opocno.cz
Ing. Jarmila Nárovcová

1178.2 - ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.
IČ: 45193258
ÚTVAR HYGIENA PRÁCE
osvědčení čj. 312/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Fyzikální a chemické vyšetřování škodlivých faktorů pracovního a životního prostředí z hlediska
posuzování rizik
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1179 -

Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice
595 688 102
595 685 580
vskuta@novahut.cz
Ing. Vítězslav Škuta

ORGREZ, a.s.
Laboratoř paliv Most
osvědčení čj. 278/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.04.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Rozbory tuhých paliv, stanovení obsahu vody a popela v tuhých palivech
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Budovatelů 2830/6, 434 01 Most
476 702 207
476 702 784
irena.muzikova@orgrez.cz
Irena Mužíková; Ing. Dobroslav Šindelář
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1206 -

Státní zdravotní ústav
IČ: 75010330
Centrum hygieny životního prostředí - Laboratoře hygieny vody
osvědčení čj. 301/04 z 21.06.2004, příloha č. 1 z 21.06.2004, platnost do 30.04.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy vod a vodných výluhů a vzorkování pitných vod a vod
pro koupaliště
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1219 -

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
IČ: 00019453
Akreditovaná zkušební laboratoř ÚSKVBL
osvědčení čj. 031/04 z 13.01.2004, příloha č. 2 z 25.06.2004, platnost do 31.10.2007 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Mikrobiologická a chemická kontrola veterinárních léčivých přípravků a biologických materiálů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1247 -

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 - Vinohrady
267 082 575
267 082 271
brizova@szu.cz
Ing. Eva Břízová, CSc.

Hudcova 56A, 621 00 Brno
541 210 022 až 24
541 212 607
uskvbl@uskvbl.cz
MVDr. Dana Pivodová

Pražské vodovody a kanalizace a.s.
IČ: 25656635
Oddělení laboratorní kontroly Praha
osvědčení čj. 117/04 z 11.03.2004, příloha č. 2 z 10.06.2004, platnost do 30.04.2008 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické zkoušení pitné, balené, povrchové, surové
a mezioperační vody. Vzorkování pitné, balené, povrchové, surové a mezioperační vody
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Dykova 3, 101 00 Praha 10
221 501 101
224 250 056
otakar.petr@pvk.cz, info@pvk.cz
www.pvk.cz
Ing. Otakar Petr, CSc.

1247.2 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
IČ: 25656635
Oddělení laboratorní kontroly Káraný
osvědčení čj. 283/04 z 03.06.2004, příloha č. 1 z 03.06.2004, platnost do 28.02.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické zkoušení pitné, povrchové, podzemní, balené
a surové vody a mezioperační vody z technologických mezistupňů a vzorkování pitné, povrchové,
podzemní, surové vody a mezioperační vody z technologických mezistupňů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:
1249 -

Hlavní 22, 250 75 Káraný
326 990 884, 326 990 606
326 990 805
lenka.koudelova@pvk.cz
lenka.vavruskova@pvk.cz
Lenka Koudelová

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
IČ: 49455842
Vodohospodářské a ekologické laboratoře
osvědčení čj. 323/04 z 30.06.2004, příloha č. 1 z 30.06.2004, platnost do 30.04.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemická analýza vod, kalů a výluhů. Ekotoxicita výluhů a vod. Vzorkování vod. Mikrobiologické
a biologické zkoušky
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Brněnská 634, 664 42 Modřice
547 212 417
547 212 417
konecny@vastd.cz
Ing. Alois Konečný
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1250 -

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN-VÚS
osvědčení čj. 280/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 31.05.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky dentálních materiálů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

kontakt:
1252 -

Nad Kamínkou 5/1197, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
257 922 469
257 921 914
vzglslab@iol.cz www.vzgls.cz
Ing. Jan Stupka

Univerzita Palackého v Olomouci
IČ: 61989592
Laboratoř buněčných kultur Lékařské fakulty
osvědčení čj. 297/04 z 18.06.2004, příloha č. 1 z 18.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - zkoušky cytotoxicity in vitro
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1313 -

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
377 307 383
377 237 268
tajc@pvl.cz
Ing. Václav Tajč

Vodní zdroje GLS Praha a.s.
IČ: 45273171
Vodní zdroje GLS Praha a.s. - laboratoře
osvědčení čj. 284/04 z 03.06.2004, příloha č. 1 z 03.06.2004, platnost do 31.01.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Analýza vod, vodných výluhů, pevných materiálů (sedimenty, zeminy, kaly, odpady), ovzduší
a půdního vzduchu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1308 -

Vinohradská 48, 120 21 Praha 2
224 256 718
224 247 034
sekretariat@vus.cz
himmlova@vus.cz
mach@vus.cz
www.vus.cz
www.vfn.cz
MUDr. Lucie Himmlová, CSc.

Povodí Vltavy, státní podnik
IČ: 70889953
Vodohospodářská laboratoř Plzeň
osvědčení čj. 300/04 z 21.06.2004, příloha č. 1 z 21.06.2004, platnost do 31.05.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické, mikrobiologické a biologické rozbory všech typů vod, sedimentů, plavenin, vybraných
biologických materiálů, zemin, kalů a vodných výluhů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1257 -

IČ: 00064165

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
585 632 312
585 632 302
ulricho@tunw.upol.cz
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

LABOX spol. s r.o.
IČ: 49707833
Zkušební laboratoř LABOX spol. s r.o.
osvědčení čj. 292/04 z 10.06.2004, příloha č. 1 z 10.06.2004, platnost do 30.06.2009
Předmět akreditace: Měření prostorů a zařízení s řízenou čistotou vzduchu, vzduchotechnických systémů a komponent,
mikroklimatu, pracovního prostředí, tepelných procesů a filtračních zařízení pro filtraci vzduchu
a plynů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Brandýská 8, 250 90 Jirny
251 012 550
251 012 552
info@labox.cz,
www.labox.cz
Ing. Vladimír Förster
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1316 -

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
IČ: 60461373
Nezávislá obalová laboratoř VŠCHT v Praze
osvědčení čj. 316/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Zkoušení výrobků určených pro přímý kontakt s potravinami, testování funkčních vlastností obalových
prostředků, chemické analýzy potravin
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1350 -

INECO, veřejná obchodní společnost
IČ: 15061191
Zkušební laboratoř INECO, v.o.s.
osvědčení čj. 290/04 z 08.06.2004, příloha č. 1 z 08.06.2004, platnost do 30.04.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Zkoušky fyzikálních a chemických veličin v pracovním a mimopracovním prostředí - měření hluku,
prašnosti, chemických látek a mikroklima, rozbory pitných, povrchových, odpadních, bazénových
a technologických vod
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1360 -

Technická 3, 166 28 Praha 6
224 353 015
233 337 337
nol.vscht@seznam.cz
www.vscht.cz
Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Štefánikova 770, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
499 622 255
499 622 255
info@ineco.cz
Ing. Martin Šíl

Sokolovská uhelná, a. s.
IČ: 49790072
Speciální laboratoř
osvědčení čj. 291/04 z 10.06.2004, příloha č. 1 z 10.06.2004, platnost do 31.05.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Měření hluku, odběr vzorků a stanovení koncentrace prachu, odběr vzorků vody, pevných odpadů,
zemin, popílků, kalů, aerosolů, plynů a par, příprava výluhu a stanovení obsahu analytů ve vodách,
výluzích, pevných odpadech, zeminách, popílcích, kalech, aerosolech, plynech a parách,
pracovním/venkovním ovzduší, emisích, olejích a kyselině sírové
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
352 465 650
352 465 670
menclova@suas.cz
Ing. Milena Menclová

1382.4 - Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
IČ: 71009370
Hygienická laboratoř Mladá Boleslav
osvědčení čj. 276/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.11.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Odběry vzorků pitných a rekreačních vod, půd a písku. Mikrobiologické a chemické zkoušky vod,
mikrobiologické zkoušky potravin, krmiv, PBU, půd, písku a prostředí. Měření prašnosti, hluku,
osvětlení a tepelně vlhkostního klimatu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

U Masokombinátu 699, 293 06 Kosmonosy
326 717 516-19
326 717 521
martina.mazalova@zukolin.cz
www.zukolin.cz
Ing. Martina Mazalová
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1386 -

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Centrum hygienických laboratoří
osvědčení čj. 287/04 z 04.06.2004, příloha č. 1 z 04.06.2004, platnost do 31.12.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické (organické a anorganické), mikrobiologické a biologické zkoušení vzorků vod, potravin,
předmětů běžného užívání, ovzduší, odpadů, kosmetických výrobků, biologických materiálů
a venkovních hracích ploch, vzorkování ovzduší, vod a venkovních hracích ploch
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
475 312 111
475 312 320
hyglab@khsusti.cz
www.zuusti.cz
Mgr. Zdeněk Koval

1386.2 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
hygienické laboratoře Děčín
osvědčení čj. 288/04 z 04.06.2004, příloha č. 1 z 04.06.2004, platnost do 30.04.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemický rozbor vod, mikrobiologický rozbor vod, potravin, stěrů z prostředí, mikrobiologická
kontrola sterilizátorů a autoklávů včetně vzorkování, měření hladin akustického tlaku, umělého
osvětlení, vibrací, vzorkování vod (pitné a vody z koupališť), stanovení těkavých organických látek
i pasivními dozimetry, prašnosti, formaldehydu, aniontů silných kyselin v pracovním prostředí
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:
1390 -

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
IČ: 71009418
Centrum hygienických laboratoří
osvědčení čj. 310/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 30.11.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Odběry vzorků a měření v terénu, zkoušky fyzikální, chemické, radiologické, mikrobiologické,
biologické vod a výluhů, pracovního a venkovního ovzduší i prostředí, potravin, odpadů, ověřování
účinnosti sterilizace a dezinfekce včetně stanovení Legionel
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1392 -

Březinova 3, 405 01 Děčín I
412 510 434
415 519 944
hyg-laboratore.dc@zuusti.cz
Ing. Lidmila Kadlečková

Vrchlického 57, 587 25 Jihlava
567 574 701
567 303 071
pavel.buchta@zujih.cz
www.zujih.cz
Ing. Pavel Buchta

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci
IČ: 71009507
Laboratorní centrum Olomouc
osvědčení čj. 318/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 30.09.2008 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemická analýza vzorků ovzduší, půd, vod, odpadů, potravin; měření hluku, vibrací, prašnosti;
analýza potravin; mikrobiologický rozbor vod, potravin a ovzduší; měření osvětlení; vzorkování
ovzduší a vod; mikrobiální kontrola zdravotnických předmětů a strerilizátorů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
585 719 309
585 719 337
sazel@volny.cz
RNDr. Vladimír Sázel

1394.3 - Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně
IČ: 71009515
Odbor laboratoří Uherské Hradiště
osvědčení čj. 098/04 z 27.02.2004, příloha č. 2 z 30.06.2004, platnost do 31.01.2005 (změna přílohy)
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
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1394.4 - Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně
IČ: 71009515
Pracoviště Vsetín - Odbor laboratoří
osvědčení čj. 289/04 z 08.06.2004, příloha č. 1 z 08.06.2004, platnost do 31.10.2005 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod, odběr vzorků vod, mikrobiologické analýzy potravin,
měření fyzikálních faktorů a chemických škodlivin v prostředí, ověřování účinnosti sterilizace
a sterility, chemické a biologické analýzy biologického materiálu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1403 -

4. května 287, 755 01 Vsetín
571 414 301
571 498 030
vs@zuzlin.cz
www.zuzlin.cz
Ing. David Lučný

ACTHERM, spol. s r.o.
IČ: 48024091
Zkušební laboratoř ACTHERM
osvědčení čj. 308/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 30.04.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické analýzy a vzorkování vod pitných, povrchových, odpadních; odpadů, kalů a jejich vodných
výluhů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

Na Moráni; poštovní adresa Tovární 5533, 430 00 Chomutov
474 616 342
474 658 015
actherm@iba.cz

kontakt:

Ing. Jaroslava Salonová

www.actherm.cz

1406 -

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
IČ: 49446690
Divize zkušební laboratoř
osvědčení čj. 311/04 z 28.06.2004, příloha č. 1 z 28.06.2004, platnost do 31.05.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod a výluhů, zemin, odpadů, sedimentů, kompostů, kalů
a vzorkování vod pitných, podzemních, povrchových a odpadních, odpadů, zemin a kalů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1432 -

Zdeněk Lommer - fa LOLA
IČ: 45381798
osvědčení čj. 285/04 z 04.06.2004, příloha č. 1 z 04.06.2004, platnost do 30.06.2007
Předmět akreditace: Chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy vod a vodních výluhů a odběr vzorků pitných,
podzemních, povrchových a odpadních vod
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1433 -

Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí
566 523 444
566 523 444
envi.lab@post.cz
Ing. Bedřiška Hladíková

Lesní 41, 345 06 Kdyně
379 731 022
zdenek.lommer@worldonline.cz
Zdeněk Lommer

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
Zkušební laboratoř
osvědčení čj. 303/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 31.07.2007
Předmět akreditace: Zkoušení betonu, betonových výrobků a malt, včetně vzorkování betonu a malt
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Zibohlavy 27, 280 02 Kolín
321 737 666
321 737 655
stachema@stachema.cz
www.stachema.cz
Ing. Miroslav Moravec
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1434 -

RTD QUALITY SERVICES s.r.o.
IČ: 47470933
osvědčení čj. 304/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 31.07.2007
Předmět akreditace: Nedestruktivní zkoušení materiálu metodou prozařovací, ultrazvukovou, magnetickou práškovou,
kapilární a vizuální
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

U stadionu 89, 530 02 Pardubice
466 530 858
466 530 861
rtd@rtd.cz
Miroslav Šťastný

2. Kalibrační laboratoře
číslo laboratoře
2205 -

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
Oblastní inspektorát Plzeň
osvědčení čj. 321/04 z 30.06.2004, příloha č. 1 z 30.06.2004, platnost do 31.05.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel hmotnosti
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

2246 -

kontakt:

Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
378 132 394
378 133 889
vladislav.batek@skoda.cz
www.skoda.cz/vyzkum
Ing. Vladislav Batěk

Jaroslav Novotný
Středisko kalibrační služby
osvědčení čj. 294/04 z 15.06.2004, příloha č. 1 z 15.06.2004, platnost do 30.04.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace pracovních měřidel a etalonů v oboru délka
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

2261 -

Bendova 11, 301 27 Plzeň
377 223 766
377 326 077
oiplzen@cmi.cz
www.cmi.cz
Ing. Jan Spurný

ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
IČ: 47718684
Kalibrační laboratoř pro geometrické veličiny
osvědčení čj. 319/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel pro měření geometrických veličin - délky, drsnosti povrchu a rovinného úhlu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

2260 -

IČ: 00177016

IČ: 45067911

Vinická 775, 289 03 Městec Králové
325 644 673, 607 651 805
325 644 673
sksnovotny@iol.cz, web.telecom.cz/sksnovotny
Jaroslav Novotný

ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA
IČ: 60108916
Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin
osvědčení čj. 306/04 z 25.06.2004, příloha č. 1 z 25.06.2004, platnost do 30.04.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace přístrojů elektrických veličin - napětí, proud a odpor. Kalibrace přístrojů a zařízení pro
měření teploty včetně kalibrací mimo laboratoř. Kalibrace přístrojů a zařízení pro měření tlaku
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

budova M84, 532 17 Pardubice - Semtín
466 824 809
466 822 924
jbydzovsky@synthesia.cz
www.synthesia.cz
Ing. Jiří Bydžovský
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2275 -

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ: 00015679
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
osvědčení čj. 293/04 z 10.06.2004, příloha č. 1 z 10.06.2004, platnost do 30.04.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel délky, tlaku, tvrdosti betonu, měřičů tepla, průtoku, teploty, napínacích souprav pro
předpjatý beton, zkušebních strojů pro materiálové zkoušky, přístrojů na zjišťování obsahu vzduchu
v čerstvém betonu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

2299 -

VÁHOSERVIS, s.r.o.
Kalibrační středisko
osvědčení čj. 286/04 z 04.06.2004, příloha č. 1 z 04.06.2004, platnost do 30.06.2009
Předmět akreditace: Kalibrace vah a závaží
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

2322 -

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
286 019 400
286 881 925
zantos@tzus.cz
Ing. Zdeněk Antoš

Charbulova 105, 618 00 Brno
548 538 523
548 538 523
info@vahoservis.cz
Zdeněk Pavloušek

TM Technik s.r.o.
Kalibrační laboratoř
osvědčení čj. 282/04 z 01.06.2004, příloha č. 1 z 01.06.2004, platnost do 30.06.2007
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel v oborech délka a rovinný úhel
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

IČ: 25565427

IČ: 26889927

Křižíkova 70, 612 00 Brno
541 633 723
541 633 723
kalibrce@tm-technik.cz
www.tm-technik.cz
Petr Jakubec
3. Cert ifikační orgány

číslo certifikačního orgánu
3002 -

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ: 47910381
Certifikační orgán systémů jakosti č.3002
osvědčení čj. 365/03 z 30.09.2003, příloha č. 3 z 18.06.2004, platnost do 31.08.2005 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Certifikace systémů jakosti výrobních procesů a služeb včetně systému jakosti zdravotnických
prostředků a systému kritických bodů (HACCP)
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3007 -

tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín
577 104 776, 577 601 532
577 104 855
certif@itczlin.cz, qscert@itczlin.cz
Ing. Pavel Vaněk; Ing. Jaroslav Rapant

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
Certifikační orgán pro systémy jakosti
osvědčení čj. 313/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Certifikace systémů jakosti v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce
a služeb ve strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí
a ve vybraných službách
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

Hudcova 56b, 621 00 Brno
541 120 111
541 211 225
info@szubrno.cz

kontakt:

Ing. Petr Mašek

www.szubrno.cz
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3012 -

QUALIFORM, a.s.
Certifikační orgán QUALIFORM, a.s., provádějící certifikaci výrobků
osvědčení čj. 298/04 z 18.06.2004, příloha č. 1 z 18.06.2004, platnost do 30.09.2004 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace výrobků v oblasti stavebnictví
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3020 -

kontakt:

kontakt:

José Martího 2/407, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
235 363 342
235 361 543
vane@dcit.cz
www.dcit.cz
RNDr. Jan Pavelka, CSc.

Ústav paliv a maziv, a.s.
IČ: 25148672
Certifikační orgán pro výrobky
osvědčení čj. 315/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Certifikace benzínů automobilových, motorových naft, methyl esterů mastných kyselin, topných olejů,
kapalin pro hydraulické brzdy, přípravků proti zamrzání, připravených tekutin pro odmrazování,
kvasného lihu denaturovaného, zkapalněných ropných plynů (LPG) a topných plynů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3109 -

tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
577 104 415
577 104 855
pvanek@itczlin.cz
www.itczlin.cz
Ing. Pavel Vaněk; Ing. Petr Karlík; Ing. Václav Kahánek

DCIT , s.r.o.
IČ: 60470097
Atestační středisko DCIT
osvědčení čj. 386/02 z 20.08.2002, příloha č. 3 z 30.06.2004, platnost do 31.05.2006 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Certifikace systémů jakosti v oblastech informačních technologií, telekomunikací a služeb
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

3094 -

Rašínova 2, 602 00 Brno
547 422 511
547 422 533
info@qualiform.cz
Ing. Jan Handl; Ing. Jan Jašek

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ: 47910381
Certifikační orgán pro výrobky
osvědčení čj. 317/04 z 29.06.2004, příloha č. 1 z 29.06.2004, platnost do 31.07.2009
Předmět akreditace: Certifikace výrobků plastových, pryžových, chemických, dřevařských, zpracování uhlí a ropy,
potravinářských, textilních, kožedělných, pro stavby, stavebních materiálů, surovin, strojů a zařízení,
elektrických strojů, zdravotnických a ochranných prostředků, hraček, nábytku, sportovního zboží
a kosmetiky
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

3038 -

IČ: 49450263

Ovčárecká 314, 280 02 Kolín
321 750 271
321 725 288
vaclav.jicha@upmas.cz
www.upmas.cz
Ing. Zbyněk Mareček

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
IČ: 67799108
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
osvědčení čj. 289/03 z 14.07.2003, příloha č. 2 z 25.06.2004, platnost do 30.11.2005 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Certifikace vyššího svářečského personálu v oblasti plastů, svářečů plastů a svářečů plynovodů
z plastů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
545 426 442, 602 313 123
technika@gasinfo.cz
Ing. Pavel Vinarský; Jan Salavec
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3113 -

TÜV UVMV s.r.o.
Certifikační orgán pro výrobky
osvědčení čj. 324/04 z 30.06.2004, příloha č. 1 z 30.06.2004, platnost do 31.03.2006 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Certifikace výrobků z hlediska emisí hluku
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

IČ: 63993040

Lihovarská 12/1060, 180 68 Praha 9
284 819 285
266 315 505
uvmv@uvmv.cz
www.uvmv.cz
Ing. Michal Jiránek
4. Inspekční orgány

číslo inspekčního orgánu
4001 -

Institut technické inspekce Praha
IČ: 00638919
Inspekční orgán
osvědčení čj. 342/02 z 18.07.2002, příloha č. 3 z 16.06.2004, platnost do 31.05.2005 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Inspekční činnost typu A za účelem posuzování shody na vyhrazených technických zařízeních
a zařízeních s nimi souvisejících
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

4002 -

TÜV CZ s.r.o.
IČ: 63987121
Inspekční orgán
osvědčení čj. 140/04 z 24.03.2004, příloha č. 2 z 01.06.2004, platnost do 30.05.2006 (změna přílohy)
Předmět akreditace: Inspekční činnost typu A za účelem posouzení shody na technických zařízeních, výrobcích a procesech
souvisejících
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

4006 -

Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1
222 211 501
222 210 471
info@iti.cz
Ing. Jan Dubský

Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
244 462 625
244 463 257
itituv@itituv.cz
www.tuvcz.cz
Ing. Ivo Dršťák

České dráhy, a.s.
IČ: 70994226
Inspekční orgán ČD a.s.
osvědčení čj. 322/04 z 30.06.2004, příloha č. 1 z 30.06.2004, platnost do 31.05.2007 (změna osvědčení)
Předmět akreditace: Inspekční činnost typu C v provádění technicko-bezpečnostních zkoušek drážních vozidel
provozovaných na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Hybernská 5, 110 05 Praha 1
224 234 496
224 237 250
ptacek@tup.pha.cdrail.cz
Ing. Jaroslav Dvořák; Ing. Ladislav Ptáček
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B. Osvědčení o akreditaci, jejichž platnost skončila
1. Zkušební laboratoře
číslo laboratoře
1058.4 - Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Oddělení zkušební laboratoře inspektorátu v Hradci Králové
osvědčení čj. 325/03 z 11.08.2003, příloha č. 1 z 11.08.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Mikrobiologické zkoušení zemědělských výrobků a potravin
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

IČ: 75014149

Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové
495 454 110
495 532 518
www.szpi.gov.cz
Ing. Ivana Nováková

1093.4 - Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
IČ: 46356088
Centrální analytická laboratoř - Zkušební laboratoř
osvědčení čj. 075/03 z 16.01.2003, příloha č. 1 z 16.01.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Stanovení a monitorování radionuklidů významných z hlediska bezpečného provozu jaderných
zařízení; stanovení a monitorování toxických a jiných kovů (iontů) významných z hlediska ochrany
životního prostředí
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

250 68 Husinec - Řež 130
266 171 111 l.2485
266 173 677
sus@nri.cz, maz@ujv.cz
RNDr. Zdeněk Málek, CSc.

1178.2 - ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.
IČ: 45193258
ÚTVAR HYGIENA PRÁCE
osvědčení čj. 307/03 z 25.07.2003, příloha č. 1 z 25.07.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Fyzikální a chemické vyšetřování složek pracovního a životního prostředí z hlediska rizik
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:
1315 -

Okresní hygienická stanice
Okresní hygienická stanice, oddělení laboratoří
osvědčení čj. 406/02 z 30.08.2002, příloha č. 1 z 30.08.2002, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Mikrobiologické rozbory vod, chemické rozbory vod - vybrané ukazatele
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

1316 -

Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice
595 688 102
595 685 580
vskuta@novahut.cz
Ing. Vítězslav Škuta

Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa
487 826 836
487 826 837
ohs@clnet.cz
Ing. Marcela Štěničková

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Nezávislá obalová laboratoř VŠCHT v Praze
osvědčení čj. 368/02 z 07.08.2002, příloha č. 1 z 07.08.2002, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Zkoušení výrobků určených pro přímý kontakt s potravinami
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

IČ: 00673901

Technická 3, 166 28 Praha 6
224 353 015
233 337 337
nol.vscht@seznam.cz
www.vscht.cz
Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.
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1387.2 - Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
IČ: 71009434
oddělení laboratoří v České Lípě
osvědčení čj. 376/03 z 03.10.2003, příloha č. 1 z 03.10.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Mikrobiologické rozbory vod a potravin, chemické rozbory vod - vybrané ukazatele
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa
487 826 836
487 826 837
mstenickova@cl.zulip.cz
Ing. Marcela Štěničková
3. Cert ifikační orgány

číslo certifikačního orgánu
3007 -

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
Certifikační orgán pro systémy jakosti
osvědčení čj. 017/04 z 09.01.2004, příloha č. 1 z 09.01.2004, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Certifikace systémů jakosti v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce a služeb ve
strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí a ve vybraných službách
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:

Hudcova 56b, 621 00 Brno
541 120 111
541 211 225
info@szubrno.cz

kontakt:

Ing. Petr Mašek

www.szubrno.cz

3020 -

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ: 47910381
Certifikační orgán pro výrobky
osvědčení čj. 467/03 z 09.12.2003, příloha č. 1 z 09.12.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Certifikace výrobků plastových, pryžových, chemických, dřevařských, zpracování uhlí a ropy, potravinářských, textilních, kožedělných, pro stavby, stavebních materiálů, surovin, strojů a zařízení, elektrických
strojů, zdravotnických a ochranných prostředků, hraček, nábytku, sportovního zboží a kosmetiky
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3022 -

Bankovní institut vysoká škola, a.s.
IČ: 61858307
oddělení certifikace
osvědčení čj. 281/03 z 07.07.2003, příloha č. 1 z 07.07.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Certifikace pracovníků v oblasti účetní a daňové, bankovních služeb, informačních systémů
a oceňování majetku
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3091 -

tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
577 104 415
577 104 855
pvanek@itczlin.cz
www.itczlin.cz
Ing. Pavel Vaněk; Ing. Petr Karlík; Ing. Václav Kahánek

Ovenecká 9/380, 170 00 Praha 7

www.bivs.cz
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.

Společnost pro projektové řízení
IČ: 47608749
Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení
osvědčení čj. 191/01 z 30.05.2001, příloha č. 1 z 30.05.2001, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Certifikace pracovníků v oblasti projektového řízení dle stupnice IPMA : pro stupeň B,C,D
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Příkop, 604 55 Brno
545 210 193, kl.263
lvrestal@centrum.cz
Ing. Luboš Vřešťál
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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
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:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3093 -

BEST QUALITY, s.r.o.
IČ: 25863967
BEST QUALITY-CO-BQ, certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti a EMS
osvědčení čj. 068/03 z 13.01.2003, příloha č. 2 z 02.10.2003, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Certifikace systémů managementu jakosti dodavatele v chemickém, plastikářském, textilním,
dřevozpracujícím a zpracovatelském průmyslu, strojírenství, stavebnictví, opravárenství, obchodu,
inženýrských a ostatních veřejných službách, zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

3094 -

Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
493 620 177
493 620 177
azl@zkk.cz
Ing. Petra Kubištová; Ing. Miroslav Hőrbe, ml.

Na obvodu 1085, 703 00 Ostrava - Vítkovice
596 762 113
596 762 127
info@bestquality.cz
www.bestquality.cz
Jiří Parolek

Ústav paliv a maziv, a.s.
IČ: 25148672
Certifikační orgán pro výrobky
osvědčení čj. 203/01 z 08.06.2001, příloha č. 1 z 08.06.2001, platnost do 30.06.2004
Předmět akreditace: Certifikace benzínů automobilových bezolovnatých, technických benzínů, motorových naft, topných
olejů, kapalin pro hydraulické brzdy, přípravků proti zamrzání a připravených tekutin k odmrazování
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Areál Koramo, P.O.BOX 18, 280 26 Kolín
321 750 271
321 725 288
vaclav.jicha@upmas.cz
www.upmas.cz
Ing. Zbyněk Mareček

C. Osvědčení o akreditaci, jejichž účinnost byla pozastavena

3. Cert ifikační orgány
číslo certifikačního orgánu
3115 -

EUROCERT, a.s.
IČ: 26699117
Certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti
osvědčení čj. 436/03 z 10.11.2003, příloha č. 1 z 10.11.2003, platnost do 31.05.2006
Předmět akreditace: Certifikace systémů jakosti výroby a služeb v oblastech stavebnictví, strojírenství, výroby potravin,
zpracování dřeva, výroba chemických látek, pozemní dopravy, velkoobchodu, maloobchodu, úklidu
a jiných služeb
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Jana Palacha 1524, 252 63 Roztoky
602 230 776, 220 910 456
233 910 770
info@technosan.cz
homolka@eurocert.cz
Jan Pastyřík
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D. Osvědčení o akreditaci, jejichž účinnost byla obnovena
E. Zrušená osvědčení o akreditaci
1. Zkušební laboratoře

číslo laboratoře
1129 -

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
IČ: 13691554
Oddělení chemie, hygieny potravin a úsek kontroly zdraví zvířat
osvědčení čj. 362/03 z 25.09.2003, příloha č. 1 z 25.09.2003, platnost do 22.06.2004
Předmět akreditace: Chemická, mikrobiologická, imunochemická, PCR a senzorická vyšetřování poživatin a krmiv včetně
stanovení cizorodých a přídatných látek. Laboratorní diagnostika prionových, virových, bakteriálních
a parazitárních onemocnění zvířat
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
567 143 212
567 310 592
red@svujihlava.cz
www.svujihlava.cz
MVDr. Ladislav Zámek

1390.2 - Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
IČ: 71009418
Oddělení hygienických laboratoří Pelhřimov
osvědčení čj. 343/03 z 28.08.2003, příloha č. 1 z 28.08.2003, platnost do 28.06.2004
Předmět akreditace: Chemické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické zkoušky vod, kalů, zemin a potravin, kontroly
účinnosti sterilizace, měření hluku, osvětlení a prašnosti, vzorkování pitných, bazénových
a povrchových vod, vzorkování potravin, odběry a vyšetřování stěrů
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Areál nemocnice, ul. Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
565 355 432, 565 355 436
565 324 728
pelhrimov@zujih.cz
www.zujih.cz
Ing. Zdeněk Ježek

1390.3 - Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
IČ: 71009418
Oddělení hygienických laboratoří Třebíč
osvědčení čj. 349/03 z 10.09.2003, příloha č. 1 z 10.09.2003, platnost do 28.06.2004
Předmět akreditace: Chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky všech druhů vod, mikrobiologické zkoušky potravin
a vzorkování vod
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

U Obůrky 953, 674 01 Třebíč
568 840 380
568 841 383
hslabtrb@quick.cz
MVDr. Ivana Filipová

1390.4 - Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
IČ: 71009418
Oddělení hygienických laboratoří Žďár nad Sázavou
osvědčení čj. 191/03 z 16.04.2003, příloha č. 1 z 16.04.2003, platnost do 28.06.2004
Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod, odpadů, zemin a potravin. Stanovení cholesterolu v krvi,
měření hluku, osvětlení, prašnosti, vibrací a mikroklimatických parametrů a odběry vod
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Hutařova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
566 650 821
566 650 888
ohs.zdar@worldonline.cz
www.ohs-zdar.cz
Mgr. Jiří Blatný
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1390.5 - Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
IČ: 71009418
Oddělení hygienických laboratoří Havlíčkův Brod
osvědčení čj. 184/03 z 14.04.2003, příloha č. 1 z 14.04.2003, platnost do 28.06.2004
Předmět akreditace: Chemické, fyzikální, mikrobiologické, biologické a radiologické zkoušky vod a potravin. Akustická
měření, měření a hodnocení hluku, vibrací, osvětlení a prašnosti
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod
569 408 911
569 408 922
www.zujih.cz
Ing. Karel Kříž

2. Kalibrační laboratoře
číslo laboratoře
2246 -

ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
Kalibrační laboratoř - geometrické veličiny
osvědčení čj. 398/01 z 18.10.2001, příloha č. 1 z 18.10.2001, platnost do 29.06.2004
Předmět akreditace: Kalibrace měřidel pro měření geometrických veličin a drsnosti povrchu
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
kontakt:

Tylova 57, 316 00 Plzeň
378 132 394
378 133 889
vladislav.batek@skoda.cz
www.skoda.cz/vyzkum
Ing. Vladislav Batěk

Vedoucí útvaru výkonů:
Ing. Badal, v.r.
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Oddíl 6. Ostatní oznámení
OZNÁMENÍ č. 09/04
MINISTERSTVA OBRANY
1. Seznam nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám a zrušení standardizačních dohod.
a) V červnu 2004 byly do Subregistru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto platné standardizační dohody NATO:
Stupeň
utajení

Číslo
Vydání

NU

1459
1

ALLIED JOINT MARITIME OPERATIONS

NU

2230
2

MULTINATIONAL JOINT LOGISTICS CENTRE (MJLC) Doktrína mnohonárodního společného střediska
logistiky
DOCTRINE
AJP – 4.6 (A)

NU

4536
1

REPRESENTATIVE BUILDING TARGETS,
UNFORTIFIED AND FORTIFIED

NU

4569
1

PROTECTION LEVELS FOR OCCUPANTS OF LOGISTIC Úroveň ochrany logistických a lehkých
AND LIGHT ARMOURED VEHICLES
obrněných vozidel

NU

4571
1

SPECIFICATION FOR RAPID HAND-HELD ANTIBODY- Technické podmínky pro rychlé testování
BASED ASSAYS
protilátek přenosnou soupravou

Anglický název

Český název
Námořní operace NATO
AJP – 3.1

Makety opevněných a neopevněných staveb

b) V červnu 2004 byly do Subregistru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto doplňky ke standardizačním dohodám NATO:
Stupeň
utajení

Číslo
Vydání

NU

7063
1/2

Anglický název

Český název

METHODS OF DETECTION AND TREATMENT OF
FUELS CONTAMINATED BY MICRO - ORGANISMS

Způsoby zjišťování a nakládání (zacházení)
s pohonnými hmotami, napadenými
mikroorganizmy

c) V červnu 2004 bylo Subregistru obranné standardizace Úř OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních dohod NATO:
Stupeň
utajení

Číslo
Vydání

NU

3775
3

AIR MOVEMENT AND IN - TRANSIT STORAGE OF
CARGO REQUIRING CONTROLLED TEMPERATURE
CONDITIONS

Vzdušná přeprava a dočasné uložení nákladů
vyžadujících řízenou teplotu

NU

7079
1

LIGHT FITTINGS FOR AIRFIELD VISUAL AIDS
(RUNWAY IN-PAVEMENT LIGHTS)

Pomocné osvětlení letiště pro přistání za vidu AEP-12

Anglický název

Český název

AEP-12
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2. Přistoupení ke standardizačním dohodám NATO ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.:
Stupeň
utajení

Číslo
Vydání

NU

2333
4

PERFORMANCE AND Upotřebitelnost
PROTECTIVE
a ochranné
PROPERTIES OF
vlastnosti oděvu
COMBAT CLOTHING pro bojovou
činnost

Dohoda obsahuje směrnici pro
požadavky a vlastnosti polních
oděvů pro ozbrojené síly
NATO při provádění
pozemních operací. Uvádí se
zde definice oděvu (jako
celku) pro bojovou činnost,
jsou popsány požadavky na
pohyblivost, ochranu,
maskování, pozornost je
věnována opatřením při
používání ZHN a odolnost
proti střelám a střepinám.

2004 - 06

bez zavedení

NU

2433
3

Standard pro
THE MILITARY
výměnu dat
INTELLIGENCE
vojenského
DATA EXCHANGE
zpravodajství
STANDARD
AIntP-3(B)

Dohoda obsahuje údaje
o přistoupení a zavedení,
týkající se spojenecké
publikace AIntP-3 (B). Jejím
obsahem je příručka pro
správu a výměnu dat
vojenského zpravodajství.

2004 - 06

DOP + 30 m

NU

2920
2

BALLISTIC TEST
METHOD FOR
PERSONAL ARMOUR
MATERIALS AND
COMBAT CLOTHING

Způsoby
provádění
balistických
zkoušek
ochranných vest
proti střelám
(střepinám)

Dohoda obsahuje
standardizovanou směrnici pro
upřesňování limitů vlastností
ochranných neprůstřelných
vest, přileb a pro materiály
používané k jejich výrobě.
Výsledky testů mají pomoci
při porovnávání stupňů
balistické ochrany různých
neprůstřelných vest.
Podrobněji se pojednává o
metodách testování, včetně
schématu s údaji.

2004 - 06

bez zavedení

NU

7141
2

JOINT NATO
DOCTRINE FOR
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
DURING NATO LED
OPERATIONS AND
EXERCISES

Společná
doktrína NATO
pro ochranu
životního
prostředí během
operací pod
velením NATO
a v průběhu
cvičení

Dohoda obsahuje ustanovení
o vytvoření doktríny k ochraně
životního prostředí při činnosti
a cvičeních ozbrojených sil
NATO a poskytnout směrnici
pro řešení otázek ochrany
životního prostředí při veškeré
vojenské činnosti. V přílohách
jsou uvedeny základní pojmy
a jejich definice, odpovědnost
velitelů, způsoby výcviku,
styčné orgány jednotlivých
států pro otázky ochrany
životního prostředí.

2004 - 06

2006 - 06

Anglický název

Český název

Charakteristika
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3. Zavedení standardizačních dohod NATO:
Stupeň
utajení

Číslo
Vydání

Anglický název

Český název
Kódové označení zeměpisných celků

NU

1059
8

LETTER CODES FOR
GEOGRAPHICAL ENTITIES

NU

1135
4

INTERCHANGEABILITY OF
Zaměnitelnost paliv, maziv a
FUELS, LUBRICANTS AND
přidružených výrobků používaných
ASSOCIATED PRODUCTS
v ozbrojených silách států NATO
USED BY THE ARMED FORCES
OF THE NORTH ATLANTIC
TREATY NATIONS

NU

3379
8

IN-FLIGHT VISUAL SIGNALS

Vizuální signály za letu

Zavedeno v

Termín
zavedení

11. RMO ČR

2004 - 06

VJS – PHM

2004 - 06

Voj. Směrnice
L – 2M

2004 - 06

4. Seznam zpracovaných návrhů českých obranných standardů :
Stupeň
utajení

Číslo
vydání

O

102505
1

Měření tlaku tlakoměrnými
tělísky

Cílem standardu je zabezpečit jednotný VOP 026 Šternberk s.p., divize
způsob měření tlaku a srovnatelnost
VTÚ VM
změřených výsledků v rámci NATO.
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Ladislav Kubů, Csc.
Tel.: 577304721

O

109001
1

Modifikovaný model dráhy
hmotného bodu

Standard má za cíl sjednotit v rámci
NATO způsob modelování letu
dělostřeleckých střel.

VOP 026 Šternberk s.p., divize
VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Ladislav Kubů, Csc.
Tel.: 577304721

O

109002
1

Kompatibilita velkorážových
zbraní a munice – požadavky
na konstrukční bezpečnost,
hodnocení bezpečnosti
a použitelnosti

Cílem je sjednotit bezpečnostní
požadavky na nově zaváděné
velkorážové zbraně s požadavky
NATO.

VOP 026 Šternberk s.p., divize
VTÚ VM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Lumír Kučera
tel.: 577304649

O

130007
1

Postupy zkoušek munice
kumulativním paprskem

Standard stanovuje standardní zkušební
postup pro určení stupně reakce munice
v případě jejího zasažení kumulativním
paprskem a je závazný pro vojenskou
munici vyvíjenou a následně zaváděnou
do výzbroje AČR po dni nabytí
platnosti tohoto standardu.

VOP-026 Šternberk, s.p., divize
VTÚ VM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Lumír Kučera
tel.: 577304649

O

130504

Články rozpadávacích
nábojových pásů pro náboje
7,62 mm NATO

Standard obsahuje základní technické
požadavky nezbytné pro výrobu
a zkoušení standardizovaných
rozpadávacích nábojových článků,
zajišťující vzájemnou zaměnitelnost
s články vyráběnými členskými
zeměmi NATO.

VOP 026 Šternberk s.p., divize
VTÚ VM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Roman Plaček
tel.: 577304617

Postupy pro hodnocení
životnosti munice

Standard zavádí jednotné postupy
stanovení celkové životnosti munice,
která má být nově zavedena do
výzbroje AČR.

VOP 026 Šternberk s.p., divize
VTÚ VM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Lumír Kučera
tel.: 577304649

1

O

139501
1

Název
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O

151002
1

Letecké palubní přístroje
a zařízení. Pouzdra – základní
rozměry

Standard stanovuje a specifikuje
základní rozměry a parametry pouzder
leteckých palubních přístrojů a
zařízení, používaných v AČR.
Odkazuje a zavádí ARINC 408A
a ARINC 601.

LOM PRAHA, s.p., odštěpný
závod Vojenský technický ústav
letectva a PVO Praha 9 – Kbely,
PSČ 197 06
Ing. Antonín Vitovský
tel.: 255 708 831
e-mail: vtulapvo@vtul.cz

O

174002
1

Světelné zabezpečení letišť

Standard stanovuje všeobecné
technické požadavky na světelná
návěstidla používaná na vojenských
pozemních letištích. Doplňuje
předpis ICAO, L 14, svazek 1, pro
resort MO ČR.

LOM PRAHA, s.p., odštěpný
závod Vojenský technický ústav
letectva a PVO Praha 9 – Kbely,
PSČ 197 06
Mgr. Ing. Zbyněk Nikel
tel.: 255 708 850
e-mail: vtulapvo@vtul.cz

O

399002
2

Způsoby používání
a manipulace s kontejnery pro
vojenský materiál

Standard stanovuje postup pro výběr
kontejnerů pro přepravu, zásady pro
manipulaci s kontejnery, prohlídky
a způsoby ukládání materiálu do
kontejnerů s cílem zajistit kompatibilitu
a interoperabilitu národních postupů
kontejnerizace vojenského materiálu
v rámci NATO. Doplněno tabulkami
a schématy.

VOP 026 Šternberk, s.p.,
divize VTÚ PV Vyškov
V.Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Oldřich Fojtík
tel.: 517 303 531

O

399005
1

Pomocné prostředky pro
manipulaci s materiálem

Standard stanovuje požadavky na
pomocné manipulační prostředky jako
jsou lana, můstky, závěsné prostředky,
popruhy, sítě apod.

VOP 026 Šternberk, s.p.,
divize VTÚ PV Vyškov
V.Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Oldřich Fojtík
tel.: 517 303 531

O

541101
1

Zapuštěné a podzemní objekty

Standard stanovuje třídění zapuštěných
a podzemních objektů (Hard and
Deeply Buried Targets (HDBT)) do
kategorií. Dále stanovuje matematické
vztahy pro výpočet ekvivalentní síly
betonu nezbytné pro výpočet
předpokládané kinetické energie při
nárazu bojových hlavic.

LOM PRAHA, s.p., odštěpný
závod Vojenský technický ústav
letectva a PVO Praha 9 – Kbely,
PSČ 197 06
Mgr. Ing. Zbyněk Nikel
tel.: 255 708 850
e-mail: vtulapvo@vtul.cz

O

622001
1

Navigační a protisrážková
světla letounů a vrtulníků

Standard stanovuje pro všechna
vojenská letadla povinnou výbavu:

LOM PRAHA, s.p., odštěpný
závod Vojenský technický ústav
letectva a PVO Praha 9 – Kbely,
a) Světelného navigačního systému,
který zajistí osvětlení letadla (letounu a PSČ 197 06
Ing. Antonín Vitovský
vrtulníku) po celé trase normálního
tel.: 255 708 831
letu.
e-mail: vtulapvo@vtul.cz
b) Protisrážkového (antikolizního)
světelného systému, který zajišťuje
viditelnost světelného signálu letadla na
větší vzdálenost než umožňují pouze
navigační světla na okrajových
obloucích
a koncová světla.
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O

801001
2

Nátěrové systémy pro pozemní Standard stanovuje základní požadavky
vojenskou techniku
na nátěrové systémy pro ochranu
pozemní techniky. Vymezuje
požadavky na nátěrové systémy
s klimatickou a korozní odolností,
s ochrannými vlastnostmi proti
prostředkům průzkumu (maskování),
s odolností proti bojovým otravným
látkám a dekontaminačním
prostředkům a specifikuje
normalizované metody ověřování
znaků jakosti nátěrových systémů
určené pro všechny druhy pozemní
techniky v AČR. Součástí samostatné
přílohy E jsou schválené kvalifikované
nátěrové hmoty a nátěrové systémy.

VTÚO Brno
Veslařská 230
637 00 Brno
Mgr. Eva Jančová
tel.: 543 562 170

O

990504
2

Přepravní etikety pro sledování Cílem standardu je usnadnit sledování
materiálu
materiálu v AČR i v NATO na rozhraní
národních systémů pro sledování
materiálu poskytnutím směrnic pro
použití kombinovaných přepravních
etiket s lineárním čárovým kódem
a dvourozměrným kódem.

VOP 026 Šternberk, s.p.divize
VTÚ PV Vyškov
V.Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Oldřich Fojtík
tel.: 517 303 531

O

999913
1

Nátěrové systémy pro leteckou
techniku AČR opatřenou
deformujícím maskovacím
zbarvením povrchu

Předmětem je specifikace základních
požadavků na nátěrové systémy pro
ochranu letecké techniky (LT).
Vymezuje požadavky na nátěrové
systémy. Specifikuje normalizované
metody ověřování znaků jakosti
nátěrových systémů určené pro všechny
druhy LT v AČR. Sjednocuje obecné
zásady provádění barevných úprav
povrchu na veškeré letecké technice
letectva AČR.

VTÚO Brno
P.O. BOX 547
637 00 Brno
Mgr. Eva Jančová
tel.: 543 562 170

O

999916
1

Ochrana pozemní vojenské
techniky proti korozi a stárnutí
při skladování. Všeobecné
požadavky.

Standard stanovuje požadavky na
dočasnou ochranu pozemní vojenské
techniky v době, kdy je vyjmuta z
provozu. Stanovuje rovněž základní
požadavky na skladovací prostory
z hlediska zabezpečení použité dočasné
ochrany pozemní vojenské techniky
a jejich náhradních dílů.

VOP 026 Šternberk, s.p.,
divize VTÚPV Vyškov
V.Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Oldřich Fojtík
tel.: 517 303 531

Zájemci o posouzení návrhu standardu (posuzovatelé) se mohou přihlásit u zpracovatele do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

107

Věstník č. 9/2004
5. Seznam schválených českých obranných standardů:
Stupeň
utajení

Číslo
vydání

O

130004
1

Hodnocení bezpečnosti
a použitelnosti munice

Standard stanovuje způsob hodnocení
a schvalování způsobilosti z hlediska
bezpečnosti a použitelnosti. Definuje
národní autoritu pro bezpečnost
munice, její postavení a úlohu při
schvalování způsobilosti

VOP 026 Šternberk, s.p., divize
VTÚ VM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Lumír Kučera
tel.: 577304649

O

130006
1

Postupy zkoušek munice na
sympatetickou reakci

Standard stanovuje standardní zkušební
postup pro hodnocení míry reakce
munice na iniciaci a následnou
výbuchovou přeměnu okolní munice
(mimo munice uložené v obvyklých
logistických skladech ) a je závazný pro
vojenskou munici vyvíjenou a/nebo
zaváděnou do výzbroje AČR.

VOP 026 Šternberk, s.p., divize
VTÚ VM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Ing. Lumír Kučera
tel.: 577304649

O

999902
1

Zkoušení vojenské techniky
v mechanickém prostředí

Standard zavádí podmínky působení
vnějšího prostředí (mechanické vlivy)
na vojenskou techniku a podmínky
zkoušení této techniky. Obsahuje
seznam zkušebních metod, které
zahrnují mechanické vlivy vnějšího
prostředí jak samostatně, tak
v kombinaci s ostatními vlivy.
Publikace je tvořena metodami
označenými čísly 401 až 418, každá
tvoří samostatnou kapitolu s vlastním
obsahem, charakteristikou, grafy,
tabulkami a schématy.

VOP 026 Šternberk, s.p.,
divize VTÚ PV Vyškov
V.Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Oldřich Fojtík
tel.: 517 303 531

Název

Charakteristika

Zpracovatel

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.
Pro potřeby složek mimo rezort MO zabezpečuje za úhradu distribuci českých obranných standardů Konzultační a ediční středisko
(KES), Vojenský technický ústav ochrany, P.O. BOX 547, 637 00 Brno, tel.: 543 562 135.
6. Seznam zrušených českých obranných standardů:
Stupeň
utajení

Číslo
Vydání

O

051612
1

Název

Datum zrušení

Směrnice NATO pro delegování státního ověřování jakosti

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. 09/04
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., v platném znění, že v červnu 2004 notifikovali Členové Dohody tyto návrhy technických předpisů, norem
a postupů posuzování shody*). 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/151/Add.2
16. 6. 2004
Argentina

Please be advised that Technical Coordination Secretariat (SCT) Resolution No 144/2004 (Official
Journal of 20 May 2004) amends the technical regulation notified in document G/TBT/N/ARG/151
by replacing Articles 2, 3 and 13 thereof in order to establish the universe of products covered and
extends the exceptions for special situations for which provision is required. Oznamujeme, že
usnesení Sekretariátu technické koordinace (SCT) č. 144/2004 (Úřední věstník ze dne 20. května
2004) doplňuje technický předpis notifikovaný v dokumentu G/TBT/N/ARG/151, a to nahrazením
článků 2, 3 a 13, aby byl zaveden soubor zahrnutých výrobků a rozšiřuje výjimky pro zvláštní situace,
pro které je nutné ustanovení.

BRA/155
28. 6. 2004
Brazílie, Národní institut
metrologie, normalizace
a průmyslové jakosti INMETRO

Household appliances: electric hair dryers (HS 851631), vacuum cleaners (HS 850910) and blenders
(HS 850940). Domácí přístroje: elektrické vysoušeče vlasů (HS 851631), vysavače (HS 850910)
a mixéry (HS 850940).
Ministerial Act number 105, dated June 03rd 2004 (Portaria Nº 105, de 03 de junho de 2004), issued
by Inmetro, on household appliances (hair dryers, vacuum cleaners and blenders) (8 pages, in
Portuguese). Ministerské nařízení č. 105 ze dne 3. června 2004 (Portaria Nº 105, de 03 de junho de
2004), vydané Inmetro o domácích spotřebičích (vysoušeče vlasů, vysavače a mixéry) (8 stran,
portugalsky).

BRA/156
28. 6. 2004
Brazílie, Národní institut
metrologie, normalizace
a průmyslové jakosti INMETRO

Tubes, pipes and hollow profiles, seamless of iron (not cast iron) or steel (HS 7304); other tubes &
pipes, having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm of iron or
steel (HS 7305); Other tubes, pipes and hollow profiles of iron or steel (not 7305) (HS 7306). Trubky,
potrubí a duté profily, bezešvé železné (nikoli litinové) nebo ocelové (HS 7304); ostatní trubky
a potrubí o kruhovém průřezu, jejichž vnější průměr přesahuje 406,4 mm, železné nebo ocelové
(HS 7305); ostatní trubky, potrubí a duté profily železné nebo ocelové (ne 7305) (HS 7306).
Ministerial Act number 94, dated May 06th, 2004 (Portaria No 94, de 06 de maio de 2004), issued by
Inmetro, for carbon steel or microalloyed steel tubes, used in the assembly of electric power
transmission towers (12 pages, in Portuguese). Ministerské nařízení č. 94 ze dne 6. května 2004
(Portaria No 94, de 06 de maio de 2004), vydané Inmetrem, pro trubky z uhlíkové oceli nebo
mikroslitinové oceli používané při montáži sloupů vysokého napětí (12 stran, portugalsky).

*)

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/157
29. 6. 2004
Brazílie, Ministerstvo
zemědělství, hospodářských
zvířat a zásobování

Veterinary products. Veterinární produkty.
Decree number 5.053, dated April 22nd 2004, (Decreto No 5.053, de 22 de abril de 2004), issued by
the Brazilian Government on the inspection and usage of veterinary products and their producers and
traders (8 pages, in Portuguese). Vyhláška č. 5 053 ze dne 22. dubna 2004, (Decreto No 5.053, de 22
de abril de 2004), vydaná brazilskou vládou o inspekci a používání veterinárních produktů a jejich
producentech a prodávajících (8 stran, portugalsky).

COL/52
18. 6. 2004
Kolumbie, Ministerstvo
životního prostředí, bytové
výstavby a územního rozvoje

Prefabricated housing. Montované stavby.
Draft Resolution of the Permanent Advisory Commission for Earthquake Resistant Buildings on the
"Construction system based on prefabricated modular elements" (31 pages, in Spanish). Návrh
usnesení trvalé poradní komise pro stavby odolné proti zemětřesení o systému konstrukcí založeném
na montovaných modulačních prvcích (31 stran, španělsky).

CRI/7
4. 6. 2004
Kostarika, Ministerstvo
hospodářství, průmyslu
a obchodu

HS tariff item No 2009.90.00.92. Položka HS č. 2009.90.00.92.
Costa Rican Technical Regulation RTCR: 2004, Fresh Blackberries for Consumption (12 pages, in
Spanish). Kostarický technický předpis RTCR: 2004, čerstvé borůvky pro spotřebu (12 stran,
španělsky).

CRI/8
4. 6. 2004
Kostarika, Ministerstvo
hospodářství, průmyslu
a obchodu

HS tariff item No 1208.10.00. Položka HS č. 1208.10.00.
Costa Rican Technical Regulation (RTCR) No 384:2004 on Kidney Beans (23 pages, in Spanish).
Kostarický technický předpis (RTCR) č. 384:2004 o fazolu obecném (23 stran, španělsky).

CRI/9
4. 6. 2004
Kostarika, Ministerstvo
hospodářství, průmyslu
a obchodu

HS tariff item No 2523.90.00.00. Položka HS č. 2523.90.00.00.
Costa Rican Technical Regulation RTCR: 2004, Hydraulic Cements (14 pages, in Spanish).
Kostarický technický předpis RTCR: 2004, hydraulické cementy (14 stran, španělsky).

CRI/10
4. 6. 2004
Kostarika, Ministerstvo
hospodářství, průmyslu
a obchodu

HS tariff headings 1507, 1508, 1511, 1512, 1513.29, 1514 and 1515. Položky HS 1507, 1508, 1511,
1512, 1513.29, 1514 a 1515.
Costa Rican Technical Regulation RTCR: 2004, Specific Vegetable Oils (21 pages, in Spanish).
Kostarický technický předpis RTCR: 2004, specifikované rostlinné oleje (21 stran, španělsky).

CRI/11
4. 6. 2004
Kostarika, Ministerstvo
hospodářství, průmyslu
a obchodu

HS tariff heading 1509. Položka HS 1509.
Costa Rican Technical Regulation RTCR: 2004, Olive Oils and Olive-Pomace Oils (13 pages, in
Spanish). Kostarický technický předpis RTCR: 2004, olivové oleje a lisované olivové oleje (13 stran,
španělsky).

EEC/53/Add.1
21. 6. 2004
Evropské společenství

The 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) N° 1830/2003 was revised following consultation of the
committee set up by Article 30 of Directive 2001/18/EC in accordance with Article 10(3) of
Regulation (EC) N° 1830/2003 and a copy is attached. Návrh doporučení Komise k technickému
pokynu pro odebírání vzorků a detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálů vyráběných
z geneticky modifikovaných organismů jako takových anebo obsažených v produktech v souvislosti
s nařízením (ES) č. 1830/2003"2003’ byl změněn podle konzultace výboru podle článku 30 směrnice
2001/18/ES podle článku 10(3) nařízení (ES) č. 1830/2003 a kopie je přiložena.

EEC/64
8. 6. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

EDDHSA and triple superphosphate fertilisers. Hnojiva EDDHSA a trojitý superfosfát.
Draft Commission Regulation adapting for the first time Annex 1 of Regulation (EC) No 2003/2003
relating to fertilisers (EDDHSA and triple superphosphate) (3 pages, in English). Návrh nařízení
Komise, který poprvé přizpůsobuje přílohu 1 nařízení (ES) č. 2003/2003 o hnojivech (EDDHSA
a trojitý superfosfát) (3 strany, anglicky).

EEC/65
15. 6. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

Coccidiostat containing certain active substances. Kokcidiostatikum obsahující určité aktivní látky.
Draft Commission Regulation concerning the authorisation for ten years of the additive “Deccox®”
in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances (5 pages, in
all E.U. languages). Návrh nařízení Komise týkající se autorizace přídavné látky “Deccox®”
v krmivech na 10 let, patřící do skupiny kokcidiostatik a ostatních léčivých látek (5 stran, ve všech
jazycích EU).
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EEC/66
18. 6. 2004
Evropské společenství,
Evropská komise

WCO HS 85.26. WCO HS 85.26.
Draft European Commission Decision on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range
for the use of automotive short-range radar equipment in the Community. Návrh rozhodnutí Evropské
komise o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro používání automobilového radarového
zařízení krátkého dosahu ve Společenství.

ESP/27
16. 6. 2004
Španělsko, Vláda autonomního
společenství Aragonie,
Ministerstvo institučních vztahů,
Ministerstvo vnitra

Amusement and gaming machines and arcades. Zábavné a hrací automaty a herny.
Draft Decree of the Government of Aragón Amending Decree No 332/2001 of 18 December 2001
Approving the Regulations on Gaming Machines and Arcades (19 pages, in Spanish). Návrh vyhlášky
vlády Aragonie měnící vyhlášku č. 332/2001 ze dne 18. prosince 2001 schvalující předpisy o hracích
automatech a hernách (19 stran, španělsky).

FIN/9
8. 6. 2004
Finsko, Ministerstvo vnitra,
Odbor záchranných služeb

This regulation shall apply to self-contained smoke alarms and smoke alarm systems. Draft Decree of
the Ministry of the interior on technical requirements for the smoke alarms and the placing of selfcontained smoke alarms (3 pages, in Finnish). Tento předpis se vztahuje na samostatné hlásiče kouře
a systémy hlásičů kouře. Návrh vyhlášky ministerstva vnitra o technických požadavcích na hlásiče
kouře a umísťování samostatných hlásičů kouře (3 strany, finsky).

FRA/34
8. 6. 2004
Francie, Ministerstvo
zemědělství, potravin, rybolovu
a zemědělských záležitostí

Growing media. Substráty.
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 užívání norem
(2 strany).

HND/1
21. 6. 2004
Honduras, Ministerstvo
průmyslu a obchodu

Organic agricultural products. Organické zemědělské výrobky.
Regulation on Organic Farming (43 pages, in Spanish). Předpis o organickém zemědělství (43 stran,
španělsky).

ISR/46
3. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Gold articles ICS: 39.060 - HS: 7113; 2834.30. Zlatnické zboží ICS: 39.060 - HS: 7113; 2834.30.
Revision of SI 299 – Testing and marking of gold articles (Hebrew). Oprava SI 299 – zkoušení
a značení zlatnického zboží (hebrejsky).

ISR/47
3. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Loose mineral wool ICS: 91.100.60 - HS: 6806.10. Volně ložená strusková vlna ICS: 91.100.60 HS: 6806.10.
SI 750 – Insulation mineral wool: loose wool (Hebrew). SI 750 – izolační strusková vlna: volně
ložená vlna (hebrejsky).

ISR/48
3. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Insulating mineral wool products ICS: 91.100.60 - HS: 6806. Výrobky z izolační struskové vlny
ICS: 91.100.60 - HS: 6806.
SI 751 – Insulation mineral wool: formed products (Hebrew). SI 751 – izolační strusková vlna:
tvarované výrobky (hebrejsky).

ISR/49
3. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Soft white cheeses ICS: 67.100; 07.100.30 - HS: 0406.10. Měkké bílé sýry ICS: 67.100; 07.100.30 HS: 0406.10.
SI 115 – Soft white cheeses (Hebrew). SI 115 – měkké bílé sýry (hebrejsky).

ISR/50
30. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Drinking water heating and boiling appliances ICS: 97.040.50 - HS: 8516.10. Topná a varná zařízení
pro pitnou vodu ICS: 97.040.50 - HS: 8516.10.
SI 251 – Electrical samovars for heating and boiling of drinking water for household and similar uses
(Hebrew). SI 251 – elektrické samovary pro zahřívání a vaření pitné vody pro domácnost a podobné
účely (hebrejsky).

ISR/51
30. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Playground equipment ICS: 97.200.40 - HS: 9506.91. Zařízení pro hřiště ICS: 97.200.40 - HS:
9506.91.
SI 1604 part 1 – Fairground and amusement park machinery and structures – safety
(English/Hebrew). SI 1604 část 1 – stroje a konstrukce na tržištích a v zábavných parcích –
bezpečnost (anglicky/hebrejsky).

ISR/52
30. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Plugs and socket outlets ICS: 29.120.30 – HS: 8536. Vidlice a zásuvky ICS: 29.120.30 – HS: 8536.
SI 32 part 1.1 – Plugs and socket outlets for household and similar purposes: Plugs and socket-outlets
for single phase up to 16A – general requirements (English/Hebrew). SI 32 část 1.1 – vidlice
a zásuvky pro použití v domácnosti a podobné účely: jednofázové vidlice a zásuvky do 16 A – obecné
požadavky (anglicky/hebrejsky).
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ISR/53
30. 6. 2004
Izrael, Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Domestic electrical appliances ICS: 13.120; 97.030 - HS: 8509; 8516. Elektrické spotřebiče pro
domácnost ICS: 13.120; 97.030 - HS: 8509; 8516.
Amendment 2 to mandatory standard SI 900 (similar to IEC 60335 part 1) (Hebrew). Změna 2
závazné normy SI 900 (podobné k IEC 60335 část 1) (hebrejsky).

JPN/122
1. 6. 2004
Japonsko, Ministerstvo
hospodářství, obchodu
a průmyslu

Gas ovens, grill sections of cooking stoves with gas grills, and grill and oven sections of gas ranges
among gas cookers (HS: 7321.11); gas water heaters with space heating function (HS: 8419.19).
Plynové trouby, grilovací části kuchyňských sporáků s plynovými grily, grily a pečící části plynových
sporáků společně s plynovými vařiči (HS: 7321.11); plynové ohřívače vody s funkcí vytápění vnitřních
prostor (HS: 8419.19).
Revision of the Ministerial Notification, Enforcement Ordinance and Enforcement Regulation
(Cabinet Order) under the Law Concerning the Rational Use of Energy. Revize oznámení
ministerstva, prováděcí vyhlášky a prováděcího předpisu (nařízení vlády) podle zákona o racionálním
využívání energie.

JPN/123
18. 6. 2004
Japonsko, Ministerstvo
zemědělství, lesnictví
a rybolovu

Processed foods. Zpracované potraviny.
Outline of draft amendment of Quality Labelling Standard for Processed Foods (1 page, in English).
Osnova návrhu změny normy pro označování jakosti zpracovaných potravin (1 strana, anglicky).

JPN/124
18. 6. 2004
Japonsko, Ministerstvo
zemědělství, lesnictví
a rybolovu

Livestock meats. Maso hospodářských zvířat.
Outline of draft amendment of Quality Labelling Standard for Perishable Foods (1 page, in English).
Osnova návrhu změny normy pro označování jakosti pro rychle se kazící potraviny (1 strana,
anglicky).

KOR/73
3. 6. 2004
Korea, Ministerstvo pro
potraviny a léčiva

Medicines, herb medicines, etc. Léčiva, bylinná léčiva, etc.
Proposed Revision of the Regulations on Management of Imported Pharmaceuticals, Etc. Návrh
revize předpisů o managementu dovážených léčivých preparátů atd.

KOR/74
8. 6. 2004
Korea, Ministerstvo pro
potraviny a léčiva

Foods. Potraviny.
Proposed Revision of Foods Labelling Standards (20 pages, in Korean). Navrhovaná oprava norem
pro označování potravin (20 stran, korejsky).

KOR/75
29. 6. 2004
Korea, Ministerstvo pro
potraviny a léčiva

Oral solids (tablets and capsules). Perorální tuhé léky (tablety a tobolky).
The public notification of draft enactment of “The Regulation on the Registration of Drug
Identification Code” (12 pages, in Korean only). Veřejné oznámení návrhu ustanovení „Předpis
o registraci identifikačního kódu léčiv“ (12 stran, pouze korejsky).

MEX/95
24. 6. 2004
Mexiko, Ministerstvo
hospodářství

Pre-packaged products. Hotově balené výrobky.
Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-002-SCFI-2003, Pre-Packaged Products, Net Content,
Tolerances and Verification Methods (14 pages, in Spanish). Návrh mexické úřední normy PROYNOM-002-SCFI-2003, hotově balené výrobky, čistá váha, odchylky a ověřovací metody (14 stran,
španělsky).

NZL/19
29. 6. 2004
Nový Zéland, Ministerstvo
životního prostředí

National tariff line 7321.83.00.09 – Proposed technical regulation targeting domestic wood-burners
up to a maximum heat output of 40 kW. Položka národního sazebníku 7321.83.00.09 – návrh
technického předpisu pro spalovače dřeva pro domácnost o maximálním tepelném výkonu do 40 kW.
Proposed Technical Regulation - Design Standard for Wood Burners (1 page, in English).
Navrhovaný technický předpis – norma pro konstrukci spalovačů dřeva (1 strana, anglicky).
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SVK/6
24. 6. 2004
Slovenská republika,
Úřad normalizace, metrologie
a zkušebnictví

Packages made of plastics or combined materials which come into contact with foods and drugs;
rubber hoses for welding, inner tubes made of rubber, bicycle tyres; school satchels and school bags;
outdoor dress gloves made of leather; returnable and EUR pallets; particle board and fibreboard
including work surfaces; yarns; carpets and other textile floor coverings; textile fire hoses; knitted or
crocheted garments and clothing accessories including woven baby nappies; T-shirts, underwear and
nightshirts; tracksuits and leisure and sport garments for children up to the age of 3 years; tights,
stockings, socks and similar articles; underwear, nightwear, shirts and blouses made of cloth; bed
linen made of flat textiles, blankets for children up to the age of 3 years; footwear for children with
the length of the sole up to 165 mm; porcelain which comes into contact with food or people’s mouth;
glass bottles for beverages, jars for food; glass inners for vacuum flasks; powders of metal used for
overlay welding; tubes and parts for scaffolding; brazing metal; solder; crown corks for bottles;
auxiliary materials for welding; equipment for water treatment; fire extinguishers portable or mobile
for the extinction of class A, B, C, D fires, hydrants; power sources and power parts of calculating
machines, computers and other machines for automatic data processing; cells and batteries, lead
accumulators, nickel-cadmium and ferro-nickel accumulators and other electrical accumulators;
electric sound or visual signalling apparatus; electric connectors, sockets and plugs; movable leads,
extension leads; light sources with integrated ballast; bicycles; baby carriages; lenses, glasses;
binoculars, monoculars, optical telescopes; seats with mainly metal frame; seats with mainly wooden
frame; seating for children; wooden furniture, garden chairs and armchairs; chairs and armchairs
made of plastic; chairs, armchairs, beds made of cane, osier, bamboo, etc.; wooden furniture for
offices; kitchen and bathroom furniture; wooden furniture for bedrooms, dining rooms and living
rooms, cabinets, shelving and beds, tables and household desks in which have been used chip board
or plywood and/or materials which release formaldehyde and/or combustion enhancing upholstery
furniture; atypical furniture made according to a contract with a client and not intended for
commercial distribution; equipment for storage facilities and shops, shelving; electric lighting for
Christmas trees and similar purposes, decorations with electric power supply; writing requisites, pens,
pencils, writing chalks for use as school supplies; products manufactured to be played with, or
intended to be placed in the mouth of children up to the age of 3 years, manufactured or partly
manufactured from plasticised PVC with maximum content 0.1 weight percentage DINP, DEHP,
DNOP, DIDP, BBP, or DBP; product and materials protecting against static electricity and
mechanical ignition sparks. Detailed list of covered products is contained in the Annex to the
Measure. ICS numbers may be provided in addition, where applicable: 1520, 3917, 3920, 3921, 3923,
4009, 4011, 4013, 4016, 4202, 4203, 4410, 4411, 4412, 5109, 5207, 5406, 5511, 5701-5705, 5909,
6101-6104, 6107-6116, 6201-6214, 6216, 6217, 6301, 6302, 6401-6405, 6911, 7010, 7012, 7013,
7106, 7205, 7212, 7223, 7308, 7504, 7604, 7605, 7610, 7803, 8003, 8311, 8421, 8424, 8468, 8473,
8506, 8507, 8531, 8536, 8539, 8544, 8712, 8715, 9001, 9002, 9004, 9005, 9013, 9301, 9306, 9401,
9403, 9504, 9506, 9608, 9609, etc. Obaly z plastů nebo kombinovaných materiálů, určené pro styk
s potravinami a léčivy; hadice gumové svářečské, gumové duše, pláště pro kola; školní aktovky
a tašky; vycházkové kožené rukavice; vratné a EUR palety; dřevotřískové desky a dřevovláknité desky
včetně pracovních ploch; příze; koberce a ostatní textilní podlahové krytiny; textilní požární hadice;
pletené nebo háčkované oděvy a oděvní doplňky včetně tkaných plenek; trička, spodní prádlo a noční
prádlo; tepláky a oděvy na volný čas a sport pro děti do 3 let; punčochové kalhoty, punčochy,
ponožky a podobné výrobky; spodní prádlo, noční prádlo, trička a blůzy z tkanin; lůžkoviny
z plošných textilní, přikrývky pro děti do 3 let; obuv pro děti s délkou chodidla do 165 mm; porcelán,
který přichází do styku s potravinami a ústy; skleněné lahve pro nápoje, lahve na zavařování
potravin; skleněné vložky do termosek; prášky kovové (navářecí); trubky a části lešení; pájky tvrdé;
pájky měkké; kovové uzávěry na láhve; přídavné materiály pro sváření; zařízení na úpravu vody;
přenosné nebo pojízdné hasicí přístroje třídy A, B, C, D, hydranty; napájecí zdroje a napájecí části
pro počítací stroje, počítače a další stroje pro automatické zpracování dat; galvanické články
a baterie, olověné akumulátory, niklkadmiové a feroniklové akumulátory a jiné elektrické
akumulátory; elektrické akustické a vizuální signalizační přístroje; elektrické přípojky, vidlice
a zásuvky; prodlužovací přívody, prodlužovací šňůry; zdroje světla s integrovanými přehradníky;
jízdní kola; dětské kočárky; čočky, skla; binokulární dalekohledy, monokulární dalekohledy, optické
teleskopy; sedadla s převážně kovovou kostrou; sedadla s převážně dřevěnou kostrou; dětský sedací
nábytek; dřevěný nábytek, zahradní židle a křesla; židle a křesla z plastů; židle, křesla, postele
z rákosu, vrbového proutí, bambusu atd.; dřevěný kancelářský nábytek; kuchyňský a koupelnový
nábytek; dřevěný nábytek do ložnic, jídelen a obývacích místností, sekretáře, police a postele, stoly
a pulty pro domácnost, ve kterých jsou použity dřevotřísková deska nebo překližka a/nebo materiály
uvolňující formaldehyd a/nebo nábytek s hořlavým čalouněním; atypický nábytek vyrobený na
zakázku, který není určen pro obchodní síť; zařízení pro sklady a obchody, regály; elektrická svítidla
pro vánoční stromky a podobné účely, dekorační předměty s elektrickým napájením; psací potřeby,
pera, tužky, psací křídy pro použití jako školní potřeby; výrobky určené na hraní, nebo určené na
vkládání do úst dětmi do 3 let věku, vyrobené nebo částečně vyrobené z měkčeného PVC
s maximálním obsahem 0,1 % váhy DINP, DEHP, DNOP, DIDP, BBP, or DBP; výrobky a materiály
zabezpečující ochranu před statickou elektřinou a mechanickými zápalnými jiskrami. Detailní seznam
zahrnutých výrobků je obsažen v příloze k opatření. Čísla ICS mohou být poskytnuta dodatečně tam,
kde je to vhodné: 1520, 3917, 3920, 3921, 3923, 4009, 4011, 4013, 4016, 4202, 4203, 4410, 4411,
4412, 5109, 5207, 5406, 5511, 5701-5705, 5909, 6101-6104, 6107-6116, 6201-6214, 6216, 6217,
6301, 6302, 6401-6405, 6911, 7010, 7012, 7013, 7106, 7205, 7212, 7223, 7308, 7504, 7604, 7605,
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7610, 7803, 8003, 8311, 8421, 8424, 8468, 8473, 8506, 8507, 8531, 8536, 8539, 8544, 8712, 8715,
9001, 9002, 9004, 9005, 9013, 9301, 9306, 9401, 9403, 9504, 9506, 9608, 9609, atd.
Measure of the Slovak Office of Standards, Metrology and Testing concerning inclusion among
determined products (1 page + 6 pages of Annex, in Slovak). Opatření slovenského Úřadu pro
normalizaci, metrologii a zkušebnictví týkající se zařazení výrobků mezi stanovené výrobky (1 strana
+ 6 stran přílohy, slovensky).
SWE/37
14. 6. 2004
Švédsko, Národní pošta
a Telecom

Radio transmitters. Rádiové vysílače.
Regulation concerning amendments to the National Post and Telecom Agency regulations on
exemptions from the license obligation for certain radio transmitters (18 pages, in Swedish). The
regulation will be translated into all official languages of the European Community. Předpis týkající
se změn předpisů Národní pošty a agentury Telecomu o výjimkách pro licenční povinnosti pro určité
rádiové vysílače (18 stran, švédsky). Předpis bude přeložen do všech úředních jazyků Evropského
společenství.

SWE/38
15. 6. 2004
Švédsko, Ministerstvo životního
prostředí

Metal and plastic containers. Kovové a plastové nádoby.
Proposal for an ordinance concerning a new deposit and return system (3 pages, in Swedish). Návrh
výnosu týkající se systému nového úložiště a vratnosti (3 strany, švédsky).

SWE/39
22. 6. 2004
Švédsko, Švédská agentura pro
ochranu životního prostředí

Equipment for monitoring of emissions of carbon monoxide. Zařízení pro monitorování emisí oxidu
uhelnatého.
SEPA regulation (NFS 2004:X) on limitation of carbon monoxide in flue gases from solid fuel fired
combustion plants (waste incineration excluded) (2 pages, in Swedish). Předpis SEPA (NFS 2004:X)
o omezení oxidu uhelnatého v kouřových plynech z tuhých paliv spalovaných spalovnami (s výjimkou
spalování odpadů) (2 strany, švédsky).

THA/141
3. 6. 2004
Thajsko, Thajský institut
průmyslových norem (TISI),
Ministerstvo průmyslu

Small kitchen appliances (HS Chapter 8516, ICS: 97.040.50). Malé kuchyňské spotřebiče (kapitola
HS 8516, ICS: 97.040.50).
Draft TIS 1693-2547(2004) Instantaneous Water Heaters: Safety Requirements (15 pages, in Thai
language). Návrh TIS 1693-2547(2004) průtokové ohřívače vody: požadavky na bezpečnost (15 stran,
thajsky).

THA/142
3. 6. 2004
Thajsko, Ministerstvo
zahraničního obchodu,
Ministerstvo obchodu

Passenger cars (HS Chapter: 8702, ICS: 43.100). Osobní automobily (kapitola HS: 8702, ICS:
43.100).
Notification of the Ministry of Commerce on Importation of Used Six-wheel Passenger Cars (2 pages,
in Thai language). Oznámení ministerstva obchodu o dovozu a používaní tříosých osobních
automobilů (2 strany, thajsky).

THA/143
8. 6. 2004
Thajsko, Thajský institut
průmyslových norem (TISI),
Ministerstvo průmyslu

Laundry appliances (HS Chapter 8516, ICS: 97.060). Zařízení na praní prádla (kapitola HS 8516,
ICS: 97.060).
Draft TIS 366-2547(2004) Electric Irons: Safety Requirement (14 pages, in Thai language). Návrh
TIS 366-2547(2004) elektrické žehličky: požadavky na bezpečnost (14 stran, thajsky).

THA/144
8. 6. 2004
Thajsko, Thajský institut
průmyslových norem (TISI),
Ministerstvo průmyslu

Ventilators. Fans. Air-conditioners (HS Chapter 8414, ICS: 23.120). Ventilátory. Větráky.
Klimatizační zařízení (kapitola HS 8414, ICS: 23.120).
Draft TIS 934-2547(2004) A.C. Electric Fans: Safety Requirements (9 pages, in Thai language).
Návrh TIS 934-2547(2004) větráky na střídavý proud: požadavky na bezpečnost (9 stran, thajsky).

THA/145
8. 6. 2004
Thajsko, Thajský institut
průmyslových norem (TISI),
Ministerstvo průmyslu

Cooking ranges, working tables, ovens and similar appliances (HS Chapter 8516, ICS: 97.040.20).
Sporáky na vaření, pracovní stoly, trouby a podobná zařízení (kapitola HS 8516, ICS: 97.040.20).
Draft TIS 1039-2547(2004) Electric Rice-Cookers: Safety Requirements (7 pages, in Thai language).
Návrh TIS 1039-2547(2004) elektrické vařiče na rýži: požadavky na bezpečnost (7 stran, thajsky).

THA/146
8. 6. 2004
Thajsko, Thajský institut
průmyslových norem (TISI),
Ministerstvo průmyslu

Glass in building (HS Chapter 7005, ICS: 81.040.20). Sklo ve stavebnictví (kapitola HS 7005, ICS:
81.040.20).
Draft TIS 880-2547(2004) Clear Float Glass (13 pages, in Thai language). Návrh TIS 880-2547(2004)
čiré plavené sklo (13 stran, thajsky).

THA/147
8. 6. 2004
Thajsko, Thajský institut
průmyslových norem (TISI),
Ministerstvo průmyslu

Solid fuel (HS Chapter 2905, ICS: 75.160.10). Pevná paliva (kapitola HS 2905, ICS: 75.160.10).
Draft TIS 950-2547(2004) Solid Alcohol Fuel (7 pages, in Thai language). Návrh
TIS 950-2547(2004) pevná lihová paliva (7 stran, thajsky).
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THA/148
8. 6. 2004
Thajsko, Odbor pro potírání
chorob, Ministerstvo veřejného
zdraví

Tobacco, tobacco products (HS Chapter: 2402, ICS: 65.160). Tabák, tabákové výrobky (kapitola HS:
2402, ICS: 65.160).
Notification of the Ministry of Public Health (No 8) B.E.2547 (2004) Re.: Criteria, Procedures and
Condition for Labelling of Cigarettes and the Statement therein issued under Tobacco Product
Control Act B.E. 2535(1992) (3 pages, in Thai language). Oznámení ministerstva veřejného zdraví
(č. 8) B.E.2547 (2004) ve věci: Kritéria, postupy a podmínky pro označování cigaret a prohlášení
v tomto ohledu vydané podle zákona o kontrole tabákových výrobků B.E. 2535(1992) (3 strany,
thajsky).

TPKM/14
1. 6. 2004
Nezávislé celní území Taiwan,
Penghu, Kinmen a Matsu,
Ministerstvo dopravy
a spojů

Motor vehicles and their components including installation of lighting and light-signalling devices,
retro-reflecting devices, headlamps, direction indicators, front position lamps, rear position lamps,
stop lamps, S3 stop lamps, end-outline marker lamps, head restraints, front fog lamps, reversing
lamps, audible warning devices, filament lamps, safety glazing materials, retro-reflective markings,
rear-view mirrors, parking lamps, side marker lamps, gas-discharge headlamp unit, tires,
speedometer, braking, anti-lock system, door latches and retention components, safety-belt
anchorages and restraint systems, seat anchorages and head restraints, steering equipment, symbols on
driver-operated controls of motorcycles, the protection of occupants in the event of a frontal or lateral
collision, steering control system, and the protection of driver against the steering mechanism in the
event of impact. Motorová vozidla a jejich součásti včetně montáže osvětlení a zařízení pro světelnou
signalizaci, odrazová skla, světlomety, směrová světla, přední obrysová světla, zadní obrysová světla,
brzdová světla, brzdová světla S3, doplňková obrysová světla, opěrky hlavy, přední mlhová světla,
zpětné světlomety, zařízení pro zvukové výstražné znamení, žárovky, materiály pro bezpečnostní skla,
značení odrazkami, zpětná zrcátka, parkovací světla, boční obrysové svítilny, výbojkové světlomety,
pneumatiky, rychloměr, protiblokovací brzdový systém, dveřní západky a zádržné součásti, ukotvení
bezpečnostních pásů a zádržné systémy, ukotvení sedadel a opěrek hlavy, řídící ústrojí, symboly na
ovládačích motocyklů obsluhované řidičem, ochrana cestujících při čelném nebo bočním nárazu,
systém řízení vozidla a ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě srážky.
Public Notice under the Directions for the Safety Type Approval and Conformity of Motor Vehicle
Production, and the Directions for the Safety Type Approval and Conformity of Motor Vehicle
Component Production (5 pages, in Chinese and English). Veřejné oznámení podle směrnic pro
schvalované bezpečnosti typu a shody produkce motorových vozidel a směrnic pro schvalování
bezpečnosti typu a shody produkce dílů motorových vozidel (5 stran, čínsky a anglicky)

USA/58
8. 6. 2004
USA, Národní úřad pro
bezpečnost silničního provozu

Motor vehicle safety (HS Chapter 8703) (ICS 43.020 and 43.040). Bezpečnost motorových vozidel
(HS kapitola 8703) (ICS 43.020 a 43.040).
Federal Motor Vehicle Safety Standards; Seat Belt Assemblies Proposed Rule (10 pages, English).
Federální normy pro bezpečnost motorových vozidel; navrhované pravidlo pro montáž
bezpečnostních pásů (10 stran, anglicky).

USA/59
15. 6. 2004
USA, Národní úřad pro
bezpečnost silničního provozu

Schedule of fees for importation of motor vehicles (HS Chapter 8703) (ICS 43.020 and 43.040).
Seznam poplatků za dovoz motorových vozidel (HS kapitola 8703) (ICS 43.020 a 43.040).
Schedule of fees authorized by 49 U.S.C. 30141 (5 pages, in English). Seznam poplatků úředně
schválený 49 U.S.C. 30414 (5 stran, anglicky).

USA/60
21. 6. 2004
USA, Národní úřad pro
bezpečnost silničního provozu

Child restraint systems (HS Chapter 8703) (ICS 43.040). Dětské zádržné systémy (HS Chapter 8703)
(ICS 43.040).
Federal Motor Vehicle Safety Standards; Child Restraint Systems; Child Restraint Systems
Recordkeeping Requirements (10 pages, in English). Federální normy pro bezpečnost motorových
vozidel; dětské zádržné systémy; požadavky na evidenci údajů o dětských zádržných systémech
(10 stran, anglicky).

USA/61
21. 6. 2004
USA, Národní úřad pro
bezpečnost silničního provozu

Civil penalties (HS Chapter 8703) (ICS 43.020). Civilní pokuty (HS Chapter 8703) (ICS 43.020).
Civil Penalties (4 pages, in English). Civilní pokuty (4 strany, anglicky).

USA/62
21. 6. 2004
USA, Národní úřad pro
bezpečnost silničního provozu

Event data recorders (HS Chapter 8703) (ICS 43.040). Datové záznamníky událostí (HS Chapter
8703) (ICS 43.040).
Event Data Recorders (22 pages, in English). Datové záznamníky událostí (22 stran, anglicky).

USA/63
21. 6. 2004
USA, Ministerstvo zdravotnictví
a služby lidem, Úřad pro
potraviny a léčiva

Pharmaceutical clinical studies (HS Chapter 3004) (ICS 11.120). Farmaceutické klinické studie
(kapitola HS 3004) (ICS 11.120).
Human Subject Protection; Foreign Clinical Studies Not Conducted Under an Investigational New
Drug Application (9 pages, in English). Ochrana lidských subjektů; zahraniční klinické studie
neprováděné podle požadavků na výzkum nových léčiv (9 stran, anglicky).
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USA/64
28. 6. 2004
USA, Agentura pro ochranu
životního prostředí

Heavy-duty diesel engine (HS Chapter 8408) (ICS 13.040). Dieselové motory pro velké zatížení
(kapitola HS 8408) (ICS 13.040).
Control of Emissions of Air Pollution From New Motor Vehicles: In-Use Testing for Heavy-Duty
Diesel Engines and Vehicles (19 pages, in English). Kontrola emisí a znečištění ovzduší z nových
motorových vozidel: zkoušení dieselových motorů pro velké zatížení a nákladní vozidla za provozu
(19 stran, anglicky).

ZAF/40
18. 6. 2004
Jihoafrická republika,
Ministerstvo zdravotnictví

HS: 2201.10. HS: 2201.10.
Regulations governing bottled water including natural mineral water (Government Notice R. 502
of 30 April 2004) (13 pages, in English). Předpisy upravující balenou vodu včetně přírodní minerální
vody (vládní oznámení R. 502 ze dne 30. dubna 2004) (13 stran, anglicky).

Ředitel odboru mezinárodních vztahů:
v. z. Ing. Romanovská, v.r.
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ČÁST C – SDĚLENÍ
POKYNY PRO SESTAVOVÁNÍ
PLÁNU TECHNICKÉ NORMALIZACE
NA ROK 2005
Český normalizační institut (dále ČSNI) v návaznosti na dosavadní úkoly technické normalizace a s cílem postupného dosažení
obsahové i koncepční slučitelnosti národní soustavy technických norem (dále ČSN) s evropskou soustavou norem jako nezbytné
podmínky pro odstraňování technických překážek obchodu a technické spolupráce zejména se zeměmi EU, vydává tyto pokyny pro
sestavování plánu technické normalizace (dále plánu TN) k zabezpečení jednotného postupu při navrhování, zdůvodňování
a posuzování návrhů normalizačních úkolů tvorby norem v národní, evropské a mezinárodní oblasti.
1 Zásady
1.1 Veškeré normalizační úkoly tvorby norem, zařazované do plánu TN, jsou zaměřeny na postupnou transformaci národní soustavy
ČSN při současném udržování nezbytné funkčnosti fondu stávajících ČSN. Podle povahy se úkoly dělí na tři základní skupiny:
A Přejímání evropských a mezinárodních norem formou ČSN EN (HD, ETS, ISO, IEC atd.) v pořadí priorit:
a) evropské normy;
b) mezinárodní normy citované v evropských normách;
c) mezinárodní normy ISO a IEC celospolečenského významu;
d) ostatní mezinárodní normy.
B Úkoly spolupráce při přípravě a projednávání evropských a mezinárodních norem jako součást tvorby ČSN. Uskutečňuje se ve
vybraných pracovních orgánech CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, popř. ve vybraných pracovních orgánech dalších evropských
a mezinárodních normalizačních organizací v rámci dohodnutých forem členství ČR v těchto organizacích, a to v oblastech, kde je
o mezinárodní spolupráci zájem a kde jsou podmínky (odborné, finanční, organizační atd.) pro aktivní účast při zpracování těchto
norem. Součástí této spolupráce je souběžné projednání a následné předložení návrhů na převzetí těchto norem do ČSN.
Aktivní účast na této spolupráci je možná pouze v těch technických komisích a subkomisích ISO a IEC, v nichž má ČSNI status
aktivního ("P") člena a v těch technických komisích CEN a CENELEC, v nichž je zájem o aktivní spolupráci při tvorbě nových norem.
Tuto spolupráci dojednává ČSNI s příslušnými evropskými a mezinárodními organizacemi podle potřeb a zájmu technické veřejnosti
tam, kde je předpoklad průběžného (stabilního) plnění závazků vyplývajících pro aktivní spolupráci z příslušných pravidel evropských a
mezinárodních organizací.
C Tvorba ČSN, vyplývajících z národních potřeb a z hledisek zachování funkčnosti fondu ČSN popř. ve výjimečných případech
zpracování rozborových úkolů, přímo spojených s koncepcí tvorby ČSN v určitých oborech a odvětvích.
Při navrhování úkolů tvorby norem, které nemají obdobu v evropské nebo mezinárodní normalizaci, je třeba uvážit, že vzniklé ČSN
mohou představovat překážku mezinárodního obchodu a podléhají notifikaci v CEN, CENELEC a v Evropské unii.
1.2 Návrhy ČSN, jakož i úkoly spolupráce při tvorbě evropských a mezinárodních norem, může zpracovávat jen organizace nebo
občan, s nímž to ČSNI projednal a uzavřel příslušnou smlouvu, popř. ČSNI (dále zpracovatel).
1.3 Úkoly, u nichž došlo se zpracovatelem k dohodě o zpracování úkolu, se zařazují do návrhu plánu, který sestavuje ČSNI.
1.4 Pro každý úkol plánu TN musí být dohodnut zpracovatel a způsob financování. Přitom se vychází ze zásady, že náklady na
zpracování úkolu hradí zpravidla ta zájmová sféra společnosti, která má největší zájem na jeho řešení. Více zájmových sfér může hradit
náklady podílově. Zpracování ČSN přejímajících evropské normy do soustavy ČSN a dále úkoly průřezového a meziodvětvového
charakteru, úkoly v oblasti ochrany veřejného zájmu apod., jsou hrazeny zpravidla ze státního rozpočtu.
1.5 Návrh plánu TN sestavuje ČSNI v úzké spolupráci s technickými normalizačními komisemi - TNK (jsou-li zřízeny) a s věcně
příslušnými ministerstvy nebo jinými ústředními správními úřady, pokud navrhují zařazení úkolu v oblasti své působnosti, popř.
s ostatními navrhovateli úkolů.
1.6 Do plánu TN se nezařazují úkoly řešící problematiku shodnou s připravovanými návrhy EN (uplatnění stop-stavu podle vnitřních
pravidel CEN/CENELEC - standstill). Obdobně se postupuje i v případě rozpracovaných návrhů norem ISO/IEC.
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2 Plánování úkolů na rok 2005
2.1 Členění úkolů plánu TN
Plán se člení na následující části:
01 – úkoly tvorby ČSN (skupina A, C);
02 - rozborové úkoly (skupina C);
03 - úkoly spolupráce při tvorbě evropských a mezinárodních norem (skupina B).
Postup při sestavování plánu TN
2.2.1 Návrh na zařazení úkolu do plánu může podat kdokoliv. Návrh musí být doložen technickým a ekonomickým zdůvodněním,
obsahujícím:
– specifikaci navrhovaného záměru (účel sledovaný úkolem);
– přehled výchozích podkladů pro zpracování úkolu;
–

–

kdo má hradit náklady na úkol (vyjádření financující organizace, popř. potvrzení požadavku věcně příslušného ministerstva nebo
jiného ústředního správního úřadu na řešení navrhovaného úkolu včetně případného požadavku na převzetí příslušné normy
překladem);
očekávaný přínos úkolu (pouze u původních ČSN).

Navrhovatel úkolu může současně navrhnout zpracovatele úkolu. Pokud navrhovatel předpokládá, že bude zpracovatelem navrhovaného
úkolu, předloží současně s návrhem úkolu návrh plánovacího listu podle přílohy .
2.2.2 ČSNI návrh posoudí a výsledek v případě potřeby projedná s navrhovatelem, popř. s TNK (je-li zřízena). Pokud návrh na
zařazení úkolu předloží ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad v oblasti své působnosti, ČSNI s ním jeho návrh projedná vždy,
vzniknou-li nejasnosti nebo odlišná stanoviska. Je-li výsledek posouzení návrhu kladný, ČSNI dohodne (v případě potřeby ve
spolupráci s TNK) zpracovatele úkolu.
2.2.3 Zpracovatel úkolu předloží ČSNI návrh plánovacího listu podle přílohy .
2.2.4 Návrhy na zařazení úkolů do části plánu 01 a 02 se ČSNI mohou předkládat podle aktuálnosti průběžně. Úkoly části plánu 01
s navrhovaným termínem zahájení v I. čtvrtletí 2005 a úkoly části plánu 03 je žádoucí předložit do konce října 2004. Návrhy předložené
později budou zařazovány do plánu TN v průběhu roku 2005 formou doplňku. Úkoly spolupráce při tvorbě evropských
a mezinárodních norem se plánují podle zásad uvedených v metodických pokynech pro normalizaci MPN 5, MPN 6 a MPN 7.
3 Zveřejnění úkolů plánu TN
Seznam zahajovaných úkolů schváleného plánu TN a jeho doplňků se zveřejňuje v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů ve Věstníku ÚNMZ a na internetové adrese www.csni.cz.
4 Realizace plánu TN
Plnění jednotlivých úkolů plánu se zabezpečuje z prostředků organizací nebo státního rozpočtu na základě smluv.
5 Plánování přecházejících úkolů
Zpracovatelé úkolů částí 01, 02 plánu TN přecházejících z roku 2004 prověří věcný a finanční stav plnění těchto úkolů a v případě
potřeby předloží návrh na zpřesnění:
– specifikace úkolu;
– termínů plnění;
–

finančního zabezpečení včetně údajů o dosavadním čerpání prostředků.

Tyto návrhy, technicky a ekonomicky zdůvodněné, je třeba předložit do konce října 20041)
Přecházející úkoly, u nichž návrhy na zpřesnění nebudou uplatněny v tomto termínu, budou zařazeny do návrhu plánu TN na r. 2005 na
základě údajů plánovacích listů platných pro rok 2004.

1)

Zpracovatelé přecházejících úkolů, u nichž v průběhu roku 2004 došlo ke změně IČO nebo názvu, sdělí nové číslo nebo název
v témže termínu.
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Příloha
NÁVRHY PLÁNOVACÍCH LISTŮ

Zpracovatel vyplní v návrhu plánovacího listu:
1. pro části plánu 01 a 02 položky:
Č í s l o t ř í d y n o r e m (neplatí pro část plánu 02) - uvede se první dvojčíslí šestimístného čísla ČSN nebo první dvojčíslí šestimístného
třídícího znaku (pokud je označení ČSN tvořeno značkou a číslem přejímané normy);
O z n a č e n í p ř e j í m a n é n o r m y (pouze u úkolů skupiny A) - uvede se označení přejímané normy a roku jejího vydání (včetně dosud
vydaných změn), např. ISO 8020:2002, EN 27811-5:1989, HD 506 S1:1989, EN 295-1/A1:1996 apod. U každé normy se uvede
i počet stran, tj. celkový počet stran jedné z jazykových verzí původního cizojazyčného textu, který je do ČSN přejímán, včetně
obrázků a tabulek. V případě evropských norem, přejímajících normy mezinárodní, se uvede i označení přejímané mezinárodní normy
nebo dokumentu (referenční dokument). Nakonec se uvede celkový počet přejímaných stran (součet stran všech přejímaných norem
rozšířený o počet stran referenčních dokumentů, pokud se přejímají);
V a z b a n a s m ě r n i c e (neplatí pro část plánu 02) - u norem EN a HD, které na směrnice navazují, se uvede zkratka směrnice;
Z k r a t k a o r g a n i z a c e a č í s l o T C / S C (neplatí pro část plánu 02) - uvede se zkratka organizace a číslo TC nebo SC, která
přejímanou normu zpracovala, např. ISO/TC 24, IEC/SC 31A, CEN/TC 88 apod. U evropské normy, pokud vznikla převzetím
mezinárodní normy a není-li zde uvedena příslušná technická komise CEN nebo CENELEC, se uvede označení a číslo technické
komise, která vytvořila převzatou mezinárodní normu (referenční dokument), např. při přejímání EN 60094-2, která převzala IEC 94-2, se
uvede IEC/SC 60A;
N á z e v ú k o l u - uvede se stručný a výstižný název s maximálním využitím názvu přejímané nebo revidované normy. Jednotlivé prvky
názvu jsou odděleny pomlčkou;
R e v i z e n e b o z m ě n a Č S N (neplatí pro část plánu 02) - uvede se označení revidované nebo měněné normy a rok jejího schválení,
popř. vydání a podle potřeby třídicí znak;
S p e c i f i k a c e ú k o l u - u úkolů skupiny A se uvede navrhovaný způsob převzetí evropské nebo mezinárodní normy (podle
metodického pokynu pro normalizaci MPN 1, např. "Převzetí evropské normy překladem s národní přílohou", "Převzetí evropské
normy převzetím originálu", "Převzetí mezinárodní normy překladem", "Převzetí evropské normy schválením k přímému používání".
U úkolů skupiny C se uvede konkrétní zaměření a cíl sledovaný řešením úkolu včetně věcných vazeb s evropskými, mezinárodními
a zahraničními normami;
Č í s l o T N K - uvede se číslo příslušné technické normalizační komise, je-li tato zřízena;
Z a h á j e n í - uvede se termín zahájení řešení úkolu;
Termíny ukončení etap - zpracovatel navrhne termíny ukončení etap 2, 3 a 4 (termíny se uvádějí ve sledu rok, měsíc, např. únor 2005 se
uvede 0502). Z důvodu závěrečné fakturace na konci roku se etapy úkolů hrazených z prostředků přidělených ČSNI ze státního
rozpočtu neplánují na prosinec. Délka zpracování úkolu na převzetí evropské normy musí vycházet z předepsaných termínů pro převzetí
evropských norem do norem národních (dop). Délka zpracování úkolu na přejímání mezinárodní normy (od zahájení po předání
konečného návrhu normy ČSNI) by neměla přesahovat 6 měsíců u norem přejímaných překladem a 4 měsíce u norem přejímaných
převzetím originálu nebo schválením k přímému používání.
Význam plánovaných etap:
a) Úkoly tvorby původních ČSN a rozborové úkoly
Etapa
2

Obsah a výsledek etapy
Vypracování a projednání zásad řešení. Po jejich projednání s účastníky řešení úkolu a s ČSNI vypracování 1. návrhu
normy nebo jiného závěrečného výstupu, popř. návrhu z něj vyplývajících změn dalších ČSN, návrhů na zrušení platných
ČSN a návrhu nutných opatření souvisejících s uplatněním normy.
Výsledkem etapy je rozeslání 1. návrhu normy nebo návrhu jiného závěrečného výstupu (včetně dalších návrhů uvedených
výše nebo vyjádření, že takovéto návrhy nejsou nutné) účastníkům řešení úkolu a ČSNI.

3

Projednání návrhu normy nebo jiného závěrečného výstupu (včetně dalších návrhů uvedených v 2. etapě) s účastníky řešení
úkolu a s ČSNI.
Výsledkem etapy je rozeslání projednaného návrhu normy nebo jiného závěrečného výstupu upraveného o akceptovatelné
připomínky (včetně dalších návrhů uvedených v 2. etapě, přehledu účastníků řešení úkolu a jejich připomínek se
stanoviskem zpracovatele k nim) ČSNI a účastníkům řešení úkolu, kteří se k 1. návrhu vyjádřili. V případě formálních
připomínek, které nevedou k zásadnějším změnám textu návrhu normy, nemusí být opravený návrh normy nebo jiný
závěrečný výstup rozeslán, postačí přehled účastníků řešení úkolu a jejich připomínek se stanoviskem zpracovatele k nim.

4

Ukončení připomínkového řízení a vypracování konečného návrhu normy nebo jiného závěrečného výstupu se všemi
náležitostmi předepsanými smlouvou ČSNI se zpracovatelem.
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Výsledkem etapy je předání konečného návrhu normy nebo jiného závěrečného výstupu (včetně předepsaných náležitostí)
ČSNI.
b) Úkoly na převzetí evropských a mezinárodních norem (ČSN vydané tiskem)
Etapa
2

Obsah a výsledek etapy
Vypracování 1. návrhu normy popř. návrhu z něj vyplývajících změn dalších ČSN, návrhů na zrušení platných ČSN
a návrhu nutných opatření souvisejících s uplatněním normy.
Výsledkem etapy je rozeslání 1. návrhu normy (včetně dalších návrhů uvedených výše nebo vyjádření, že takovéto návrhy
nejsou nutné) účastníkům řešení úkolu a ČSNI.

3

Projednání návrhu normy (včetně dalších návrhů uvedených v 2. etapě) s účastníky řešení úkolu a s ČSNI.
Výsledkem etapy je rozeslání projednaného návrhu normy upraveného o akceptovatelné připomínky (včetně dalších
návrhů uvedených v 2. etapě, přehledu účastníků řešení úkolu a jejich připomínek se stanoviskem zpracovatele k nim)
ČSNI a účastníkům řešení úkolu, kteří se k 1. návrhu vyjádřili. V případě formálních připomínek, které nevedou
k zásadnějším změnám textu návrhu normy, nemusí být opravený návrh normy nebo jiný závěrečný výstup rozeslán,
postačí přehled účastníků řešení úkolu a jejich připomínek se stanoviskem zpracovatele k nim.

4

Ukončení připomínkového řízení a vypracování konečného návrhu normy se všemi náležitostmi předepsanými smlouvou
ČSNI se zpracovatelem.
Výsledkem etapy je předání konečného návrhu normy (včetně předepsaných náležitostí) ČSNI.

N e i n v e s t i č n í p r o s t ř e d k y n a ř e š e n í - uvedou se nárokované neinvestiční prostředky (z prostředků přidělených ČSNI ze státního
rozpočtu) na řešení úkolu v jednotlivých letech a celkem za celou dobu jeho řešení. Neinvestiční prostředky se uvádějí zaokrouhleně
na celé tisíce Kč. Má-li být úkol řešen z jiných prostředků než z prostředků přidělených ČSNI, částky se neuvádějí (v tom případě se
vyplní položka Financuje);
Z p r a c o v a t e l - uvedou se požadované údaje, tj. IČ, zkratka názvu (u fyzických osob příjmení zpracovatele) a celý název s adresou;
F i n a n c u j e - uvedou se údaje o organizaci, s níž je financování úkolu dohodnuto;
S o u h l a s z p r a c o v a t e l e s ř e š e n í m ú k o l u - vyjádření předběžného souhlasu zpracovatele s navrhovaným řešením úkolu;
Na rubu, příp. v příloze návrhu pracovního plánovacího listu u úkolů skupiny A zpracovatel uvede seznamy citovaných norem
(označení a rok vydání).
2. pro část plánu 03 položky:
N á z e v ú k o l u - uvede se zkratka názvu příslušné mezinárodní organizace, nebo evropské normalizační organizace2) a číslo její
technické komise nebo subkomise, která je na úrovni komise (u IEC a CLC). Nakonec se uvedou komise nebo subkomise3), s kterými
se vykonává spolupráce. Např. TC 44, SC 1, SC 3 (při zabezpečování spolupráce s TC a jejími subkomisemi č.1 a 3), nebo SC 2, SC 4,
SC 5 (při zabezpečování spolupráce jen se subkomisemi dané komise).
Ostatní položky se vyplní podle pokynů uvedených pro část plánu 01 (Číslo TNK, Zpracovatel, Financuje) a podle pokynů uvedených
v pracovním plánovacím listě. Neinvestiční prostředky se uvádějí za řešení úkolu v příslušném plánovacím roce.
V příloze návrhu pracovního plánovacího listu zpracovatel uvede seznam dokumentů (označení a české překlady názvů) řešených
v příslušných mezinárodních komisích nebo subkomisích v úrovni CD podle jejich aktuálních pracovních programů popř. podle jiných
dostupných dokumentů (v evropských organizacích se jedná o návrhy norem projednávaných v příslušných komisích nebo
subkomisích).

2)
3)

Organizace CENELEC se zkracuje na CLC
V některých TC CEN jsou pro plnění dlouhodobých programů namísto SC zřizovány WG, které mají stejnou funkci jako SC a pro
jejichž zřizování, pracovní náplň, složení a činnost platí obdobná pravidla. Pro účely tohoto dokumentu se proto pod pojmem SC
rozumí jak SC, tak i tyto WG plnící funkci SC.
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Věstník č. 9/2004
NÁVRH PLÁNOVACÍHO LISTU
Plán technické normalizace – úkoly tvorby ČSN a rozborové úkoly
1. Část plánu: 01, 02*)

2. Číslo třídy norem: ...

3. Označení přejímané normy:

Počet přejímaných stran

Označení referenčního dokumentu:

Počet přejímaných stran:

....................................................
....................................................
....................................................

.........................................
.........................................
.........................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................

.......................................
.......................................
.......................................

Celkový počet přejímaných stran: .....
4. Vazba na směrnice:
...........................................................................................

5. Zkratka organizace a číslo TC/SC:
........................................................................................................

6. Název úkolu ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
7. Revize nebo změna ČSN *):
........................................................................................................................................................................................................................
8. Specifikace a hlavní technické cíle řešení:
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
9. Číslo TNK: ..................................

10. Kód výsledku řešení úkolu: .....................

11. Zahájení: ....................................

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

12. Termíny ukončení etap: .............

2005: ...................... tis. Kč

Etapa 2: . ....................................

2006: ...................... tis. Kč

Etapa 3: .. ...................................

2007: ...................... tis. Kč

Etapa 4: .. ...................................

Celkem : ....................... tis. Kč
15. Financuje **):

14. Zpracovatel: ...............................
IČ: .............................................

IČ: .......................................

zkratka: ......................................

zkratka: ...............................

název, adresa: .............................................................

název, adresa: ...............

...........................................................................................

.......................................

..................................................................................................

16: Pracovník ČSNI: .........................................................
17. Souhlas zpracovatele s řešením úkolu:

18. Souhlas ČSNI s řešením úkolu:

...........................................................................................
datum a podpis zpracovatele

....................................................................................
datum a podpis vedoucího odd. ČSNI

*)
**)

Nehodící se škrtněte.
Vyplňuje se pouze u úkolů, které nejsou hrazeny z prostředků přidělených ČSNI ze státního rozpočtu.

Pozn.: Položky 10, 16 a 18 zpracovatel v pracovním plánovacím listu nevyplňuje. U položek 3 a 7 se uvede i rok vydání normy.
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Věstník č. 9/2004
NÁVRH PLÁNOVACÍHO LISTU
Plán technické normalizace – úkoly spolupráce při tvorbě evropských a mezinárodních norem

1. Část plánu: 03
2. Název úkolu: Spolupráce při tvorbě evropských a mezinárodních norem
zkratka organizace: ........................................

číslo TC: .................................................

spolupráce s TC (SC):
........................................................................................................................................................................................................................
3. Specifikace věcné náplně úkolu:
Spolupráce při zpracování návrhů norem (dokumentů) uvedených v příloze plánovacího listu.
4. Číslo TNK (je-li zřízena): ................................
5. Neinvestiční prostředky na řešení v r. 2005 v tis. Kč*):
−

na normotvornou práci podle specifikace:

.....

−

na výkon funkce mezinárodního sekretariátu (pokud se v rámci úkolu zajišťuje)

.....
____________
celkem:
.....

6. Předpokládaná účast na zasedání v r. 2005**) :
TC/SC:

termín:

místo, země:

......................................

.............................................................

.................................................................

......................................

.............................................................

.................................................................

......................................

.............................................................

.................................................................

8. Financuje***) :

7. Zpracovatel:
IČ: ..................................................................

IČ: .............................................

zkratka: ..........................................................

zkratka: ......................................

název, adresa: ................................................

název, adresa: .............................

.......................................................................

...................................................

9. Pracovník ČSNI: ............................................
10. Souhlas zpracovatele s řešením úkolu:

11. Souhlas ČSNI s řešením úkolu:

..............................................................................
datum a podpis zpracovatele

.....................................................................................
datum a podpis vedoucího odd. ČSNI

*)
**)

***)

Vyplňuje se u úkolů hrazených z prostředků přidělených ČSNI ze státního rozpočtu.
Informativní údaj, který není součástí dohodnuté věcné náplně ani ceny úkolu (podle potřeby je možno pokračovat na zvláštním
listu).
Vyplňuje se u úkolů, které nejsou hrazeny z prostředků přidělených ČSNI ze státního rozpočtu.
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Věstník č. 9/2004
PŘÍLOHA NÁVRHU PLÁNOVACÍHO LISTU K ČÁSTI PLÁNU 03
Přehled vybraných návrhů norem (úkolů), na jejichž zpracování (a projednání) se bude zpracovatel úkolu v roce 2005 podílet

Číslo SC

Jednací číslo úkolu případně označení
dokumentu

Překlad názvu
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Věstník č. 9/2004
SDĚLENÍ ČSNI
o ukončení platnosti norem
ČSNI pro informaci oznamuje technické veřejnosti, že dne 2004-10-07 končí platnost dále uvedených norem, u kterých již bylo
v minulosti oznámeno datum jejich zrušení (souběžná platnost).

Označení ČSN
(třídicí znak)

Název ČSN

Datum vydání nebo
schválení

ČSN EN 60252
(35 8212)

1997-01-01

Kondenzátory pro střídavé motory

ČSN EN 60623
(36 4350)

1997-07-01

Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Vydává: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, P. O. Box 49, 128 01 Praha 2.
Redakce: ČSNI, Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1, vedoucí redakce A.Tauschová, telefon 221 802 155.
Administrace a distribuce: Písemné objednávky a změny předplatného – Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40,
102 04 Praha 10, telefon 271 961 770, fax 274 866 951, e-mail: odbyt@csni.cz.
Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené
ve Věstníku a pro tento rok činí 2016 Kč. Vychází měsíčně.
Tiskne: Tiskárna LIBRETA
Drobný prodej: V prodejnách Českého normalizačního institutu: Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10 a Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, telefon 221 802 120.

Katalogové číslo 91372
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