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V stník . 4/2006

ÁST  A – OZNÁMENÍ

Oddíl 2. eské technické normy 

OZNÁMENÍ . 21/06
eského normaliza ního institutu

o vydání SN, jejich zm n, oprav a zrušení

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

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

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

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

VYDANÉ SN

1. SN ISO 2108 (01 0189)
kat. . 75557

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní íslo knihy (ISBN);
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN ISO 2108 (01 0189) Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní íslování knih;
Vydání: Prosinec 2001

2. SN EN ISO 9000 (01 0300)
kat. . 75682

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník;
(idt ISO 9000:2005); Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN ISO 9000 ed. 2 
(01 0300)

Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník;
Vydání: B ezen 2002 

3. SN ISO 15261 (01 1471)
kat. . 75578

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník; Vydání: Duben 2006

4. SN EN ISO 1101 (01 4120)
kat. . 74714

Geometrické specifikace výrobk (GPS) - Geometrické tolerování -
Tolerance tvaru, orientace, umíst ní a házení; (idt ISO 1101:2004);
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 01 3137 Technické výkresy. Tolerance tvaru a polohy. P edepisování na výkresech;
z 1981-05-19

SN 01 4401 Základní pravidla zam nitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Základní pojmy
a definice; z 1981-03-17

5. SN EN 14584 (01 5089)
kat. . 75640

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových
za ízení b hem p ejímací zkoušky - Planární lokalizace zdroj  akustické
emise; Vydání: Duben 2006

6. SN EN ISO 15614-4 (05 0313)
kat. . 75546

Stanovení a kvalifikace postup  sva ování kovových materiál  - Zkouška
postupu sva ování - ást 4: Kone ná úprava hliníkových odlitk
sva ováním; (idt ISO 15614-4:2005); Vydání: Duben 2006
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V stník . 4/2006

7. SN EN 60974-12 ed. 2
(05 2205)
kat. . 75554

Za ízení pro obloukové sva ování - ást 12: Spojovací za ízení pro
sva ovací vodi e; (idt IEC 60974-12:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-07-01 se ruší

SN EN 60974-12 (05 2205) Za ízení pro obloukové sva ování - ást 12: Spojovací za ízení pro sva ovací
vodi e; Vydání: Leden 1998

8. SN EN ISO 24034 (05 5327)
kat. . 75672

Sva ovací materiály - Sva ovací dráty a ty e pro tavné sva ování titanu
a slitin titanu - Klasifikace; (idt ISO 24034:2005); Vydání: Duben 2006

9. SN EN 203-2-6 (06 1901)
kat. . 75400

Spot ebi e na plynná paliva pro provozy spole ného stravování –
ást 2-6: Zvláštní požadavky - Oh íva e vody pro p ípravu nápoj ;

Vydání: Duben 2006

10. SN EN 203-2-8 (06 1901)
kat. . 75401

Spot ebi e na plynná paliva pro provozy spole ného stravování –
ást 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro

tepelnou úpravu pokrm  z rýže (paella); Vydání: Duben 2006

11. SN EN 203-2-9 (06 1901)
kat. . 75402

Spot ebi e na plynná paliva pro provozy spole ného stravování –
ást 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny

a kontaktní opéka e; Vydání: Duben 2006

12. SN EN 1515-3 (13 1501)
kat. . 75588

P íruby a p írubové spoje - Šrouby a matice - ást 3: Klasifikace
materiál  šroub  pro p íruby z oceli s ozna ením Class;
Vydání: Duben 2006

13. SN EN 61499-1 (18 0441)
kat. . 75501

Funk ní bloky - ást 1: Architektura*); (idt IEC 61499-1:2005);
Vydání: Duben 2006

14. SN EN 61499-2 (18 0441)
kat. . 75500

Funk ní bloky - ást 2: Požadavky na programové vybavení*);
(idt IEC 61499-2:2005); Vydání: Duben 2006

15. SN EN 62194 (18 8004)
kat. . 75566

Metoda hodnocení tepelné funkce kryt *); (idt IEC 62194:2005);
Vydání: Duben 2006

16. SN EN 692 (21 0711)
kat. . 75673

Obráb cí a tvá ecí stroje - Mechanické lisy - Bezpe nost;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 692 (21 0711) Mechanické lisy - Bezpe nost; Vydání: Prosinec 1997

17. SN EN 12641-1 (26 9376)
kat. . 75638

Vým nné nástavby a užitková vozidla - Plachty - ást 1: Minimální
požadavky; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12641-1 (26 9376) Vým nné nástavby - Plachty - ást 1: Minimální požadavky;
Vyhlášena: erven 2001

18. SN EN 12312-20 (31 9321)
kat. . 75584

Pozemní za ízení pro letadla - Zvláštní požadavky - ást 20: Elektrické
pozemní energetické zdroje; Vydání: Duben 2006

19. SN 33 0124
kat. . 75250

Normalizace a liberalizace energetického trhu; (idt CLC/TR 50403:2002);
Vydání: Duben 2006

20. SN 33 2000-5-559
kat. . 75617

Elektrické instalace budov - ást 5-55: Výb r a stavba elektrických
za ízení - Ostatní za ízení - Oddíl 559: Svítidla a sv telná instalace;
(idt HD 60364-5-559:2005); (mod IEC 60364-5-55:2001);
Vydání: Duben 2006
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21. SN EN 60216-2 (34 6416)
kat. . 75626

Elektroizola ní materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - ást 2: Ur ení
vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek;
(idt IEC 60216-2:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-08-01 se ruší

SN IEC 216-2 (34 6416) Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizola ních materiál .
ást 2: Volba kritérií zkoušek; Vydání: Prosinec 1995

22. SN 34 8032
kat. . 75309

Zkoušky vysokonap ových izolátor  pro stejnosm rné nap tí p i
um lém zne išt ní; (idt IEC TR 61245:1993); Vydání: Duben 2006

23. SN EN 60740-1 (35 1921)
kat. . 75597

Plechy pro transformátory a induktory - ást 1: Mechanické a elektrické
charakteristiky*); (idt IEC 60740-1:2005); Vydání: Duben 2006

24. SN EN 61169-29 (35 3811)
kat. . 75555

Vysokofrekven ní konektory - ást 29: Díl í specifikace - Miniaturní
vysokofrekven ní koaxiální konektory se šroubovým, západkovým,
zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením
(stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohm  (typ
1,0/2,3) - Aplikace 50 ohm  a 75 ohm *); (idt IEC 61169-29:2005); Vydání:
Duben 2006

25. SN 35 4701-2-1 ed. 8
kat. . 75564

Pojistky nízkého nap tí - ást 2-1: Dopl ující požadavky pro pojistky
ur ené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky p evážn  pro pr myslové
použití) - Oddíly I až VI: P íklady typ  normalizovaných pojistek;
(idt HD 60269-2-1:2005); (mod IEC 60269-2-1:2004); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-04-01 se ruší

SN 35 4701-2-1 ed. 7 Pojistky nízkého nap tí - ást 2-1: Dopl ující požadavky pro pojistky ur ené
pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky p evážn  pro pr myslové použití) -
Oddíly I až VI: P íklady typ  normalizovaných pojistek; Vydání: B ezen 2004

26. SN P IEC/PAS 60099-7
(35 4870)
kat. . 75385

Svodi e p ep tí - ást 7: Rejst ík termín  a definic z IEC publikací
60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311,
61643-321, 61643-331 a 61643-341; Vydání: Duben 2006

27. SN EN 60384-14 (35 8291)
kat. . 75506

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních –
ást 14: Díl í specifikace - Neprom nné kondenzátory pro elektromagnetické

odrušení a pro p ipojení k napájecí síti*);
(idt IEC 60384-14:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-07-01 se ruší

SN EN 132400 (35 8282) Díl í specifikace: Neprom nné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a
pro p ipojení k napájecí síti (Úrove  hodnocení D); Vydání: Kv ten 1997
Jejím vydáním se ruší

SN IEC 384-14 (35 8291) Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních - ást 14:
Díl í specifikace - Neprom nné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení
a pro p ipojení k napájecí síti; Vydání: Srpen 2000

28. SN EN 60384-14-1 (35 8291)
kat. . 75505

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních –
ást 14-1: Vzorová p edm tová specifikace - Neprom nné kondenzátory

pro elektromagnetické odrušení a pro p ipojení k napájecí síti - Úrove
hodnocení D*); (idt IEC 60384-14-1:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-07-01 se ruší

SN EN 132401 (35 8282) Vzorová p edm tová specifikace: Neprom nné kondenzátory pro
elektromagnetické odrušení a pro p ipojení k napájecí síti - (Úrove  hodnocení
D); Vydání: Leden 1998

29. SN EN 61967-2 (35 8798)
kat. . 75565

Integrované obvody - M ení elektromagnetických emisí, 150 kHz až
1 GHz - ást 2: M ení vyza ovaných emisí - Metoda dutiny TEM*);
(idt IEC 61967-2:2005); Vydání: Duben 2006
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30. SN EN 61754-22 (35 9244)
kat. . 75497

Rozhraní optických konektor  - ást 22: Druh optických konektor  typu
F-SMA*); (idt IEC 61754-22:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-08-01 se ruší

SN EN 186100 (35 9241) Díl í specifikace - Soubory konektor pro optická vlákna a kabely - Typ F-
SMA; Vydání: Zá í 1998

31. SN EN 61300-2-18 ed. 2
(35 9251)
kat. . 75495

Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost p i vysoké
teplot *); (idt IEC 61300-2-18:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-08-01 se ruší

SN EN 61300-2-18 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost p i vysoké
teplot ; Vydání: Leden 1999

32. SN EN 61300-2-19 ed. 2
(35 9251)
kat. . 75496

Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní) *);
(idt IEC 61300-2-19:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-06-01 se ruší

SN EN 61300-2-19 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní);
Vydání: Listopad 1998

33. SN EN 61300-2-42 ed. 2
(35 9251)
kat. . 75498

Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-42: Zkoušky - Statické bo ní zatížení
konektor *); (idt IEC 61300-2-42:2005); Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-08-01 se ruší

SN EN 61300-2-42 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-42: Zkoušky - Statické bo ní zatížení konektor ;
Vydání: Srpen 1999

34. SN EN 61937-7 ed. 2
(36 7552)
kat. . 75454

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární
PCM používající IEC 60958 - ást 7: Nelineární bitový tok PCM podle
formát  ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X*); (idt IEC 61937-7:2004);
Vydání: Duben 2006
S ú inností od 2008-07-01 se ruší

SN EN 61937-7 (36 7552) Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM
používající IEC 60958 - ást 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátu
ATRAC a ATRAC 2/3; Vydání: Kv ten 2003

35. SN EN 62365 (36 8633)
kat. . 75453

Digitální zvuk – Digitální rozhraní vstup-výstup – P enos digitálního
zvuku sít mi s asynchronním p enosovým módem (ATM) *);
(idt IEC 62365:2004); Vydání: Duben 2006

36. SN EN 50369 (37 0000)
kat. . 75371

Vodot sné zapouzd ené systémy pro vedení kabel ; Vydání: Duben 2006

37. SN EN 50085-1 ed. 2
(37 0010)
kat. . 75372

Úložné a protahovací elektroinstala ní kanály pro elektrické instalace -
ást 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Duben 2006

38. SN EN 14043 (38 9331)
kat. . 75577

Výšková požární technika - Automobilové žeb íky se sou asnými pohyby -
Požadavky na bezpe nost a provedení a zkušební metody;
Vydání: Duben 2006

39. SN EN 13673-2 (38 9662)
kat. . 75540

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nár stu
výbuchového tlaku plyn  a par - ást 2: Stanovení maximální rychlosti
nár stu výbuchového tlaku; Vydání: Duben 2006
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40. SN EN 14522 (38 9665)
kat. . 75403

Stanovení teploty vznícení plyn  a par; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší
ást SN 33 0371; z 1982-10-19

41. SN EN 10027-1 (42 0011)
kat. . 75628

Systémy ozna ování ocelí - ást 1: Stavba zna ek ocelí;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN CR 10260 (42 0011) Systémy ozna ování ocelí - P ídavné symboly; Vydání: Srpen 1999
SN EN 10027-1 (42 0011) Systémy ozna ování ocelí. ást 1: Systém zkráceného ozna ování. Základní

symboly; Vydání: Duben 1995

42. SN EN 14726 (42 0674)
kat. . 75601

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Sm rnice pro rozbor optickou
emisní spektrometrií s jiskrovým buzením; Vydání: Duben 2006

43. SN EN 10294-1 (42 1016)
kat. . 75456

Duté ocelové ty e ur ené k obráb ní - Technické dodací podmínky –
ást 1: Nelegované a legované oceli; Vydání: Duben 2006

44. SN EN 10298 (42 1018)
kat. . 75604

Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vod  - Vnit ní
izola ní výstelka cementovou maltou; Vydání: Duben 2006

45. SN EN 1552 (44 4202)
kat. . 70059

D lní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpe nostní požadavky
na d lní kombajny a pluhovací systémy; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 1552 (44 4202) D lní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpe nostní požadavky na
d lní kombajny a pluhovací systémy; Vyhlášena: Zá í 2003

46. SN 48 1211
kat. . 75374

Lesní semená ství - Sb r, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu
lesních d evin; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 48 1211 Lesní semená ství - Sb r, jakost a zkoušky jakosti plod  a semen lesních
d evin; Vydání: íjen 1997

47. SN EN 1001-2 (49 0001)
kat. . 75550

Trvanlivost d eva a materiál  na bázi d eva - Terminologie - ást 2:
Slovník; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 49 0001 Ochrana dreva. Názvy a definície; Vydání: Leden 1993

48. SN EN ISO 534 (50 0311)
kat. . 75445

Papír a lepenka - Stanovení tlouš ky, hustoty a m rného objemu;
(idt ISO 534:2005); Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN ISO 534 (50 0311) Papír a lepenka - Stanovení tlouš ky, hustoty a objemové hmotnosti;
Vyhlášena: Srpen 2005

49. SN EN 13288 (51 2510)
kat. . 75494

Potraviná ské stroje - Zveda e a skláp e díží - Bezpe nostní a hygienické
požadavky; Vydání: Duben 2006

50. SN EN 12042 (51 2515)
kat. . 75461

Potraviná ské stroje - Automatické d licí stroje - Bezpe nostní a hygienické
požadavky; Vydání: Duben 2006

51. SN 56 0634
kat. . 75587

Ryby a vodní živo ichové - Terminologie; Vydání: Duben 2006

52. SN 56 9602
kat. . 75545

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živo ichové
a výrobky z nich; Vydání: Duben 2006

53. SN 56 9603
kat. . 75576

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaje né výrobky;
Vydání: Duben 2006
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54. SN 56 9604
kat. . 75474

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina
a ovoce; Vydání: Duben 2006

55. SN ISO 4664-1 (62 1489)
kat. . 75457

Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení
dynamických vlastností - ást 1: Obecné pokyny; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN ISO 2856 (62 1489) Elastomery. Základní požadavky na dynamické zkoušky;
Vydání: B ezen 1994 

56. SN EN ISO 9311-1
(66 8692)
kat. . 75575

Lepidla pro potrubní systémy z termoplast  - ást 1: Stanovení vlastností
filmu; (idt ISO 9311-1:2005); Vydání: Duben 2006

57. SN EN 480-4 (72 2325)
kat. . 75611

P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 4:
Stanovení odlu ování vody z betonu; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 480-4 (72 2325) P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 4: 
Stanovení odlu ování vody v betonu; Vydání: Leden 1999

58. SN EN 480-5 (72 2325)
kat. . 75610

P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 5:
Stanovení kapilární absorpce; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 480-5 (72 2325) P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 5: 
Stanovení kapilární absorpce; Vydání: Leden 1999

59. SN EN 480-6 (72 2325)
kat. . 75607

P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 6:
Infra ervená analýza; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 480-6 (72 2325) P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 6: 
Infra ervená analýza; Vydání: Leden 1999

60. SN EN 480-11 (72 2325)
kat. . 75608

P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 11:
Stanovení charakteristik vzduchových pór  ve ztvrdlém betonu;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 480-11 (72 2325) P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 11:
Stanovení charakteristiky vzduchových pór  ve ztvrdlém betonu;
Vydání: B ezen 2000 

61. SN EN 480-12 (72 2325)
kat. . 75609

P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 12:
Stanovení obsahu alkálií v p ísadách; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 480-12 (72 2325) P ísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ást 12:
Stanovení obsahu alkálií v p ísadách; Vydání: íjen 1999

62. SN P CEN/TS 15087
(72 2686)
kat. . 75548

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových
st ešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické p ipev ovací
prost edky; Vydání: Duben 2006

63. SN 73 0835
kat. . 75181

Požární bezpe nost staveb - Budovy zdravotnických za ízení a sociální
pé e; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 73 0835 Požární bezpe nost staveb. Budovy zdravotnických za ízení;
Vydání: Duben 1996

64. SN EN 14731 (73 1078)
kat. . 75379

Provád ní speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhut ování
zemin vibrováním; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší
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SN  EN 14731 (73 1078) Provád ní speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhut ování zemin;
Vyhlášena: Únor 2006

65. SN EN 1052-5 (73 2320)
kat. . 75493

Zkušební metody pro zdivo - ást 5: Stanovení p ídržnosti malty v ložné
spá e v tahu za ohybu; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 1052-5 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - ást 5: Stanovení p ídržnosti zdiva odtrhem;
Vyhlášena: Zá í 2005

66. SN EN 12697-3 (73 6160)
kat. . 75303

Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 3:
Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rota ní vakuové destila ní za ízení;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12697-3 (73 6160) Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 3:
Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rota ní vakuové destila ní za ízení;
Vyhlášena: erven 2005

67. SN EN 12697-4 (73 6160)
kat. . 75310

Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 4:
Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakciona ní kolona;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 4:
Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakciona ní kolona;
Vyhlášena: erven 2005

68. SN EN 12697-30 (73 6160)
kat. . 75302

Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 30: 
P íprava zkušebních t les rázovým zhut ova em; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12697-30 (73 6160) Asfaltové sm si - Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka - ást 30: 
P íprava zkušebních t les rázovým zhut ova em; Vyhlášena: Leden 2005

69. SN EN 544 (74 7709)
kat. . 75488

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou -
Specifikace výrobku a zkušební metody; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 544 (74 7709) Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou;
Vydání: Listopad 1999

70. SN 75 5050
kat. . 75332

Hospodá ství pro dezinfekci vody ve vodohospodá ských provozech;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 75 5050 Chlorové hospodá ství ve vodohospodá ských provozech; Vydání: Leden 1995 

71. SN 75 5301
kat. . 75331

Vodárenské erpací stanice; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 75 5301 Vodárenské erpacie stanice; Vydání: Zá í 1992

72. SN 75 5411
kat. . 75330

Vodovodní p ípojky; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní p ípojky; Vydání: Srpen 1994

73. SN EN 12906 (75 5706)
kat. . 75572

Výrobky používané pro úpravu vody ur ené k lidské spot eb  - Pemza;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12906 (75 5706) Výrobky používané pro úpravu vody ur ené k lidské spot eb  - Pemza;
Vyhlášena: ervenec 2000 
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74. SN EN 12909 (75 5709)
kat. . 75571

Výrobky používané pro úpravu vody ur ené k lidské spot eb  - Antracit;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12909 (75 5709) Výrobky používané pro úpravu vody ur ené k lidské spot eb  - Antracit;
Vyhlášena: ervenec 2000 

75. SN EN 12910 (75 5710)
kat. . 75570

Výrobky používané pro úpravu vody ur ené k lidské spot eb  -
Granátový písek; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12910 (75 5710) Výrobky používané pro úpravu vody ur ené k lidské spot eb  - Granát;
Vyhlášena: ervenec 2000 

76. SN EN 12566-3 (75 6404)
kat. . 75375

Malé istírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - ást 3:
Balené a/nebo na míst  montované domovní istírny odpadních vod;
Vydání: Duben 2006

77. SN EN ISO 17353
(75 7585)
kat. . 75569

Jakost vod - Stanovení vybraných organocíni itých slou enin - Metoda
plynové chromatografie; (idt ISO 17353:2004); Vydání: Duben 2006

78. SN EN ISO 18856
(75 7587)
kat. . 75568

Jakost vod - Stanovení vybraných ftalát  plynovou chromatografií
a hmotnostní spektrometrií; (idt ISO 18856:2004); Vydání: Duben 2006

79. SN EN 14757 (75 7708)
kat. . 75567

Jakost vod - Odb r vzork  ryb tenatními sít mi; Vydání: Duben 2006

80. SN EN 14672 (75 8022)
kat. . 75573

Charakterizace kal  - Stanovení celkového fosforu; Vydání: Duben 2006

81. SN EN 13025-1 (77 0524)
kat. . 75458

Obaly - Jemné kovové obaly - ást 1: Jmenovité plnicí objemy pro
válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do
40 000 ml; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší
ást SN EN 13025 (77 0524); Vydání: erven 2001

82. SN EN 13025-2 (77 0524)
kat. . 75459

Obaly - Jemné kovové nádoby - ást 2: Ocelové a plechové kruhové
nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml,
25 000 ml a 30 000 ml; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší
ást SN EN 13025 (77 0524); Vydání: erven 2001

83. SN EN 13025-3 (77 0524)
kat. . 75460

Obaly - Jemné kovové nádoby - ást 3: Ocelové a plechové kruhové
nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml,
25 000 ml a 30 000 ml; Vydání: Duben 2006
Spole n  s SN EN 13025-1 a SN EN 13025-2 ruší

SN EN 13025 (77 0524) Obaly - Jemné kovové obaly - Jmenovité plnicí objemy pro válcové
a kuželové kruhové kovové obaly pro všeobecné použití do 40 000 ml;
Vydání: erven 2001

84. SN EN 14882 (80 4633)
kat. . 75547

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjiš ování koeficientu statického
a dynamického t ení; Vydání: Duben 2006

85. SN EN 12757-1 (82 3001)
kat. . 75492

Míchací stroje nát rových hmot - Bezpe nostní požadavky - ást 1:
Míchací stroje pro použití v autolakovnách; Vydání: Duben 2006

86. SN EN ISO 7731 (83 3591)
kat. . 75670

Ergonomie - Výstražné signály pro ve ejné a pracovní prostory - Sluchové
výstražné signály; (idt ISO 7731:2003); Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší
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SN EN 457 (83 3291) Bezpe nost strojních za ízení. Akustické signály. Obecné požadavky, návrhy
a zkušební metody; Vydání: Prosinec 1994

87. SN P CEN/TS 15104
(83 8216)
kat. . 75552

Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku -
Instrumentální metody; Vydání: Duben 2006

88. SN P CEN/TS 15105
(83 8217)
kat. . 75553

Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chlorid , sodíku a draslíku
rozpustných ve vod ; Vydání: Duben 2006

89. SN EN ISO 5840 (85 2927)
kat. . 75411

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srde ních chlopní;
(idt ISO 5840:2005); Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN EN 12006-1 (85 2929) Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srde ní a cévní
implantáty - ást 1: Náhrady srde ních chlopní; Vydání: ervenec 2000 

90. SN ETSI EN 301 893 V1.3.1
(87 4604)
kat. . 75544

Širokopásmové rádiové p ístupové sít  (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 
5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky lánku 3.2
Sm rnice R&TTE; Vydání: Duben 2006

91. SN ETSI EN 301 091-1 V1.2.1
(87 5089)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Za ízen

kat. . 75393

í
krátkého dosahu - Telematika v silni ní doprav a v silni ním provozu
(RTTT) - Radarová za ízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz –

ást 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová za ízení
pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz; Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN ETSI EN 301 091-1 V1.2.1
(87 5089)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Za ízení
krátkého dosahu - Telematika v silni ní doprav a v silni ním provozu (RTTT)
- Radarová za ízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - ást 1: Technické
vlastnosti a zkušební metody pro radarová za ízení pracující v pásmu 76 GHz
až 77 GHz; Vyhlášena: Kv ten 2005

92. SN ETSI EN 301 489-25
V2.3.2 (87 5101)
kat. . 75490

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

ást 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a p idružené za ízení
CDMA s 1x rozprost eným spektrem; Vydání: Duben 2006

93. SN ETSI EN 301 489-26
V2.3.2 (87 5101)
kat. . 75489

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

ást 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakova e
a p idružené za ízení CDMA s 1x rozprost eným spektrem;
Vydání: Duben 2006

94. SN ETSI EN 302 064-1 V1.1.2
(87 5120)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové
obrazové spoje (WVL) pracující v kmito tovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz -

ást 1: Technické vlastnosti a metody m ení;kat. . 75499
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN ETSI EN 302 064-1
V1.1.2 (87 5120)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové
obrazové spoje (WVL) pracující v kmito tovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz -

ást 1: Technické vlastnosti a metody m ení; Vyhlášena: Prosinec 2004 
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95. SN ETSI EN 302 245-1 V1.1.1
(87 5122)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - P enosové
za ízení pro v

kat. . 75512
ysílací službu celosv tového digitálního rozhlasového

systému (DRM) - ást 1: Technické vlastnosti a zkušební metody;
Vydání: Duben 2006
Jejím vydáním se ruší

SN ETSI EN 302 245-1
V1.1.1 (87 5122)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - P enosové
za ízení pro vysílací službu celosv tového digitálního rozhlasového systému
(DRM) - ást 1: Technické vlastnosti a zkušební metody;
Vyhlášena: erven 2005

96. SN ETSI EN 302 077-1 V1.1.1
(87 5123)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - P enosové
za ízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) -

ást 1: Technické vlastnosti a zkušební metody; Vydání: Duben 2006kat. . 75491
Jejím vydáním se ruší

SN ETSI EN 302 077-1
V1.1.1 (87 5123)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - P enosové
za ízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) -

ást 1: Technické vlastnosti a zkušební metody; Vyhlášena: ervenec 2005

97. SN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1
(87 5127)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Za ízen

kat. . 75511

í
krátkého dosahu (SRD) - Za ízení datových komunikací blízkého
dosahu s induktivním p enosem, pracující na 13,56 MHz - ást 2:
Harmonizovaná EN podle lánku 3.2 Sm rnice R&TTE;
Vydání: Duben 2006

98. SN 91 0100
kat. . 75249

Nábytek - Bezpe nostní požadavky; Vydání: Duben 2006

99. SN EN 13845 (91 7887)
kat. . 75472

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se
zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace; Vydání: Duben 2006

100. SN EN 13209-2 (94 3458)
kat. . 75471

Výrobky pro pé i o dít  - Nosi e d tí - Bezpe nostní požadavky a metody
zkoušení  - ást 2: M kký nosi ; Vydání: Duben 2006

ZM NY SN

101. SN ISO 2768-1 (01 4240)
kat. . 75612

Všeobecné tolerance. Nep edepsané mezní úchylky délkových a úhlových
rozm r ; Vydání: íjen 1992
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

102. SN EN 473 (01 5004)
kat. . 75579

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovník
nedestruktivního zkoušení - Všeobecné zásady; Vydání: Zá í 2001
Zm na A1; Vydání: Duben 2006

103. SN EN 13414-2 (02 4472)
kat. . 75589

Vázací prost edky z ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 2: 
Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem;
Vydání: ervenec 2004 
Zm na A1; Vydání: Duben 2006

104. SN EN 60974-12 (05 2205)
kat. . 75615

Za ízení pro obloukové sva ování - ást 12: Spojovací za ízení pro
sva ovací vodi e; Vydání: Leden 1998
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

105. SN EN 13557 (27 0135)
kat. . 75551

Je áby - Ovládání a ovládací místa obsluhy; Vydání: erven 2004
Zm na A1; Vydání: Duben 2006

106. SN ISO 6405-2 (27 7508)
kat. . 75656

Stroje pro zemní práce - Zna ky ovláda idi e a jiné sd lova e - ást 2:
Zna ky pro pracovní za ízení a p íslušenství; Vydání: ervenec 1996 
Zm na Amd. 2*); Vydání: Duben 2006
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107. SN ISO 10533 (27 7908)
kat. . 75659

Stroje pro zemní práce - Podp rná za ízení výložníku; Vydání: Únor 1998
Zm na Amd. 1*);Vydání: Duben 2006

108. SN 33 0371
kat. . 75614

Nevýbušná elektrická za ízení. Výbušné sm si. Klasifikace a metody
zkoušek; z 1982-10-19
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

109. SN EN 55016-1-1
(33 4210)
kat. . 75538

Specifikace p ístroj a metod pro m ení vysokofrekven ního rušení
a odolnosti - ást 1-1: P ístroje pro m ení vysokofrekven ního rušení
a odolnosti - M icí p ístroje; Vydání: Srpen 2005
Zm na A1; (idt CISPR 16-1-1:2003/A1:2005); Vydání: Duben 2006

110. SN IEC 216-2 (34 6416)
kat. . 75669

Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizola ních
materiál . ást 2: Volba kritérií zkoušek; Vydání: Prosinec 1995
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

111. SN IEC 317-12 (34 7307)
kat. . 75556

Specifikace jednotlivých typ  vodi pro vinutí - ást 12: M d ný vodi
kruhového pr ezu, lakovaný polyvinylacetalem, t ída 120;
Vydání: Únor 1995
Zm na Z3; (idt EN 60317-12:1994/A2:2005);
(idt IEC 60317-12:1990/A2:2005); Vydání: Duben 2006

112. SN EN 60947-4-1 ed. 2
(35 4101)
kat. . 75334

Spínací a ídicí p ístroje nn - ást 4-1: Styka e a spoušt e motor  -
Elektromechanické styka e a spoušt e motor ; Vydání: B ezen 2002 
Zm na A2; (idt IEC 60947-4-1:2000/A2:2005); Vydání: Duben 2006

113. SN EN 60898-1 (35 4170)
kat. . 75335

Elektrická p íslušenství - Jisti e pro nadproudové jišt ní domovních
a podobných instalací - ást 1: Jisti e pro st ídavý provoz (AC);
Vydání: íjen 2003
Zm na A11; Vydání: Duben 2006

114. SN 35 4701-2-1 ed. 7
kat. . 75642

Pojistky nízkého nap tí - ást 2-1: Dopl ující požadavky pro pojistky
ur ené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky p evážn  pro pr myslové
použití) - Oddíly I až VI: P íklady typ  normalizovaných pojistek;
Vydání: B ezen 2004 
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

115. SN EN 132400 (35 8282)
kat. . 75562

Díl í specifikace: Neprom nné kondenzátory pro elektromagnetické
odrušení a pro p ipojení k napájecí síti (Úrove  hodnocení D);
Vydání: Kv ten 1997
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

116. SN EN 132401 (35 8282)
kat. . 75563

Vzorová p edm tová specifikace: Neprom nné kondenzátory pro
elektromagnetické odrušení a pro p ipojení k napájecí síti - (Úrove
hodnocení D); Vydání: Leden 1998
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

117. SN EN 186100 (35 9241)
kat. . 75590

Díl í specifikace - Soubory konektor  pro optická vlákna a kabely –
Typ F-SMA; Vydání: Zá í 1998
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

118. SN EN 61300-2-18
(35 9251)
kat. . 75591

Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost p i vysoké
teplot ; Vydání: Leden 1999
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006
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119. SN EN 61300-2-19
(35 9251)
kat. . 75592

Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní);
Vydání: Listopad 1998
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

120. SN EN 61300-2-42
(35 9251)
kat. . 75593

Spojovací prvky a pasivní sou ástky vláknové optiky - Základní zkušební
a m icí postupy - ást 2-42: Zkoušky - Statické bo ní zatížení konektor ;
Vydání: Srpen 1999
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

121. SN EN 60704-2-3 ed. 2
(36 1008)
kat. . 75484

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Zkušební p edpis
pro ur ení hluku ší eného vzduchem - ást 2-3: Zvláštní požadavky na
my ky nádobí; Vydání: Prosinec 2002
Zm na A1; (idt IEC 60704-2-3:2001/A1:2005); Vydání: Duben 2006

122. SN EN 61937-7 (36 7552)
kat. . 75475

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární
PCM používající IEC 60958 - ást 7: Nelineární bitový tok PCM podle
formátu ATRAC a ATRAC 2/3; Vydání: Kv ten 2003
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

123. SN ISO 660 (58 8756)
kat. . 75606

Živo išné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení ísla kyselosti a kyselosti;
Vydání: Srpen 1997
Zm na Amd.1; Vydání: Duben 2006

124. SN EN 14398-3 (69 7228)
kat. . 75603

Kryogenické nádoby - Velké p epravní nevakuov  izolované nádoby -
ást 3: Provozní požadavky; Vydání: Duben 2004

Zm na A1; Vydání: Duben 2006

125. SN EN 13530-3 (69 7230)
kat. . 75596

Kryogenické nádoby - Velké p epravní vakuov  izolované nádoby –
ást 3: Provozní požadavky; Vydání: Prosinec 2002

Zm na A1; Vydání: Duben 2006

126. SN EN 14197-3 (69 7257)
kat. . 75595

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuov izolované nádoby - ást 3: 
Provozní požadavky; Vydání: Prosinec 2004
Zm na A1; Vydání: Duben 2006

127. SN EN 13458-3 (69 7258)
kat. . 75594

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuov  izolované nádoby - ást 3: 
Provozní požadavky; Vydání: Prosinec 2003
Zm na A1; Vydání: Duben 2006

128. SN EN 13450 (72 1506)
kat. . 75639

Kamenivo pro kolejové lože; Vydání: Duben 2004
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

129. SN 73 6660
kat. . 75119

Vnit ní vodovody; z 1984-01-16
Zm na Z2; Vydání: Duben 2006

130. SN EN ISO 16588
(75 7590)
kat. . 75561

Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové
chromatografie; Vydání: ervenec 2004
Zm na Z1; Vydání: Duben 2006

131. SN EN 1888 (94 3412)
kat. . 75481

Výrobky pro pé i o dít  - D tské ko árky - Bezpe nostní požadavky
a metody zkoušení; Vydání: Srpen 2003
Zm na A1; Vydání: Duben 2006

132. SN EN 1888 (94 3412)
kat. . 75482

Výrobky pro pé i o dít  - D tské ko árky - Bezpe nostní požadavky
a metody zkoušení; Vydání: Srpen 2003
Zm na A2; Vydání: Duben 2006
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133. SN EN 1888 (94 3412)
kat. . 75483

Výrobky pro pé i o dít  - D tské ko árky - Bezpe nostní požadavky
a metody zkoušení; Vydání: Srpen 2003
Zm na A3; Vydání: Duben 2006

OPRAVY SN

134. SN EN 10226-2 (01 4032)
kat. . 75586

Trubkové závity pro spoje t snící na závitech - ást 2: Vn jší kuželové
závity a vnit ní kuželové závity - Rozm ry, tolerance a ozna ování;
Vydání: Leden 2006
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

135. SN 01 8003
kat. . 75560

Zásady pro bezpe nou práci v chemických laborato ích;
Vydání: íjen 2002
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

136. SN EN 50240 (05 2013)
kat. . 75667

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro
odporová sva ovací za ízení; Vydání: B ezen 2005 
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

137. SN EN 12534 (05 5315)
kat. . 75649

Sva ovací materiály - Drátové elektrody, dráty a ty inky pro obloukové
sva ování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu
a jejich svarové kovy - Klasifikace; Vydání: Prosinec 2000
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

138. SN  EN 1935 (16 5763)
kat. . 75627

Stavební kování - Jednoosé záv sy - Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Listopad 2002
Oprava 2; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

139. SN EN ISO 14946
(32 0022)
kat. . 75620

Malá plavidla - Maximální nosnost; Vydání: Kv ten 2005
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

140. SN EN ISO 14945
(32 1021)
kat. . 75619

Malá plavidla - Štítek plavidla; Vydání: Zá í 2004
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

141. SN EN ISO 8847
(32 3204)
kat. . 75621

Malá plavidla - Kormidelní za ízení - Systémy lan a kladek;
Vydání: Únor 2005
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

142. SN EN 50381 (33 2322)
kat. . 75668

P emístitelné v trané domky s nebo bez vnit ního zdroje úniku;
Vydání: B ezen 2005 
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

143. SN EN 61770 (36 1020)
kat. . 75449

Elektrické spot ebi e p ipojené k vodovodní síti - Zabrán ní zp tnému
sání a poruchám hadicových soustav; Vydání: íjen 2000
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

144. SN EN 60335-1 ed. 2
(36 1045)
kat. . 75625

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost –
ást 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Kv ten 2003

Oprava 2; (idt IEC 60335-1:2001/Cor.1:2005); Vydání: Duben 2006 (Oprava
je vydána tiskem)

145. SN EN 14591-1 (44 6440)
kat. . 75630

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné
systémy - ást 1: V trní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 bar ;
Vydání: Kv ten 2005
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)
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146. SN EN 14375 (77 0412)
kat. . 75559

Opakovan  neuzavíratelné obaly odolné d tem ur ené pro farmaceutické
výrobky - Požadavky a zkoušení; Vydání: ervenec 2004 
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

147. SN EN ISO 10651-4
(85 2103)
kat. . 75599

Plicní ventilátory - ást 4: Zvláštní požadavky na ru ní resuscitátory;
Vydání: Zá í 2002
Oprava 1; Vydání: Duben 2006 (Oprava je vydána tiskem)

ZRUŠENÉ SN

148. SN 34 5608 Zkoušení elektrotechnických výrobk ; z 1990-12-21; Zrušena k 2006-05-01

149. SN 34 5610 Základní zkoušky bezpe nosti elektrických p edm t . Základní ustanovení;
z 1970-04-08; Zrušena k 2006-05-01

150. SN 34 5611 Základní zkoušky bezpe nosti elektrických p edm t . Elektrické zkoušky
elektrických p edm t ; z 1970-04-08; Zrušena k 2006-05-01

151. SN 34 5613 Základní zkoušky bezpe nosti elektrických p edm t . Mechanické zkoušky
elektrických p edm t ; z 1970-04-08; Zrušena k 2006-05-01

152. SN 34 5614 Základní zkoušky bezpe nosti elektrických p edm t . Zkoušky elektrických
p edm t ve vlhku; z 1970-04-08; Zrušena k 2006-05-01

153. SN 34 5616 Základní zkoušky bezpe nosti elektrických p edm t . Zkoušky vhodnosti
použití konstruk ních materiál  u elektrických p edm t ; z 1970-04-08;
Zrušena k 2006-05-01

154. SN  EN 60931-2 (35 8203) Paralelní silové kondenzátory nesamoregenera ního typu pro st ídavé
výkonové systémy se jmenovitým nap tím do 1 000 V v etn  - ást 2: 
Zkouška trvanlivosti a destruk ní zkouška; Vydání: erven 1997;
Zrušena k 2006-05-01

155. SN EN 60249-1+A4
(35 9050)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 1: Zkušební metody (obsahuje
zm nu A4:1994); Vydání: B ezen 1996; Zrušena k 2006-05-01 

156. SN EN 60249-2-1 + A2
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 1: 
M dí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného
fenolickou prysky icí, vysoké elektrické jakosti (obsahuje zm nu A2:1994);
Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

157. SN EN 60249-2-2 + A3
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 2:
M dí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného
fenolickou prysky icí, ekonomické jakosti (obsahuje zm nu A3:1994);
Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

158. SN EN 60249-2-3 + A2
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 3:
M dí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného
epoxidovou prysky icí, s definovanou ho lavostí (zkouška vertikálního ho ení)
(obsahuje zm nu A2:1994); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

159. SN EN 60249-2-4 + A3
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 4:
M dí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem,
provedení pro všeobecné použití (obsahuje zm nu A3:1994);
Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01
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160. SN EN 60249-2-6+A2
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 6:
M dí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného
fenolickou prysky icí, s definovanou ho lavostí (zkouška horizontálního
ho ení) (obsahuje zm nu A2:1994); Vydání: Leden 1996;
Zrušena k 2006-05-01

161. SN EN 60249-2-7+A2
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 7: 
M dí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného
fenolickou prysky icí, s definovanou ho lavostí (zkouška vertikálního ho ení)
(obsahuje zm nu A2); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

162. SN EN 60249-2-8+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 8:
Ohebný polyesterový (PETP) film plátovaný m dí (obsahuje zm nu A1,opravu
k EN 60249-2-8:1994 a opravu k EN 60249-2-8/A1:1994);
Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

163. SN EN 60249-2-9+A3
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 9:
M dí plátovaná vrstvená deska s jádrem z epoxidem impregnovaného
celulózového papíru, na povrchu vyztuženého epoxidem impregnovanou
skelnou tkaninou, s definovanou ho lavostí (zkouška vertikálního ho ení)
(obsahuje zm nu A3:1994); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

164. SN EN 60249-2-10+A3
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 10: 
M dí plátovaná deska z epoxidem impregnované netkané skelné textilie,
vyztužené skelnou tkaninou, s definovanou ho lavostí (zkouška vertikálního
ho ení) (obsahuje zm nu A3:1994); Vydání: Leden 1996;
Zrušena k 2006-05-01

165. SN EN 60249-2-11+A2
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 11:
Tenká m dí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované
epoxidem, provedení pro všeobecné použití, pro výrobu vícevrstvých desek
s plošnými spoji (obsahuje zm nu A2); Vydání: Leden 1996;
Zrušena k 2006-05-01

166. SN EN 60249-2-13+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje - ást 2: Specifikace - Specifikace .13:
Ohebný m dí plátovaný polyimidový film, provedení pro všeobecné použití
(obsahuje zm nu A1:1994); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

167. SN EN 60249-2-14+A3
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 14:
M dí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného
fenolickou prysky icí, s definovanou ho lavostí (zkouška vertikálního ho ení),
ekonomická jakost  (obsahuje zm nu A3); Vydání: Leden 1996;
Zrušena k 2006-05-01

168. SN EN 60249-2-15+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje - ást 2: Specifikace - Specifikace . 15:
Ohebný m dí plátovaný polyimidový film, s definovanou ho lavostí (obsahuje
zm nu A1:1994); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

169. SN EN 60249-2-16+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 16: 
M dí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované polyimidem,
s definovanou ho lavostí (zkouška vertikálního ho ení) (obsahuje zm nu A1)
(IEC 249-2-16:1992+A1:1993); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01
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170. SN EN 60249-2-17+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 17:
Tenká m dí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované
polyimidem, s definovanou ho lavostí, pro výrobu vícevrstvých desek
s plošnými spoji (obsahuje zm nu A1) (idt IEC 249-2-17:1992+
corrigendum 1992+A1:1993); Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

171. SN EN 60249-2-18+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace . 18:
M dí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované epoxidem
modifikovaným bismaleinimidem/triazinem, s definovanou ho lavostí
(zkouška vertikálního ho ení) (obsahuje zm nu A1);
Vydání: Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

172. SN EN 60249-2-19+A1
(35 9052)

Základní materiály pro plošné spoje. ást 2: Specifikace. Specifikace .19:
Tenká m dí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované
epoxidem modifikovaným bismaleinimid/triazinem s definovanou ho lavostí,
pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje zm nu A1); Vydání:
Leden 1996; Zrušena k 2006-05-01

173. SN 37 0181
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové vývodky a koncovky;
z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

174. SN 37 0182
(Návrh

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové hrdlá; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01

175. SN 37 0183
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Vstupné otvory pre upchávkové
nástavce; z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

176. SN 37 0184
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové skrutky; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01

177. SN 37 0185
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové zátky; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01

178. SN 37 0186
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upev ovacie matice; z 1985-10-03; 
Zrušena k 2006-05-01

179. SN 37 0187
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové podložky; z 1985-10-
03; Zrušena k 2006-05-01

180. SN 37 0188
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Tesniace krúžky; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01

181. SN 37 0189
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Tesniace podložky; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01

182. SN 37 0190
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Oby ajné upchávkové nástavce;
z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

183. SN 37 0191
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Prechodové upchávkové nástavce;
z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

184. SN 37 0192
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Dvojité upchávkové nástavce;
z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

185. SN 37 0196
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové matice; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01
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186. SN 37 0197
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Tesniace kotú iky; z 1985-10-03;
Zrušena k 2006-05-01

187. SN 37 0198
(Návrh)

Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Príložky tesniaceho kotú ika;
z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

188. SN 37 0200 Úložný materiál pro vnit ní rozvod nn. Kovové p íchytky a drobný upev ovací
materiál; z 1960-02-01; Zrušena k 2006-05-01

189. SN 37 0230 Úložný materiál pro vnit ní rozvod nn. Izola ní p íchytky; z 1960-01-22;
Zrušena k 2006-05-01

190. SN 37 0560 Odleh ovací spony a p íchytky; z 1960-06-17; Zrušena k 2006-05-01

191. SN 37 1340 Spojovací a ukon ovací prvky pro silové kabely a vodi e. Technické
požadavky a metody zkoušení; z 1985-05-08; Zrušena k 2006-05-01

192. SN 37 1341 Kábelové oká spájkovacie; z 1988-01-20; Zrušena k 2006-05-01

193. SN 37 1342 Kabelová oka ražená s vidli kou; z 1967-12-13; Zrušena k 2006-05-01

194. SN 37 1343 Kabelová oka ražená s há kem; z 1967-12-13; Zrušena k 2006-05-01

195. SN 37 1344 Kabelová oka otev ená; z 1967-12-13; Zrušena k 2006-05-01

196. SN 37 1345 Kabelová oka otev ená s vidli kou; z 1967-12-13; Zrušena k 2006-05-01

197. SN 37 1346 Kabelová oka otev ená s há kem; z 1967-12-13; Zrušena k 2006-05-01

198. SN 37 1347 Kabelová oka p íložková; z 1967-12-13; Zrušena k 2006-05-01

199. SN 37 1348 Kabelová oka s bo ním l žkem; z 1960-03-10; Zrušena k 2006-05-01

200. SN 37 1350 Kabelová oka korunová; z 1960-03-10; Zrušena k 2006-05-01

201. SN 37 1355 Kabelová oka vrubovací; z 1960-03-10; Zrušena k 2006-05-01

202. SN 37 1356 Kabelová oka pro Al vodi e s m kkými kulatými jádry; z 1967-12-13;
Zrušena k 2006-05-01

203. SN 37 1357 Kabelová oka hliníková nava ovací; z 1964-03-28; Zrušena k 2006-05-01

204. SN 37 1370 Káblové oká na kefy elektrických strojov to ivých. Typy a rozmery;
z 1981-12-23; Zrušena k 2006-05-01

205. SN 73 1002 Pilotové základy; z 1987-10-26; Zrušena k 2006-05-01

206. SN 73 1020 Navrhování základ  to ivých stroj ; z 1985-10-03; Zrušena k 2006-05-01

207. SN 79 2373 Od vnické usn . Od vnické chromité usn  z hov zin, vep ovic a štípenek;
z 1982-07-05; Zrušena k 2006-05-01

208. SN 79 3810 Zkoušení usní. Stanovení hmotnosti usní; z 1974-08-14; Zrušena k 2006-05-01

209. SN 79 3827 Zkoušení usní. Pevnost usní v dalším trhání; z 1978-04-12;
Zrušena k 2006-05-01
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210. SN 79 3871 Zkoušení usní a kožišin. Stanovení obsahu popela z usní a kožišin;
z 1977-02-21; Zrušena k 2006-05-01

211. SN 79 5624 Zkoušení obuvi. Stanovení odolnosti podpatk  dámské obuvi v i náraz m;
Vydání: Leden 1993; Zrušena k 2006-05-01

212. SN 80 0100 Doprovodná tkanina z viskózové st íže; z 1982-04-21; Zrušena k 2006-05-01

213. SN 80 0101 Bavln ná doprovodná tkanina; z 1982-04-21; Zrušena k 2006-05-01

214. SN 80 0107 Vln ná doprovodná tkanina; z 1980-07-04; Zrušena k 2006-05-01

215. SN 80 0108 Doprovodná tkanina z polyesterové st íže; z 1979-07-17;
Zrušena k 2006-05-01

216. SN 80 0168 Zkoušení stálosti vybarvení textilií p i šamponování; z 1969-12-10;
Zrušena k 2006-05-01

217. SN 80 0268 Chemické vlákna. Striž. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam;
z 1982-11-04; Zrušena k 2006-05-01

218. SN 80 0521 Chemické vlákna. Kábel. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam;
z 1982-11-04; Zrušena k 2006-05-01

219. SN 80 0526 Chemické vlákna. Nite. Metóda odberu vzoriek ku skúškam; z 1982-12-06;
Zrušena k 2006-05-01

220. SN 80 0815
(Návrh)

Zkoušení ho lavosti plošných textilií s obsahem syntetických vláken nad 50 %;
z 1984-01-26; Zrušena k 2006-05-01

221. SN 80 0847 Zkoušení odolnosti plošných textilií proti p sobení plísní a bakterií.
Zahrabávací metoda; z 1977-06-06; Zrušena k 2006-05-01

222. SN 80 1017 Bavlna. Základní nomenklatura ukazatel jakosti; z 1981-06-29;
Zrušena k 2006-05-01

223. SN 80 3032 Jmenovité ší ky od vních tkanin; z 1976-03-10; Zrušena k 2006-05-01

224. SN 80 3303 Od vní plošné textilie. Základní nomenklatura ukazatel  jakosti;
z 1983-05-10; Zrušena k 2006-05-01

225. SN 80 4119 Obvazový materiál. Vata buni itá. Cellulosum ligni; z 1973-07-25;
Zrušena k 2006-05-01

226. SN 80 4202 Bytové plošné textilie. Základní nomenklatura ukazatel  jakosti;
z 1983-05-10; Zrušena k 2006-05-01

227. SN ISO 9864 (80 6129) Geotextilie. Stanovení plošné hmotnosti; Vydání: Kv ten 1995;
Zrušena k 2006-05-01

228. SN 80 6920 Pokrývky hlavy; z 1976-01-13; Zrušena k 2006-05-01

19



V stník . 4/2006

229. SN 80 8101 Tvarové filtra ní textilní výrobky; z 1961-01-17; Zrušena k 2006-05-01

230. SN 80 8671 Záchytné lano; z 1972-05-31; Zrušena k 2006-05-01

231. SN ISO 6018 (85 2912) Ortopedické implantáty - Všeobecné požadavky na zna ení, balení
a štítkování; Vydání: Kv ten 1997; Zrušena k 2006-05-01

editel NI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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OZNÁMENÍ . 22/06
eského normaliza ního institutu

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

eský normaliza ní institut podle § 4 zákona . 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených
evropských norem byly schváleny k p ímému používání jako SN. Tyto evropské normy se za azují do soustavy
eských technických norem s ozna ením a t ídicím znakem uvedeným níže. 

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

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

VYHLÁŠENÉ SN

1. SN EN 12098-4 (06 0330)
kat. . 74791

Regulace otopných soustav - ást 4: Za ízení pro optimální zapínání
a vypínání elektrických systém ; EN 12098-4:2005; Platí od 2006-05-01

2. SN EN 12098-5 (06 0330)
kat. . 74790

Regulace otopných soustav - ást 5: Spínací asová za ízení pro otopné
systémy; EN 12098-5:2005; Platí od 2006-05-01

3. SN EN 14597 (06 0335)
kat. . 74789

P ístroje pro regulaci teploty a teplotní omezova e pro systémy tepelných
zdroj ; EN 14597:2005; Platí od 2006-05-01

4. SN EN ISO 10156-2
(07 8310)
kat. . 74652

Plynové lahve - Plyny a plynné sm si - ást 2: Stanovení oxida ní
schopnosti toxických a korozivních plyn a plynných sm sí;
EN ISO 10156-2:2005; ISO 10156-2:2005; Platí od 2006-05-01
Jejím vyhlášením se ruší 

SN EN 720-2 (07 8310) Lahve na p epravu plyn  - Plyny a plynné sm si - ást 2: Stanovení ho lavosti
a oxida ní schopnosti plyn  a plynných sm sí; Vydání: Zá í 1998

5. SN EN ISO 21007-2
(07 8512)
kat. . 74651

Plynové lahve - Identifikace a zna ení s použitím vysokofrekven ní
technologie - ást 2: íslování schémat pro vysokofrekven ní identifikaci;
EN ISO 21007-2:2005; ISO 21007-2:2005; Platí od 2006-05-01

6. SN EN ISO 15502 (14 2711)
kat. . 75050

Chladicí za ízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody;
EN ISO 15502:2005; ISO 15502:2005; Platí od 2006-05-01
Jejím vyhlášením se ruší 

SN ISO 8187 (14 2711) Chladiace zariadenia do domácnosti. Kombinované chladni ky-mrazni ky.
Charakteristiky a metódy skúšok; Vydání: Srpen 1993

SN EN ISO 5155 (14 2755) Chladicí za ízení pro domácnost - Konzervátory zmrazených potravin
a mrazni ky na potraviny - Charakteristiky a metody zkoušky;
Vydání: íjen 1997

SN EN ISO 8561 (14 2761) Beznámrazová chladicí za ízení pro domácnost - Chladni ky, kombinované
chladni ky-mrazni ky, konzervátory zmrazených potravin a mrazni ky na
potraviny chlazené vnit ní nucenou cirkulací vzduchu - Charakteristiky
a metody zkoušky; Vydání: Zá í 1997

SN EN ISO 7371 (14 2771) Chladicí za ízení pro domácnost - Chladni ky s prostorem nebo bez prostoru
s nízkou teplotou - Charakteristiky a metody zkoušky; Vydání: Zá í 1997
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7. SN EN ISO 20126 (23 3012)
kat. . 74797

Stomatologie - Ru ní zubní kartá ky - Všeobecné požadavky a zkušební
metody; EN ISO 20126:2005; ISO 20126:2005; Platí od 2006-05-01
Jejím vyhlášením se ruší 

SN 23 3010 Zubní kartá ky; z 1987-09-14

8. SN EN 1545-1 (36 9748)
kat. . 74887

Systémy identifika ních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu – 
ást 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kód a datových prvk ;

EN 1545-1:2005; Platí od 2006-05-01

9. SN EN 1545-2 (36 9748)
kat. . 74886

Systémy identifika ních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu – 
ást 2: Datové prvky a seznam kód  pro související dopravní a cestovní

platby; EN 1545-2:2005; Platí od 2006-05-01

10. SN P CEN/TS 15083-1
(49 0083)
kat. . 74796

Trvanlivost d eva a materiál  na bázi d eva - Stanovení p irozené
trvanlivosti rostlého d eva proti d evokazným houbám, metody zkoušení -

ást 1: Basidiomycetes; CEN/TS 15083-1:2005; Platí od 2006-05-01

11. SN P CEN/TS 15083-2
(49 0083)
kat. . 74795

Trvanlivost d eva a materiál  na bázi d eva - Stanovení p irozené
trvanlivosti rostlého d eva proti d evokazným houbám, metody zkoušení -

ást 2: Houby zp sobující m kkou hnilobu; CEN/TS 15083-2:2005;
Platí od 2006-05-01

12. SN P CEN/TS 15082
(49 0671)
kat. . 74794

Ochranné prost edky na d evo - Stanovení preventivní ú innosti proti 
d evozbarvujícím houbám a plísním na erstvém ezivu - Provozní
zkouška; CEN/TS 15082:2005; Platí od 2006-05-01

13. SN EN ISO 8655-7 (70 4255)
kat. . 74778

Pístové objemové odm rné p ístroje - ást 7: Negravimetrické metody
pro hodnocení charakteristik p ístroje; EN ISO 8655-7:2005;
ISO 8655-7:2005; Platí od 2006-05-01

14. SN EN 1996-2 (73 1101)
kat. . 75510

Eurokód 6: Navrhování zd ných konstrukcí - ást 2: Podmínky
navrhování, výb r materiál  a provád ní zdiva+); EN 1996-2:2006;
Platí od 2006-05-01

15. SN EN 14908-2 (73 8525)
kat. . 75600

Otev ená datová komunikace v automatizaci a ízení budov - ídicí
sí ový protokol - ást 2: Komunikace po kroucené dvojlince;
EN 14908-2:2005; Platí od 2006-05-01

16. SN EN 14735 (83 8004)
kat. . 74793

Charakterizace odpad  - P íprava vzork  odpad  pro ekotoxikologické
zkoušky; EN 14735:2005; Platí od 2006-05-01

17. SN EN ISO 6360-3
(85 6032)
kat. . 75069

Stomatologie - Systém íselného kódování rota ních nástroj  - ást 3:
Specifické charakteristiky vrtá k  a ezných nástroj ;
EN ISO 6360-3:2005; ISO 6360-3:2005; Platí od 2006-05-01

18. SN EN ISO 10650-1
(85 6073)
kat. . 75051

Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace - ást 1: K emenné
halogenové sv telné zdroje; EN ISO 10650-1:2005; ISO 10650-1:2004;
Platí od 2006-05-01

19. SN EN 14864 (94 5070)
kat. . 74654

Smalty - Smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy ur ené pro
psaní - Specifikace; EN 14864:2005; Platí od 2006-05-01

20. SN EN ISO/IEC 15423
(97 7123)
kat. . 74664

Informa ní technologie - Automatická identifikace a techniky sb ru dat -
Testování výkonu sníma e a dekodéru árového kódu;
ISO/IEC 15423:2004; Platí od 2006-05-01

21. SN EN ISO 15415
 (97 7124)
kat. . 74885

Informa ní technologie - Automatická identifikace a techniky sb ru dat -
Specifikace testu kvality tisku árového kódu - Dvourozm rné symboly;
EN ISO 15415:2005; ISO/IEC 15415:2004; Platí od 2006-05-01
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22. SN EN ISO 11073-10101
(98 0014)
kat. . 74683

Zdravotnická informatika - Komunika ní za ízení pro místo zdravotní
pé e - ást 10101: Nomenklatura; EN ISO 11073-10101:2005;
ISO/IEEE 11073-10101:2004; Platí od 2006-05-01

23. SN EN ISO 11073-10201
(98 0014)
kat. . 74680

Zdravotnická informatika - Komunika ní za ízení pro místo zdravotní
pé e - ást 10201: Informa ní model domény; EN ISO 11073-10201:2005;
ISO/IEEE 11073-10201:2005; Platí od 2006-05-01

24. SN EN ISO 11073-20101
(98 0014)
kat. . 74682

Zdravotnická informatika - Komunika ní za ízení pro místo zdravotní
pé e - ást 20101: Aplika ní profily; EN ISO 11073-20101:2005;
ISO/IEEE 11073-20101:2004; Platí od 2006-05-01

25. SN EN ISO 11073-30200
(98 0014)
kat. . 74679

Zdravotnická informatika - Komunika ní za ízení pro místo zdravotní
pé e - ást 30200: Transportní profil - Propojení kabelem;
EN ISO 11073-30200:2005; ISO/IEEE 11073-30200:2004; Platí od 2006-05-01

26. SN EN ISO 11073-30300
(98 0014)
kat. . 74681

Zdravotnická informatika - Komunika ní za ízení pro místo zdravotní
pé e - ást 30300: Transportní profil - Infra ervené bezdrátové
propojení; EN ISO 11073-30300:2005; ISO/IEEE 11073-30300:2004; 
Platí od 2006-05-01

27. SN EN 12264 (98 1003)
kat. . 74662

Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy;
EN 12264:2005; Platí od 2006-05-01
Jejím vyhlášením se ruší 

SN ENV 12264 (98 1003) Zdravotnická informatika - Spole né pojmové t ídy pro r zné terminologické
systémy - Model pro vyjád ení semantických vztah  mezi pojmy;
Vyhlášena: Srpen 2000

28. SN EN 1068 (98 2009)
kat. . 74663

Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systém ;
EN 1068:2005; Platí od 2006-05-01
Jejím vyhlášením se ruší 

SN P ENV 1068 (98 2009) Zdravotnická informatika - Vým na informací ve zdravotnictví - Registrování
kód ; Vyhlášena: Leden 2001

ZM NY SN

29. SN EN 13365 (07 8454)
kat. . 74781

Lahve na p epravu plyn  - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem
rozpušt né plyny (krom  acetylenu) - Kontrola b hem pln ní;
Vyhlášena: B ezen 2003 
Zm na A1; (idt EN 13365:2002/A1:2005); Platí od 2006-05-01

30. SN EN 14116 (69 9026)
kat. . 74782

Nádrže pro p epravu nebezpe ného zboží - íslicové propojení pro 
zaznamenávání produktu; Vyhlášena: Prosinec 2003 
Zm na A1; (idt EN 14116:2003/A1:2005); Platí od 2006-05-01

OPRAVY SN

31. SN EN 14163 (45 0024)
kat. . 75616

Naftový a plynárenský pr mysl - Potrubní dopravní systémy - Sva ování
potrubí; Vyhlášena: ervenec 2002
Oprava 1; (idt EN 14163:2001/AC:2006); Platí od 2006-05-01

editel NI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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OZNÁMENÍ . 23/06
eského normaliza ního institutu

o zahájení zpracování návrh eských technických norem

Na základ  § 6 zákona . 22/1997 Sb., zve ej uje eský normaliza ní institut seznam úkol  tvorby eských
technických norem, nov  za azených do plánu.
Každý, kdo má zájem stát se ú astníkem p ipomínkového ízení k návrh m konkrétních eských technických
norem, nech  se p ihlásí do 4 týdn  od zve ejn ní u zpracovatele návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu.
Návrhy SN mohou zpracovatelé ú astník m (s výjimkou v cn  p íslušných ministerstev nebo jiných úst edních
správních ú ad  a p íslušných technických normaliza ních komisí) poskytovat za úhradu režijních náklad
(rozmnožení, poštovné).
Sou asn  upozor uje, že úkoly tvorby eských technických norem m že zpracovávat jen organizace nebo ob an,
s nimiž to eský normaliza ní institut dohodl a u nichž oznámil ve V stníku ÚNMZ zahájení prací s uvedením
zpracovatele. Návrhy eských technických norem, u nichž by ob  tyto podmínky nebyly spln ny, nemohou být
schváleny.
P ejímané evropské normy, o nichž se p edpokládá, že budou harmonizovány se sm rnicemi Evropské unie, mají
za ozna ením uvedenu zkratku použitou pro p íslušnou sm rnici Evropské unie.
Významy zkratek jsou uve ejn ny na internetových stránkách ÚNMZ http://www.unmz.cz/.

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

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

íslo úkolu Název
Termíny
zahájení
ukon ení

Zpracovatel -
adresa

1 2 3 4

01/1587/06

TNK: 80

Nedestruktivní zkoušení - Film pro pr myslovou radiografii –
ást 1: Klasifikace filmového systému pro pr myslovou

radiografii
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 584-1 rev:2005

06-03
06-08

Jaroslav Dvo ák -
ECHO-TEST
nám. Svatopluka

echa 7 
Praha 10 
101 00

03/0502/06

TNK: 32

Kovové povlaky - P ehled zkoušek pórovitosti
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 10308:2006 + ISO 10308:2006

06-02
06-06

Nataša Bedná ová -
TECHNORM
Plickova 568/9
Praha 4 -Jižní M sto
149 00

05/0707/06

TNK: 70

Sva ování - Svarové spoje hliníku a jeho sva itelných slitin
zhotovené obloukovým sva ováním - Ur ování stup  jakosti
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 10042:2005 (PED) + ISO 10042:2005

06-01
06-07

eský svá e ský
ústav, s.r.o.
17.listopadu 2172/15
Ostrava
708 33

05/0708/06

TNK: 70

Sva ování - Doporu ení pro sva ování kovových materiál  –
ást 6: Laserové sva ování

P ejímaný mezinárodní dokument: EN 1011-6:2005

06-01
06-07

eský svá e ský
ústav, s.r.o.
17.listopadu 2172/15
Ostrava
708 33
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06/0344/06

TNK: 26

Spot ebi e, pevná paliva a zapalovací za ízení pro rožn  - ást 3: 
Zapalovací za ízení pro zapalování pevných paliv používaných ve
spot ebi ích k rožn ní - Požadavky a zkušební metody
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 1860-3/A1:2006 **)

06-02
06-05

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

06/0345/06

TNK: 26

Spot ebi e, pevná paliva a zapalovací za ízení pro rožn  –
ást 1: Rožn  na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

P ejímaný mezinárodní dokument: EN 1860-1/A1:2006 **)

06-02
06-05

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

11/0236/06

TNK: - 

erpadla - Hydrodynamická erpadla - Ob hová erpadla
s elektrickým p íkonem do 200 W pro systémy vytáp ní a rozvody
teplé vody v domácnosti - ást 1: Nesamo inná ob hová erpadla,
požadavky, zkoušení, zna ení
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1151-1:2005

06-03
06-07

SIGMA Výzkumný
a vývojový ústav,
s.r.o.
J. Sigmunda 79
Lutín
783 50

11/0237/06

TNK: - 

erpadla - Hydrodynamická erpadla - Ob hová erpadla
s elektrickým p íkonem do 200 W pro systémy vytáp ní a rozvody
teplé vody v domácnosti - ást 2: Zkušební p edpis pro hluk
(s využitím vibra ní akustiky) pro m ení hluku p enášeného
hmotou konstrukce a kapalinou
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1151-2:2005

06-03
06-07

SIGMA Výzkumný
a vývojový ústav,
s.r.o.
J. Sigmunda 79
Lutín
783 50

13/0655/06

TNK: 50

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 3:
Kombinace pojistných ventil  s bezpe nostním za ízením
s pr tržnými membránami
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 4126-3:2005 (PED) + ISO/FDIS 4126-3:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

13/0656/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - Zp tné armatury z termoplast
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16137:2005 (PED) + ISO/FDIS 16137:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

13/0657/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - Kulové ventily z termoplast
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16135:2005 (PED) + ISO/FDIS 16135:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

13/0658/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - Klapka z termoplast
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16136:2005 (PED) + ISO/FDIS 16136:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00
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13/0659/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - Membránové armatury z termoplast
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16138:2005 (PED) + ISO/FDIS 16138:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

13/0660/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - Šoupátka z termoplast
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16139:2005 (PED) + ISO/FDIS 16139:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

13/0661/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - Uzavírací ventily z termoplast
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 21787:2005 (PED) + ISO/FDIS 21787:2005

06-03
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

13/0662/06

TNK: 50

Pr myslové armatury - M ení, zkoušení a kvalifika ní postupy
pro stanovení prchavých emisí - ást 1: Klasifika ní metody
a kvalifika ní postupy pro typové zkoušení armatur
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 15848-1:2006 + ISO 15848-1:2006 **)

06-02
06-05

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

14/0127/06

TNK: 112

Distribu ní chlazený nábytek - ást 1: Slovník
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 23953-1:2005 + ISO 23953-1:2005

06-03
06-08

Výzkumný ústav
bezpe nosti práce 
Jeruzalémská 9 
Praha 1 - Nové
M sto
116 52

18/0219/06

TNK: 56

Funk ní bloky - ást 4: Pravidla profil  shody
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61499-4:2005 + IEC 61499-4:2005 *)

06-07
06-10

Lucie Krausová -
TENOR
Na Chodovci
2545/36
Praha 4 
141 00

27/0635/06

TNK: 123

Je áby - Inspekce - ást 3: V žové je áby
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 9927-3:2005

06-04
06-09

AVENTO, s.r.o.
U Parku 2869/5
Ostrava - Moravská
Ostrava
702 00

27/0636/06

TNK: 123

Je áby - Bezpe né používání - ást 3: V žové je áby
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 12480-3:2005

06-04
06-09

AVENTO, s.r.o.
U Parku 2869/5
Ostrava - Moravská
Ostrava
702 00
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27/0637/06

TNK: 59

Stavební stroje a za ízení používaná ve stavebnictví - P enosné
ru ní pily se spalovacím motorem - Bezpe nostní požadavky
a zkoušení 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 19432:2005 (MD) + ISO/FDIS 19432:2006

06-03
06-08

Státní zkušebna
zem d l., potrav.
a lesnických stroj , a.s.
T anovského 622/11
Praha 6 - epy
163 04

30/0545/06

TNK: - 

Jízdní kola - P íslušenství jízdních kol - Zavazadlové nosi e
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 14872:2006 **)

06-02
06-05

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

32/0268/06

TNK: 128

Malá plavidla - Identifikace plavidla - Kódový systém
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 10087 rev:2005
(RCD) + ISO/FDIS 10087:2005

06-03
06-08

Ing. Vladimír
Polanecký
Palmovka 7/522
Praha 8 
180 00

32/0269/06

TNK: 128

Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13551:2003 (RCD)

06-03
06-08

Ing. Vladimír
Polanecký
Palmovka 7/522
Praha 8 
180 00

33/0924/06

TNK: 47

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - ást 3-2: Meze - Meze 
pro emise harmonického proudu (za ízení se vstupním fázovým
proudem <= 16 A)
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61000-3-2:2005 (EMC, RTTED) + IEC 61000-3-2:2005 

06-03
06-08

Jaroslav Šmíd,
NELKO TANVALD
Radni ní 543/17
Tanvald
468 41

33/0925/06

TNK: 121

Elektrická za ízení pro výbušnou plynnou atmosféru - ást 27:
Jiskrov  bezpe ná sb rnicová koncepce (FISCO) a nezápalná
sb rnicová koncepce (FNICO)
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60079-27:2005 (ATEX) + IEC 60079-27:2005

06-04
06-09

Fyzikáln  technický
zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7 
Ostrava -Radvanice 
716 07

33/0926/06

TNK: 121

P ilbová svítidla pro plynující doly - ást 1: Všeobecné požadavky
- Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpe í výbuchu
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62013-1:2005 (ATEX) + IEC 62013-1:2005

06-04
06-08

Fyzikáln  technický
zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7 
Ostrava -Radvanice 
716 07

33/0927/06

TNK: 121

P ilbová svítidla pro plynující doly - ást 2: Funk ní požadavky
a požadavky týkající se bezpe nosti
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62013-2:2005 + IEC 62013-2:2005

06-04
06-08

Fyzikáln  technický
zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7 
Ostrava -Radvanice 
716 07
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34/2169/06

TNK: 110

Reaktivní sm si na bázi prysky ic pro elektrickou izolaci - ást 3: 
Specifikace jednotlivých materiál  - List 5: Impregna ní
prysky ice na bázi nenasyceného polyesteru
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60455-3-5:2005 + IEC 60455-3-5:2006 *)

06-05
06-08

Ing. Jaroslav Bárta - 
ENERGONORM
Tesa íkova 1026/13
Praha 15 
102 00

34/2170/06

TNK: 110

Teplem smrštitelné tvarované díly - ást 1: Definice a všeobecné
požadavky
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62329-1:2005 + IEC 62329-1:2005

06-04
06-08

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

34/2171/06

TNK: 110

Elektroizola ní laky - ást 1: Definice a všeobecné požadavky
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 60464-1/prA1:2005 + IEC 60464-1/A1:2006

06-04
06-07

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

34/2172/06

TNK: 110

Elektroizola ní laky - ást 2: Zkušební metody
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 60464-2/prA1:2005 + IEC 60464-2/A1:2006

06-04
06-07

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

34/2173/06

TNK: 110

Elektroizola ní laky - ást 3: Specifikace jednotlivých materiál  - 
List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované p i teplot  okolí
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 60464-3-1/prA1:2005 + IEC 60464-3-1/A1:2006 **)

06-04
06-07

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

34/2174/06

TNK: 97

Ochrana p ed bleskem - ást 1: Obecné principy 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 62305-1:2006 + IEC 62305-1:2006

06-03
06-07

EGÚ - Laborato
velmi vysokého
nap tí, a.s. 
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11

34/2175/06

TNK: 97

Ochrana p ed bleskem - ást 2: ízení rizika 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 62305-2:2006 + IEC 62305-2:2006

06-03
06-08

EGÚ - Laborato
velmi vysokého
nap tí, a.s. 
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11

34/2176/06

TNK: 97

Ochrana p ed bleskem - ást 3: Fyzické poškození staveb
a nebezpe í života 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 62305-3:2006 + IEC 62305-3:2006

06-04
06-09

EGÚ - Laborato  velmi
vysokého nap tí, a.s.
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11 

34/2177/06

TNK: 97

Ochrana p ed bleskem - ást 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbách
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 62305-4:2006 + IEC 62305-4:2006

06-03
06-07

EGÚ - Laborato  velmi
vysokého nap tí, a.s.
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11 
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34/2178/06

TNK: 97

Zkoušky vysokým nap tím - ást 3: Definice a požadavky pro
zkoušky na míst
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60060-3:2005 + IEC 60060-3:2006

06-03
06-07

EGÚ - Laborato
velmi vysokého
nap tí, a.s. 
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11

34/2179/06

TNK: 110

Samolepicí pásky pro elektrotechnické ú ely - ást 3: Specifikace
jednotlivých materiál  - List 2: Pásky z polyesterové fólie
s kau ukovým teplem tvrditelných nebo akrylovým sí ovaným
lepidlem
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60454-3-2:2005 + IEC 60454-3-2:2006 *)

06-04
06-08

Ing. Petr Mach
Polní 28
Plze
326 00

34/2180/06

TNK: 68

Kabely a vodi e se zesít nou izolací pro jmenovitá nap tí do
450/750 V v etn  - ást 3: Tepeln  odolné vodi e izolované
silikonovou pryží
P ejímaný mezinárodní dokument: HD 22.3 S4/A1:2006 (LVD)

06-04
06-07

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

34/2181/06

TNK: 97

Polymerové izolátory pro venkovní a vnit ní použití se
jmenovitým nap tím nad 1000 V - Obecné definice, zkušební
metody a kritéria p ejímky
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62217:2005 + IEC 62217:2005

06-04
06-08

EGÚ - Laborato
velmi vysokého
nap tí, a.s. 
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11

35/2969/06

TNK: 98

Postupy zkoušek optického vláknového komunika ního
subsystému - ást 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality 
optického signálu ur ením pr m rné hodnoty initele jakosti
z histogramu amplitudy
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61280-2-11:2005 + IEC 61280-2-11:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Miroslav
Karásek, DrSc.
Vávrova 336
Kolín IV 
280 02

35/2970/06

TNK: 102

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních - 
ást 13: Díl í specifikace - Neprom nné kondenzátory

s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové
fólie ur ené pro stejnosm rný proud
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60384-13:2005 + IEC 60384-13:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Vít Vacek - 
VIVA

eských Brat í 1013
Lanškroun
563 01

35/2971/06

TNK: 102

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních - 
ást 13-1: Vzorová p edm tová specifikace - Neprom nné

kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie
a s elektrodami z kovové fólie ur ené pro stejnosm rný proud - 
Úrove  hodnocení E 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60384-13-1:2005 + IEC 60384-13-1:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Vít Vacek - 
VIVA

eských Brat í 1013
Lanškroun
563 01

35/2972/06

TNK: 102

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních - 
ást 19: Díl í specifikace - Neprom nné kondenzátory

s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie ur ené
pro stejnosm rný proud
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60384-19:2005 + IEC 60384-19:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Vít Vacek - 
VIVA

eských Brat í 1013
Lanškroun
563 01
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35/2973/06

TNK: 102

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních - 
ást 19-1: Vzorová p edm tová specifikace - Neprom nné

kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené
polyethylentereftalátové fólie ur ené pro stejnosm rný proud - 
Úrove  hodnocení EZ 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 60384-19-1:2005 + IEC 60384-19-1:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Vít Vacek - 
VIVA

eských Brat í 1013
Lanškroun
563 01

35/2974/06

TNK: 102

Integrované obvody - M ení elektromagnetické odolnosti,
150 kHz až 1 GHz - ást 1: Všeobecné podmínky a definice
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 62132-1:2006 + IEC 62132-1:2006

06-04
06-09

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

35/2975/06

TNK: 97

Ochrana p ed bleskem - Zna ky
P ejímaný mezinárodní dokument: CLC/TR 50469:2005

06-04
06-08

EGÚ - Laborato
velmi vysokého
nap tí, a.s. 
Areál výzkumných
ústav
Praha 9 - B chovice
190 11

35/2976/06

TNK: 98

Optická rozhraní optických konektor  - ást 1: Optická rozhraní
pro jednovidová vlákna s neposunutou disperzí - Všeobecn
a návod
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61755-1:2005 + IEC 61755-1:2005 *)

06-04
06-07

Ing. Zden k Švitorka -
SWAN TOP
Konstantinova
1484/26
Praha 4 
149 00

35/2977/06

TNK: 102

Konektory pro elektronická za ízení - ást 2-101: Kruhové
konektory - P edm tová specifikace pro kruhové konektory pro
nízkonap ové aplikace se západkovou nebo závitovou aretací M8 
a se závitovou aretací M12 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 61076-2-101/prA1:2005 + IEC 61076-2-101/A1:2006 *)

06-04
06-10

Stanislava
Adámková - INPA
Lupá ova 24
Praha 3 
130 00

35/2978/06

TNK: 102

Integrované obvody - M ení elektromagnetické odolnosti,
150 kHz až 1 GHz - ást 4: Metoda p ímé injekce RF výkonu
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62132-4:2005 (EMC) + IEC 62132-4:2006

06-03
06-08

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

35/2979/06

TNK: 102

Integrované obvody - M ení elektromagnetických emisí, 150 kHz 
až 1 GHz - ást 4: M ení emisí ší ených vedením - Metoda
s p ímou vazbou 1 ohm/150 ohm
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 61967-4/A1:2006 + IEC 61967-4/A1:2006 **)

06-04
06-07

Anna Juráková
Fl glova 1506/7
Praha 13 
155 00

35/2980/06

TNK: 98

Rozhraní optických konektor  - ást 13: Druh optických
konektor  typu FC-PC 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61754-13:2005 + IEC 61754-13:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Zden k Švitorka -
SWAN TOP
Konstantinova
1484/26
Praha 4 
149 00

35/2981/06

TNK: 56

Elektrická m icí, ídicí a laboratorní za ízení - Požadavky na
EMC - ást 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace,
provozní podmínky a funk ní kritéria pro zkušební a m icí
za ízení citlivosti pro aplikace nechrán ná v i EMC 
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61326-2-1:2005 (EMC) + IEC 61326-2-1:2005

06-03
06-08

Lucie Krausová -
TENOR
Na Chodovci
2545/36
Praha 4 
141 00
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35/2982/06

TNK: 56

Elektrická m icí, ídicí a laboratorní za ízení - Požadavky na
EMC - ást 1: Všeobecné požadavky
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61326-1:2005 (EMC) + IEC 61326-1:2005

06-03
06-08

Lucie Krausová -
TENOR
Na Chodovci 2545/36
Praha 4 
141 00 

35/2983/06

TNK: 98

Kalibrace optických spektrálních analyzér
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62129:2005 + IEC 62129:2006 *)

06-04
06-07

Doc. Ing. Jan Maschke,
CSc.
Zázmolí 17 
Brno
614 00 

35/2984/06

TNK: 98

Konektorové soubory a spojovací sou ástky pro optické vláknové
komunika ní systémy - Výrobní specifikace - ást 4-2: typ
SC-APC simplex úhlový 8 a 9 stup  ukon ený na jednovidovém
vlákn  IEC 60793-2 categorie B1.1
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 50377-4-2:2005 *)

06-08
06-11

Ing. Zden k Švitorka -
SWAN TOP
Konstantinova 1484/26
Praha 4 
149 00 

35/2985/06

TNK: 98

Postupy zkoušek optického vláknového komunika ního
subsystému - ást 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - M ení
polariza ní vidové disperze instalovaných spoj
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 61280-4-4:2005 + IEC 61280-4-4:2006 *)

06-04
06-07

Ing. Miroslav Karásek,
DrSc.
Vávrova 336 
Kolín IV 
280 02 

36/4165/06

TNK: 81

Léka ské diagnostické rentgenové p ístroje - Podmínky zá ení
využívané pro stanovení charakteristik
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 61267:2006 + IEC 61267:2005 *)

06-03
06-06

Agentura T.S.Q.
Ing. Old ich Petr
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 

36/4166/06

TNK: 67

Ovládací za ízení pro sv telné zdroje - ást 2-3: Zvláštní
požadavky na elektronické p ed adníky na st ídavé napájení
k zá ivkám
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 61347-2-3/prA2:2005 (LVD) + IEC 61347-2-3/A2:2006

06-04
06-07

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

36/4167/06

TNK: 67

Ovládací za ízení pro sv telné zdroje - ást 2-8: Zvláštní
požadavky na p ed adníky pro zá ivky
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 61347-2-8/prA1:2005 (LVD) + IEC 61347-2-8/A1:2006

06-04
06-07

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

36/4168/06

TNK: 33

Elektrické žehli ky pro domácnost a podobné ú ely - Metody 
m ení funkce
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN 60311/prA1:2005 + IEC 60311/A1:2005

06-03
06-08

Ing. Petr Voda 
Rataje 212 
Hlinsko v echách
539 01 

36/4169/06

TNK: 20

Informa ní technologie - Management služeb - ást 1: Specifikace
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 20000-1:2005

06-03
06-06

ANECT, a.s.
Víde ská 204/125
Brno - P íz enice
619 00 

36/4170/06

TNK: 87

Formát záznamu na disk CD-R/RW s vysokou hustotou - Formát
HD-BURN
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN 62403:2005 + IEC 62403:2005 *)

06-07
06-10

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

36/4171/06

TNK: 127

Solární lánky - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární
lánky z krystalického k emíku

P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 50461:2005 *)

06-03
06-06

Agentura T.S.Q.
Ing. Old ich Petr
Kafkova 39 
Praha 6 
160 00 
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36/4172/06

TNK: 67

Zna ení elektrických a elektronických za ízení v souladu
s lánkem 11(2) sm rnice 2002/96/EC
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 50419:2006 **)

06-02
06-05

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

38/0556/06

TNK: 132

Stabilní hasicí za ízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní
sprejová za ízení - ást 1: Sprinklery
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12259-1/A3:2006 (CPD)

06-02
06-05

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
Praha 9 
190 00

42/1983/06

TNK: 62

Ocelové ploché výrobky kontinuáln  povle ené organickými
povlaky (svitky s povlakem) - ást 2: Výrobky pro vn jší stavební 
použití
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 10169-2:2005

06-03
06-07

Jaroslav Premus
29.dubna 253/21
Ostrava - Výškovice
700 30

42/1984/06

TNK: 64

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) –
ást 2: P íprava a kalibrace referen ních zkušebních desti ek

P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 3738-2:2005 + ISO 3738-2:1988

06-03
06-08

Ing. Jan Wozniak,
CSc.
Karla Pokorného
1289
Ostrava - Poruba
708 00

42/1985/06

TNK: 62

Duté profily tvá ené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných ocelí - 
ást 1: Technické dodací podmínky

P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 10210-1 rev:2005 (CPD)

06-04
06-08

Jaroslav Premus
29.dubna 253/21
Ostrava - Výškovice
700 30

42/1986/06

TNK: 62

Duté profily tvá ené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných ocelí - 
ást 2: Úchylky, rozm ry a statické hodnoty

P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 10210-2 rev:2005

06-04
06-08

Jaroslav Premus
29.dubna 253/21
Ostrava - Výškovice
700 30

49/0650/06

TNK: 135

Ochranné prost edky na d evo - Stanovení preventivního ú inku
proti Hylotrupes bajulus Linneaus) - ást 2: Ú inek proti vají k m
(Laboratorní metoda)
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 46-2:2005

06-03
06-09

Výzkumný
a vývojový ústav
d eva ský, s.p. 
Na Florenci 7-9
Praha 1 
111 71

56/0791/06

TNK: - 

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení
po tu beta-glukuronidázo-pozitivních Escherichia coli - ást 3:
Technika nejvýše pravd podobného po tu s použitím
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glukuronidu
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO/TS 16649-3:2005

06-03
06-08

RNDr.
Ljuba Schlemmerová,
CSc.
Lucemburská 44 
Praha 3 - Žižkov
130 00

56/0792/06

TNK: - 

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro
techniky vzorkování z povrch pomocí kontaktních ploten a st r
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 18593:2004

06-03
06-07

RNDr.
Ljuba Schlemmerová,
CSc.
Lucemburská 44 
Praha 3 - Žižkov
130 00

56/0793/06

TNK: - 

Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 21807:2004

06-03
06-08

RNDr.
Ljuba Schlemmerová,
CSc.
Lucemburská 44 
Praha 3 - Žižkov
130 00
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56/0794/06

TNK: - 

Mléko a mlé né výrobky - Pr kaz Enterobacter sakazakii
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO/TS 22964:2006

06-03
06-07

RNDr.
Vladimír Špelina,
CSc.
Kovák  16
Praha 5 - Smíchov
150 00

56/0795/06

TNK: - 

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pr kazu
a stanovení po tu presumptivních Escherichia coli - Technika
nejvýše pravd podobného po tu
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 7251:2005

06-04
06-09

RNDr.
Vladimír Špelina,
CSc.
Kovák  16
Praha 5 - Smíchov
150 00

56/0796/06

TNK: - 

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných
organism  a odvozených produkt  - Všeobecné požadavky
a definice
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 24276:2006 + ISO 24276:2006 **)

06-02
06-05

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

56/0797/06

TNK: - 

Systémy managementu bezpe nosti potravin - Návod k používání
ISO 22000:2005
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO/TS 22004:2005

06-04
06-08

Ing. Jaroslav Janák
Prokopa Holého
1274/24

elákovice
250 88

64/1149/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Polyethylen (PE) -
ást 4: Ventily

P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12201-4:2001 (CPD)

06-05
06-08

Institut pro testování
a certifikaci, a.s. 
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21

64/1150/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy uložené v zemi a nadzemí pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné ú ely, kanaliza ní p ípojky a stokové
sít  - Polyethylen (PE) - ást 4: Ventily
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13244-4:2002 (CPD)

06-05
06-08

Institut pro testování
a certifikaci, a.s. 
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21

64/1151/06

TNK: 52

Plasty - Metody vystavení plast  laboratorním zdroj m sv tla - 
ást 3: Fluorescen ní UV lampy

P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 4892-3 rev:2005 + ISO/FDIS 4892-3:2006

06-03
06-08

Polymer institute,
spol. s r.o.
Tkalcovská 36/2
Brno
656 49

64/1152/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro tlakové kanaliza ní p ípojky
a stokové sít uložené v zemi i nad zemí - Nem k ený
polyvinylchlorid (PVC-U) - ást 2: Sm rnice pro posuzování
shody
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 1456-2:2003 (CPD)

06-05
06-09

Institut pro testování
a certifikaci, a.s. 
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21

64/1153/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné ú ely - Polyethylen (PE) - ást 7: 
Sm rnice pro posuzování shody
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 13244-7:2003 (CPD)

06-05
06-09

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21 
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64/1154/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody -
Polyethylen (PE) - ást 7: Sm rnice pro posuzování shody
P ejímaný mezinárodní dokument:
CEN ISO/TS 15874-7:2003 (CPD)

06-05
06-09

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21 

64/1155/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody -
Sí ovaný polyethylen (PE-X) - ást 7: Sm rnice pro posuzování
shody
P ejímaný mezinárodní dokument:
CEN ISO/TS 15875-7:2003 (CPD)

06-05
06-09

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21 

64/1156/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro rozvody\ horké a studené vody - 
Polybuten (PB) - ást 7: Sm rnice pro posuzování shody
P ejímaný mezinárodní dokument:
CEN ISO/TS 15876-7:2003 (CPD)

06-05
06-09

Institut pro testování
a certifikaci, a.s. 
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21

64/1157/06

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody -
Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - ást 7: Sm rnice pro
posuzování shody
P ejímaný mezinárodní dokument:
CEN ISO/TS 15877-7:2003 (CPD)

06-05
06-09

Institut pro testování
a certifikaci, a.s. 
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21

65/0821/06

TNK: 134

Asfalty a asfaltová pojiva - Stabilizace pojiva z asfaltových emulzí
nebo z ed ných a fluxovaných asfaltových pojiv
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14895:2005

06-02
06-07

PARAMO, a.s.
P erovská 560
Pardubice
530 06

66/0639/06

TNK: - 

Chemické dezinfek ní p ípravky a antiseptika - Kvantitativní
zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního ú inku
chemických dezinfek ních p ípravk  a antiseptik používaných
v oblasti veterinární pé e - Metoda zkoušení a požadavky (fáze
2/stupe  1)
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 14675:2006 **)

06-02
06-05

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

69/0346/06

TNK: 91

Zabezpe ovací za ízení proti p epln ní stabilních nádrží na
kapalná ropná paliva
P ejímaný mezinárodní dokument:
EN 13616/AC:2006 (ATEX, EMC)

06-02
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

69/0347/06

TNK: 91

Benzinové erpací stanice - ást 1: Bezpe nostní požadavky na
konstrukci a provedení m rných erpadel, výdejních pistolí
a dálkových erpacích jednotek
P ejímaný mezinárodní dokument:
EN 13617-1/AC:2006 (ATEX, MD)

06-02
06-08

CHEVESS
ENGINEERING,
s.r.o.
Je ná 1321/29a,
P.O.BOX. 90 
Brno
621 00

72/1670/06

TNK: - 

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických
povlak  - ást 4: Stanovení chemického složení elektronovou 
mikroanalýzou (EPMA)
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 1071-4:2006 **)

06-02
06-05

eský normaliza ní
institut
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02
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72/1671/06

TNK: 65

Hydroizola ní pásy a fólie - Asfaltové pásy proti vzlínání vlhkosti
ve st nách - Definice a charakteristiky
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14967:2006 (CPD)

06-03
06-07

DEKTRADE, a.s. 
Tiska ská 10/257
Praha 10 
108 28

73/2204/06

TNK: - 

Otev ená datová komunikace v automatizaci, ízení a správ  budov - 
Bytový a domovní elektronický systém - ást 1: Požadavky na
výrobky a systém
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 13321-1:2006 **)

06-02
06-05

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

73/2205/06

TNK: 65

Klempí ské práce stavební 06-02
07-07

DEKTRADE, a.s.
Tiska ská 10/257
Praha 10 
108 28 

73/2206/06

TNK: 51

Kalové vrstvy - Zkušební metody - ást 7: Stanovení vhodnosti
kameniva pro kalovou sm s zkouškou ot rem za t epání
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12274-7:2005 (CPD)

06-03
06-08

SILMOS, s.r.o.
K ižíkova 70
Brno
612 00

73/2207/06

TNK: 51

Kalové vrstvy - Zkušební metody - ást 8: Vizuální posuzování
poruch
P ejímaný mezinárodní dokument: EN 12274-8:2005

06-03
06-08

SILMOS, s.r.o.
K ižíkova 70
Brno
612 00

73/2208/06

TNK: - 

Prevence kriminality - Plánování m stské výstavby a projekce
budov - ást 1: Terminologie
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14383-1:2005

06-03
06-11

TT - system, s.r.o. 
U Palaty 5
Praha 5 
150 00

73/2209/06

TNK: 27

Požární odolnost provozních instalací - ást 4: T sn ní spár
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 1366-4:2005 (CPD)

06-04
06-07

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
Praha 9 
190 00

73/2210/06

TNK: - 

Povrchy pro sportovišt - Syntetické povrchy pro venkovní
sportovní za ízení - Specifikace
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14877:2005

06-03
06-08

NOVOTECH, spol. s 
r.o.
V Olších 904 
Kralupy nad Vltavou 
278 01 

73/2211/06

TNK: - 

Povrchy pro sportovišt  - Halové povrchy pro víceú elové použití
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14904:2005 (CPD)

06-03
06-08

NOVOTECH, spol. s 
r.o.
V Olších 904 
Kralupy nad Vltavou 
278 01 

74/0225/06

TNK: 65

Samonosné sendvi ové panely s tepelnou izolací a pohledových
prvk  z plech  - Prefabrikované výrobky - Specifikace 
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 14509:2006 (CPD)

06-04
06-09

DEKTRADE, a.s. 
Tiska ská 10/257
Praha 10 
108 28

77/0444/06

TNK: 78

Obaly - P epravní obaly pro nebezpe né v ci - Obaly pro 
nebezpe né v ci, velké nádoby pro voln  ložené látky (IBCs)
a velké obaly - Sm rnice pro použití ISO 9001
P ejímané mezinárodní dokumenty: prEN ISO 16106:2005 + 
ISO/FDIS 16106:2005

06-04
06-09

Centrum pro informace
a mechanické testování
obal  - CIMTO, s.p.
U Michelského lesa
366
Praha 4 
146 23 
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79/0486/06

TNK: - 

Usn  - Fyzikální a mechanické zkoušky - P íprava vzork
a kondicionování
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 2419:2006 + ISO 2419:2006 **)

06-03
06-05

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

79/0487/06

TNK: - 

Usn  - Chemické zkoušky - Stanovení ve vod  rozpustných látek,
ve vod rozpustných anorganických látek a ve vod  rozpustných
organických látek
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 4098:2006 + ISO 4098:2006 **)

06-03
06-05

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

80/1010/06

TNK: 31

Textilie - Stanovení hodnoty pH vodného výluhu
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 3071:2005 + ISO 3071:2005

06-02
06-07

INOTEX, spol.
s r.o. 
Štefánikova 1208 
Dv r Králové nad
Labem
544 01

80/1011/06

TNK: 31

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjiš ování vlivu
cykl zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických
izolací
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 14418:2005

06-02
06-07

VÚLV spol.
s r.o. 
Uni ovská 46 
Šumperk
787 01

80/1012/06

TNK: 31

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjiš ování vlivu
cykl  smá ení-vysoušení na propustnost geosyntetických jílových
izolací
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 14417:2005

06-02
06-07

VÚLV spol.
s r.o. 
Uni ovská 46 
Šumperk
787 01

83/0987/06

TNK: - 

Kvalita p dy - Slovník
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO 11074:2005

06-02
06-08

HYDROPROJEKT
CZ, a.s. 
Táborská 31
Praha 4 
140 16

83/0988/06

TNK: 3 

Ochranné rukavice proti chladu
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 511 rev:2005 (PPE)

06-03
06-08

Výzkumný ústav
bezpe nosti práce 
Jeruzalémská 9 
Praha 1 - Nové
M sto
116 52

83/0989/06

TNK: 117

Vnit ní ovzduší - ást 1: Obecné aspekty strategie vzorkování
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16000-1:2005 + ISO 16000-1:2004

06-03
06-08

DEAL, s.r.o.
Vlastina 23 
Praha 6 
161 00

83/0990/06

TNK: 117

Vnit ní ovzduší - ást 2: Strategie vzorkování formaldehydu
P ejímané mezinárodní dokumenty:
prEN ISO 16000-2:2005 + ISO 16000-2:2004

06-03
06-08

DEAL, s.r.o.
Vlastina 23 
Praha 6 
161 00

83/0991/06

TNK: - 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet
a briket - ást 1: Pelety
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 15210-1:2005 **)

06-02
06-05

eský normaliza ní
institut
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02
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83/0992/06

TNK: - 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet
a briket - ást 2: Brikety
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 15210-2:2005 **)

06-02
06-05

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

83/0993/06

TNK: - 

Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení obsahu t kavých látek
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 15148:2005 **)

06-02
06-05

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

83/0994/06

TNK: - 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozd lení - ást 1: 
Metoda t íd ní oscila ním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm
a v tšími
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 15149-1:2006 **)

06-02
06-05

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

83/0995/06

TNK: - 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozd lení - ást 2: 
Metoda t íd ní vibra ním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm
a menšími
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 15149-2:2006 **)

06-02
06-05

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

83/0996/06

TNK: - 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozd lení - ást 3: 
Metoda t íd ní rota ním sítem
P ejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 15149-3:2006 **)

06-02
06-05

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

83/0997/06

TNK: - 

Bezpe nost strojních za ízení - Ergonomické zásady projektování -
ást 1: Terminologie a všeobecné zásady

P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 614-1 rev:2005

06-03
06-09

Ing. Zden k Chlubna -
ERGOTEST
Masarykovo nám. 11-
P.O.BOX 13 
Kop ivnice
742 21

85/0584/06

TNK: - 

Sterilizace zdravotnických prost edk  - Slovník
P ejímaný mezinárodní dokument: ISO/TS 11139:2006

06-03
06-09

Ing. Milan Houska,
CSc.
Na Rymáni 811/42
Praha 5 - Radotín
153 00

85/0585/06

TNK: - 

Laboratorní vyšet ení u pacienta - Požadavky na jakost
a zp sobilost
P ejímané mezinárodní dokumenty:
EN ISO 22870:2006 (IVDD) + ISO 22870:2006

06-03
06-08

Ing. Milan Houska,
CSc.
Na Rymáni 811/42
Praha 5 - Radotín
153 00

87/4394/06

TNK: 96

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - 
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námo ních
rádiových za ízení a služeb - ást 6: Specifické podmínky pro
pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmito tech nad 
3 GHz 
P ejímaný mezinárodní dokument:
ETSI EN 301 843-6 V1.1.1:2006 **)

06-02
06-05

eský normaliza ní
institut
Biskupský dv r 5 
Praha 1 
110 02
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87/4395/06

TNK: 96

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná
EN pokrývající základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice R&TTE 
na koncová za ízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové
pozemské stanice ur ené pouze pro vysílání, pro vysílání a p íjem
nebo pouze pro p íjem, pracující v kmito tových pásmech 4 GHz
a 6 GHz
P ejímaný mezinárodní dokument:
ETSI EN 301 443 V1.3.1:2006 (RTTED)

06-03
06-08

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

87/4396/06

TNK: 96

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná
EN pokrývající základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice R&TTE 
na družicová interaktivní koncová za ízení (SIT) a družicová
uživatelská koncová za ízení (SUT), vysílající ve sm ru ke 
geostacionárním družicím v kmito tových pásmech 27,5 GHz až
29,5 GHz
P ejímaný mezinárodní dokument:
ETSI EN 301 360 V1.2.1:2006 (RTTED)

06-03
06-08

Lucie Krausová -
TENOR
Na Chodovci
2545/36
Praha 4 
141 00

87/4397/06

TNK: 96

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná
EN pokrývající základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice R&TTE 
na koncová za ízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové
pozemské stanice ur ené pouze pro vysílání, pro vysílání/p íjem
nebo pouze pro p íjem, pracující v kmito tových pásmech
11/12/14 GHz
P ejímaný mezinárodní dokument:
ETSI EN 301 428 V1.3.1:2006 (RTTED)

06-03
06-07

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

87/4398/06

TNK: 96

Zemské svazkové rádiové sít  (TETRA) - Hlas a data (V+D) -
ást 12: Dopl kové služby - stupe  3 - Pod ást 6: Volání

s dispe erským oprávn ním (CAD)
P ejímaný mezinárodní dokument:
ETSI EN 300 392-12-6 V1.3.1:2006 **)

06-02
06-05

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

87/4399/06

TNK: 96

Zemské svazkové rádiové sít  (TETRA) - Specifikace zkoušení
shody - ást 1: Rádio
P ejímaný mezinárodní dokument:
ETSI EN 300 394-1 V2.4.1:2006 **)

06-02
06-05

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

91/0375/06

TNK: - 

Venkovní nábytek - Seda ky a stoly pro kempování, domácí
a další použití - ást 1: Základní bezpe nostní požadavky
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 581-1 rev:2005

06-03
06-06

MZLU Brno, Fakulta
lesnictví a d eva ství,
Ústav nábytku
Zem d lská 3 
Brno
613 00

94/0376/06

TNK: - 

Mechanická odolnost nádobí v my kách na nádobí - ást 4: 
Rychlá zkouška keramických p edm t  pro domácnost
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12875-4:2005

06-03
06-08

Sklá ský ústav
Hradec Králové s.r.o.
Škroupova 957
P.O.BOX 38 
Hradec Králové
501 01

94/0377/06

TNK: - 

Mechanická odolnost nádobí v my kách na nádobí - ást 5: 
Rychlá zkouška keramických (catering) p edm t
P ejímaný mezinárodní dokument: prEN 12875-5:2005

06-03
06-08

Sklá ský ústav
Hradec Králové s.r.o.
Škroupova 957
P.O.BOX 38 
Hradec Králové
501 01
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RU/0819/0
6

TNK: - 

Analýza ke zpracování revize SN 74 4507 Zkušební metody
podlah - Stanovení protiskluzných vlastností povrch  podlah
(rozborový úkol)

06-03
06-07

Institut pro testování
a certifikaci, a.s. 
t . Tomáše Bati 299 
Zlín - Louky
764 21

RU/0820/0
6

TNK: 37

Zjednodušené výpo tové metody pro nevyztužené zd né
konstrukce (rozborový úkol)

06-03
07-05

Technický
a zkušební ústav
stavební Praha, s.p. 
Prosecká 811/76a
Praha 9 
190 00

editel NI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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OZNÁMENÍ . 24/06 
eského normaliza ního institutu

o návrzích na zrušení SN

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

Každý, kdo má od vodn né námitky proti zrušení SN, je m že uplatnit do 6 týdn  od zve ejn ní tohoto oznámení u referenta
normy uvedeného v seznamu norem navržených na zrušení, na adrese:

eský normaliza ní institut
Biskupský dv r 5 

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

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

T ídící
znak

Název SN íslo odd lení

Jméno referenta NI

SN ISO 6610
erven 1996

56 0112 Mléko a mlé né výrobky - Stanovení po tu jednotek
mikroorganism  tvo ících kolonie - Technika po ítání
kolonií vykultivovaných p i 30 °C

15
Ing. Pleštilová

SN ISO 10560
kv ten 1996

56 0121 Mléko a mlé né výrobky - Pr kaz Listeria
monocytogenes

15
Ing. Pleštilová

SN ISO 6488
únor 2002

56 9509 Tabák - Stanovení obsahu vody (Referen ní metoda) 15
Ing. Pleštilová

SN ISO 6799
leden 1996

58 8797 Živo išné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení složení
sterolové frakce - Metoda plynové chromatografie

15
Ing. Pleštilová

SN ISO 8322-10
ervenec 1998 

73 0212 Pozemní stavby - M icí p ístroje - Ur ování p esnosti
b hem používání - ást 10: Rozdíl mezi odraznými ter i
a hranoly pro m ení vzdáleností do 150 m

14
Ing. Fejgl

SN ISO 8322-2
erven 1994

73 0212 Geometrická p esnost ve výstavb . Ur ování p esnosti
m icích p ístroj . ást 2: M ická pásma

14
Ing. Fejgl

SN ISO 8322-7
erven 1994

73 0212 Geometrická p esnost p i výstavb . Ur ování p esnosti
m icích p ístroj . ást 7: P ístroje používané p i
vyty ování

14
Ing. Fejgl

SN 73 8105
1981-10-07

73 8105 D ev ná lešení 14
Ing. Syrová

editel NI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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DÍL II
Samostatn  neprodejné

OZNÁMENÍ . 25/06 
eského normaliza ního institutu

o ve ejném projednání návrh  evropských norem CEN

eský normaliza ní institut podle zákona . 22/1997 Sb., p edkládá k ve ejnému projednání dále uvedené návrhy
evropských norem Evropského výboru pro normalizaci (CEN). Uvedené návrhy se považují sou asn  za návrhy

SN.

K t mto návrh m m že každý, nejpozd ji do 4 týdn  p ed p íslušnou lh tou uvedenou níže u jednotlivých položek,
uplatnit p ipomínky na adrese: normalizace@cni.cz, nebo:

eský normaliza ní institut
Biskupský dv r 5 

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

Uvedené návrhy jsou dostupné v eském normaliza ním institutu v odd lení informací, Biskupský dv r . 5, 110 02 
Praha 1. 

NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM P EDLOŽENÉ K VE EJNÉMU PROJEDNÁNÍ

CEN

v období od 2006-02-01 do 2006-02-28

Údaje jsou p evzaty z databáze CEN. 

Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

Sector B BUILDING AND CONSTRUCTION

Subsector: B02 STRUCTURES.

prEN 1993-1-12 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12:
Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel 
grades S 700 

dea:
02.05.2006

CEN/TC 250 

Subsector: B03 CONCRETE.

prEN 934-1 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1:
Common requirements 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 104 

prEN 14487-2 Sprayed concrete - Part 2: Execution dea:
02.07.2006

CEN/TC 104 

Subsector: B05 FIRE TESTS. 

prEN 1364-3 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3:
Curtain walling - Full configuration (complete assembly)

dea:
23.07.2006

CEN/TC 127 

Subsector: B08 DOORS AND WINDOWS.

prEN 1627 Burglar resistant construction products (not for precast
concrete parts) - Requirements and classification

dea:
16.07.2006

CEN/TC 33 
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Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

prEN 1628 Burglar resistant construction products (not for precast
concrete parts) - Test method for the determination of 
resistance under static loading

dea:
16.07.2006

CEN/TC 33 

prEN 1629 Burglar resistant construction products (not for precast
concrete parts) - Test method for the determination of 
resistance under dynamic loading

dea:
16.07.2006

CEN/TC 33 

prEN 1630 Burglar resistant construction products (not for precast
concrete parts) - Test method for the determination of 
resistance to manual burglary attempts

dea:
16.07.2006

CEN/TC 33 

Subsector: B09 THERMAL MATTERS.

EN 1603:1996/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of dimensional stability under constant
normal laboratory conditions (23°C/50 % relative
humidity)

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 1604:1996/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of dimensional stability under specified
temperature and humidity conditions

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 1605:1996/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of deformation under specified compressive
load and temperature conditions

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 1606:1996/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of compressive creep

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 1609:1996/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of dimensional short term water absorption
by partial immersion

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 12087:1997/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of long term water absorption by
immersion

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 12430:1998/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of behaviour under point load 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

EN 12431:1998/prA1 Thermal insulating products for building applications -
Determination of thickness for floating floor insulating
products

dea:
16.07.2006

CEN/TC 88 

Subsector: B12 MASONRY.

EN 846-8:2000/prA1 Methods of test for ancillary components for masonry -
Part 8: Determination of load capacity and load-deflection
characteristics of joist hangers 

dea:
09.05.2006

CEN/TC 125 

Subsector: B20 DRAINAGE EQUIPMENT.

prEN 12566-6 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent

dea:
16.07.2006

CEN/TC 165 

Subsector: B26 ROAD BUILDING AND 
MAINTENANCE.

prEN 14188-4 Joint fillers and sealants - Part 4: Specifications for
primers to be used with joint sealants

dea:
16.07.2006

CEN/TC 227 

prEN 15466-1 Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 1:
Test method for the determination of homogeneity

dea:
16.07.2006

CEN/TC 227 

prEN 15466-2 Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 2:
Test method for the determination of resistance against
alkali

dea:
16.07.2006

CEN/TC 227 

prEN 15466-3 Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 3:
Test method for the determination of drying behaviour and
solids content

dea:
16.07.2006

CEN/TC 227 
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Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

Subsector: B28 FLOOR COVERINGS.

prEN 15468 Laminate floor coverings - Elements with directly applied
printing and resin surface layer - Specifications,
requirements and test methods 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 134 

Subsector: B29 AGGREGATES.

EN 1097-2:1998/prA1 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - 
Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation

dea:
09.05.2006

CEN/TC 154 

Sector C CHEMICALS, CHEMICAL ENGINEERING AND
FOOD PRODUCTS

Subsector: C01 Food products 

prEN ISO 11052 Durum wheat flour and semolina - Determination of
yellow pigment content (ISO 11052:1994)

dea:
02.07.2006

CEN/TC 338 

prEN 15465 Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum
Desf.) - General guidelines for instrumental methods
measurement of semolina colour

dea:
16.07.2006

CEN/TC 338 

prEN ISO 17678 Milk fat - Detection of foreign fats by gas
chromatographic analysis of triglycerides
(ISO/DIS 17678:2006) 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 302 

Subsector: C02 PAINTS AND RELATED PRODUCTS.

prEN 15457 Paints and varnishes - Laboratory method for testing the
efficacy of film preservatives in a coating against fungi 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 139 

prEN 15458 Paints and varnishes - Laboratory method for testing the
efficacy of film preservatives in a coating against algae

dea:
16.07.2006

CEN/TC 139 

Sector F FUNDAMENTAL STANDARDS

Subsector: F05 MEASURING INSTRUMENTS. 

EN 12405-1:2005
/prA1

Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume 
conversion

dea:
02.05.2006

CEN/TC 237 

Subsector: F12 INFORMATION PROCESSING
SYSTEMS.

prEN 12967-1 Health Informatics - Service architecture - Part 1:
Enterprise viewpoint

dea:
16.07.2006

CEN/TC 251 

prEN 12967-2 Health informatics - Service architecture - Part 2:
Information viewpoint 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 251 

Sector H PRODUCTS FOR HOUSEHOLD AND LEISURE USE 

Subsector: H23 LADDERS.

prEN 131-2 Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking dea:
16.04.2006

CEN/TC 93 

prEN 131-3 Ladders - Part 3: User Instructions dea:
16.04.2006

CEN/TC 93 

prEN 131-1 Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes dea:
16.04.2006

CEN/TC 93 
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Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

prEN 131-4 Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders dea:
16.04.2006

CEN/TC 93 

Subsector: H99 UNDETERMINED.

prEN 15462-1 Minimum requirements for remanufactured and
compatible user replaceable cartridges to safeguard proper
interaction with electro photographic printer systems or 
multi-functional devices that may contain printer 
components - Part 1: Monochrome

dea:
16.07.2006

CEN/SS H99 

prEN 15474 Minimum requirements for remanufactured and
compatible cartridges to safeguard proper interaction with
inkjet printer systems

dea:
16.07.2006

CEN/SS H99 

Sector I MECHANICAL ENGINEERING 

Subsector: I02 FASTENERS.

prEN 14399-7 High-strength structural bolting assemblies for preloading -
Part 7: System HR - Countersunk head bolt and nut
assemblies

dea:
16.07.2006

CEN/TC 185 

prEN 14399-8 High-strength structural bolting assemblies for preloading -
Part 8: System HV - Hexagon fit bolt and nut assemblies 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 185 

Subsector: I06 PRESSURE VESSELS.

EN 13445-2:2002
/prA4:2006

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials dea:
16.07.2006

CEN/TC 54 

EN 13445-4:2002
/prA3:2006

Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication dea:
16.07.2006

CEN/TC 54 

Subsector: I17 MACHINERY IN GENERAL 
(INCLUDING SAFETY)

prEN 15467 Food processing machinery - Fish heading and filleting
machines - Safety and hygiene requirements

dea:
16.07.2006

CEN/TC 153 

Subsector: I27 EARTH MOVING AND CONSTRUCTION
EQUIPMENT

prEN 500-1 Mobile road construction machinery - Safety - Part 1:
Common requirements 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 151 

prEN 500-2 Mobile road construction machinery - Safety - Part 2:
Specific requirements for road-milling machines

dea:
16.07.2006

CEN/TC 151 

prEN 500-3 Mobile road construction machinery - Safety - Part 3:
Specific requirements for soil-stabilising machines and 
recycling machines

dea:
16.07.2006

CEN/TC 151 

prEN 500-4 Mobile road construction machinery - Safety - Part 4:
Specific requirements for compaction machines

dea:
16.07.2006

CEN/TC 151 

prEN 500-6 Mobile road construction machinery - Safety - Part 6:
Specific requirements for paver-finishers

dea:
16.07.2006

CEN/TC 151 

Sector M METALLIC MATERIALS

Subsector: M01 STEEL.

prEN 10277-1 Bright steel products - Technical delivery conditions –
Part 1: General

dea:
16.07.2006

ECISS/TC 23 
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Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

prEN 10277-2 Bright steel products - Technical delivery conditions –
Part 2: Steels for general engineering purposes 

dea:
16.07.2006

ECISS/TC 23 

prEN 10277-3 Bright steel products - Technical delivery conditions –
Part 3: Free-cutting steels

dea:
16.07.2006

ECISS/TC 23 

prEN 10277-4 Bright steel products - Technical delivery conditions –
Part 4: Case hardening steels 

dea:
16.07.2006

ECISS/TC 23 

prEN 10277-5 Bright steel products - Technical delivery conditions – 
 Part 5: Steels for quenching and tempering

dea:
16.07.2006

ECISS/TC 23 

prEN 10111 Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip
for cold forming - Technical delivery conditions

dea:
22.05.2006

ECISS/TC 13 

Sector N NON-METALLIC MATERIALS

Subsector: N01 PAPER AND BOARD.

prEN 648 Paper and board intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent
whitened paper and board 

dea:
23.07.2006

CEN/TC 172 

Subsector: N03 PETROLEUM PRODUCTS.

prEN 15469 Petroleum products - Test method for free water in
liquefied petroleum gas by visual inspection 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 19 

prEN 15470 Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved
residues - Gas chromatographic method 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 19 

prEN 15471 Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved
residues - High-temperature gravimetric method 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 19 

prEN ISO 4404-1 Petroleum and related products - Determination of the
corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids – 
Part 1: Water-containing fluids (ISO 4404-1:2001) 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 19 

Subsector: N07 SAWN TIMBER. 

prEN 1927-1 Qualitative classification of softwood round timber –
Part 1: Spruces and firs 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 175 

prEN 1927-2 Qualitative classification of softwood round timber –
Part 2: Pines

dea:
16.07.2006

CEN/TC 175 

prEN 1927-3 Qualitative classification of softwood round timber –
Part 3: Larches and douglas firs

dea:
16.07.2006

CEN/TC 175 

Sector S HEALTH, ENVIRONMENT AND MEDICAL 
EQUIPMENT

Subsector: S01 ACOUSTICS AND SOUND
INSULATION.

prEN ISO 3741 Acoustics - Determination of sound power levels and
sound energy levels of noise sources using sound pressure -
Precision methods for reverberation test rooms
(ISO/DIS 3741:2006) 

dea:
23.07.2006

CEN/TC 211 

Subsector: S05 DENTISTRY.

prEN ISO 10650-2 Dentistry - Powered polymerization activators - Part 2:
Light-emitting diode (LED) lamps
(ISO/DIS 10650-2:2006) 

dea:
09.07.2006

CEN/TC 55 

Subsector: S07 ANAESTHETIC AND RESPIRATORY
EQUIPMENT.
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Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

prEN ISO 5359 Low-pressure hose assemblies for use with medical gases
(ISO/DIS 5359:2006) 

dea:
09.07.2006

CEN/TC 215 

Subsector: S08 AIR QUALITY.

prEN 15483 Ambient air quality - Atmospheric measurements near
ground with FTIR

dea:
23.08.2006

CEN/TC 264 

Subsector: S09 WATER QUALITY AND WATER 
SUPPLY.

prEN 13618-1 Hose assembly - Flexible hose assembly - Part 1: Product
standard for flexible hose assembly (with or without
braiding)

dea:
16.06.2006

CEN/TC 164 

prEN 13618-2 Water supply - Hose assembly - Part 2: Semi-rigid hose 
assembly

dea:
16.06.2006

CEN/TC 164 

prEN 13077 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - 
Air gap with non-circular overflow (unrestricted) -
Family A - Type B 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 164 

prEN 15482 Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium permanganate 

dea:
23.07.2006

CEN/TC 164 

prEN 817 Sanitary tapware - Mechanical mixers (PN 10) - General
technical specifications

dea:
16.04.2006

CEN/TC 164 

prEN ISO 15839 Water quality - On-line sensors/analysing equipment for 
water - Specifications and performance tests
(ISO 15839:2003) 

dea:
09.07.2006

CEN/TC 230 

prEN ISO 18412 Water quality - Determination of chromium(VI) - 
Photometric method for weakly contaminated water
(ISO 18412:2005) 

dea:
02.07.2006

CEN/TC 230 

prEN ISO 18857-1 Water quality - Determination of selected alkylphenols - 
Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid
extraction and gas chromatography with mass selective
detection (ISO 18857-1:2005)

dea:
02.07.2006

CEN/TC 230 

prEN ISO 20079 Water quality - Determination of the toxic effect of water
constituents and waste water on duckweed (Lemna minor) -
Duckweed growth inhibition test (ISO 20079:2005) 

dea:
16.07.2006

CEN/TC 230 

Subsector: S19 FIRST AID EQUIPMENT AND RESCUE 
SYSTEMS

prEN 13718-1 Medical vehicles and their equipment - Air Ambulances - 
Part 1: Requirements of medical devices used in air
ambulances

dea:
23.07.2006

CEN/TC 239 

prEN 13718-2 Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - 
Part 2: Operational and technical requirements of air
ambulances

dea:
23.07.2006

CEN/TC 239 

Subsector: S21 LABORATORY MEDICINE, CLINICAL
PATHOLOGY AND BIOSAFETY.

prEN ISO 10993-7 Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene
oxide sterilization residuals (ISO/DIS 10993-7:2006) 

dea:
09.07.2006

CEN/TC 206 

prEN ISO 10993-12 Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample 
preparation and reference materials
(ISO/DIS 10993-12:2006) 

dea:
03.07.2006

CEN/TC 206 

Sector T TRANSPORT, MECHANICAL HANDLING AND
PACKAGING

46



V stník . 4/2006

Ozna ení dokumentu Název v angli tin Lh ty P vodce

Subsector: T12 INDUSTRIAL TRUCKS.

prEN ISO 3691-1 Industrial trucks - Safety requirements and verification -
Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than
driverless, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
(ISO/DIS 3691-1:2006) 

dea:
09.04.2006

CEN/TC 150 

prEN ISO 3691-2 Industrial trucks - Safety requirements and verification -
Part 2: Self-propelled variable-reach trucks 
(ISO/DIS 3691-2:2006) 

dea:
09.07.2006

CEN/TC 150 

Subsector: T18 ELEVATING PLATFORMS.

prEN 1398 Dock levellers dea:
16.07.2006

CEN/TC 98 

prEN 1570 Safety requirements for lifting tables dea:
16.07.2006

CEN/TC 98 

Subsector: T20 TRAM- AND RAILWAY
ENGINEERING.

EN 13146-8:2002/prA1 Railway applications - Track - Test methods for fastening
systems - Part 8: In service testing

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13481-1:2002/prA1 Railway applications - Track - Performance requirements
for fastening systems - Part 1: Definitions

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13481-2:2002/prA1 Railway applications - Track - Performance requirements
for fastening systems - Part 2: Fastening systems for
concrete sleepers

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13481-3:2002/prA1 Railway applications - Track - Performance requirements
for fastening systems - Part 3: Fastening systems for wood 
sleepers

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13481-4:2002/prA1 Railway applications - Track - Performance requirements
for fastening systems - Part 4: Fastening systems for steel
sleepers

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13481-5:2002/prA1 Railway applications - Track - Performance requirements
for fastening systems - Part 5: Fastening systems for slab 
track

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13146-4:2002/prA1 Railway applications - Track - Test methods for fastening
systems - Part 4: Effect of repeated loading

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

EN 13481-7:2003/prA1 Railway applications - Track - Performance requirements
for fastening systems - Part 7: Special fastening systems
for switches and crossings and check rails

dea:
23.05.2006

CEN/TC 256 

editel NI:
Ing. Kunc, CSc., v.r.
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OZNÁMENÍ . 26/06 
eského normaliza ního institutu

o ve ejném projednání návrh  evropských norem CENELEC

eský normaliza ní institut podle zákona . 22/1997 Sb., p edkládá k ve ejnému projednání dále uvedené návrhy
evropských norem Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Uvedené návrhy se považují

sou asn  za návrhy SN.

K t mto návrh m m že každý, nejpozd ji do 4 týdn  p ed p íslušnou lh tou uvedenou níže u jednotlivých položek,
uplatnit p ipomínky na adrese: normalizace@cni.cz, nebo:

eský normaliza ní institut
Biskupský dv r 5 

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

Uvedené návrhy jsou dostupné v eském normaliza ním institutu v odd lení informací, Biskupský dv r . 5,
110 02 Praha 1.

NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM P EDLOŽENÉ K VE EJNÉMU PROJEDNÁNÍ

CENELEC

v období od 2006-01-01 do 2006-01-31

Ozna ení dokumentu Název v angli tin  Lh ty P vodce

Sector U: General Electrotechnical Standards 

U19 RADIO INTERFERENCE.

prEN 55016-1-
1:2005/prA2:2006

Specification for radio disturbance and
immunity measuring apparatus and methods --
Part 1-1: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Measuring apparatus

dea:2006.06.30 IEC SC CISPR/A

EN 55020:2002/prISC:2006 Sound and television broadcast receivers
and associated equipment - Immunity
characteristics - Limits and methods of
measurement -- Interpretation of Subclause
4.3.4 - Requirements for screening
effectiveness

dea:2006.06.30 IEC SC CISPR/I

U05  ELECTRICAL INSULATING MATERIALS.

prEN 60763-2:2006 Specification for laminated pressboard --
Part 2: Methods of test 

dea:2006.06.30 IEC TC 15

EN 61628-2:1999/prA1:2006 Corrugated pressboard and presspaper for
electrical purposes -- Part 2: Methods of test

dea:2006.06.30 IEC TC 15

U20 SUPERCONDUCTIVITY

prEN 61788-6:2006 Superconductivity -- Part 6: Mechanical
properties measurement - Room temperature
tensile test of Cu/Nb-Ti composite
superconductors

dea:2006.06.16 IEC TC 90
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Sector V: Electronic Engineering

V17  ELECTRONIC MEASURING EQUIPMENT. 

prEN 50436-2:2006 Alcohol interlocks - Test methods and
performance requirements -- Part 2:
Instruments for general preventive use

dea:2006.07.28

V15  ELECTROMEDICAL EQUIPMENT.

prEN 60601-1-6:2006 Medical electrical equipment -- Part 1-6:
General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral standard:
Usability

dea:2006.06.16 IEC SC 62A

prEN 60601-1-8:2006 Medical electrical equipment -- Part 1-8:
General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral Standard:
General requirements, tests and guidance
for alarm systems in medical electrical 
equipment and medical electrical systems

dea:2006.06.16 IEC SC 62A

V06 CAPACITORS AND RESISTORS.

prEN 60915:2006 Preferred dimensions of shaft ends, bushes
and for the mounting of single-hole, bush-
mounted, shaft-operated electronic
components

dea:2006.06.30 IEC TC 40

V10  ELECTROMECHANICAL COMPONENTS.

prEN 61193-2:2006 Quality assessment systems -- Part 2:
Selection and use of sampling plans for
inspection of electronic components and
packages

dea:2006.06.23 IEC TC 91

V28 FIBRE OPTICS. 

prEN 61290-1-1:2006 Optical amplifiers - Test methods -- Part 1-1:
Optical power and gain parameters - Optical
spectrum analyzer method

dea:2006.06.16 IEC SC 86C

prEN 61300-2-26:2006 Fibre optic interconnecting devices and
passive components - Basic test and
measurement procedures -- Part 2-26: Tests - 
Salt mist

dea:2006.06.16 IEC SC 86B

V10  ELECTROMECHANICAL COMPONENTS.

prEN 61587-1:2006 Mechanical structures for electronic
equipment - Tests for IEC 60917 and
IEC 60297 -- Part 1: Climatic, mechanical
tests and safety aspects for cabinets, racks,
subracks and chassis

dea:2006.06.30 IEC SC 48D

prEN 62137-1-1:2006 Surface-mount technology - Environmental
and endurance test methods for surface
mount solder joint -- Part 1-1: Pull strength
test

dea:2006.06.23 IEC TC 91

prEN 62137-1-2:2006 Surface-mount technology - Environmental
and endurance test methods for surface
mount solder joint -- Part 1-2: Shear
strength test 

dea:2006.06.23 IEC TC 91
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Sector W: Electrical Engineering

W13 EQUIPMENT FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES.

prEN 60079-5:2006 Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres -- Part 5: Requirements for
powder filling q

dea:2006.06.09 IEC TC 31

prEN 60079-6:2006 Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres -- Part 6: Requirements for oil
immersion o 

dea:2006.06.09 IEC TC 31

W23  WINDING WIRES.

prEN 60317-0-5:2006 Specifications for particular types of
winding wires -- Part 0-5: General
requirements - Glass-fibre braided resin or
varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire

dea:2006.06.16 IEC TC 55

EN 60317-0-6:2001/prA1:2006 Specifications for particular types of
winding wires -- Part 0-6: General
requirements - Glass-fibre wound resin or 
varnish impregnated, bare or enamelled
round copper wire

dea:2006.06.16 IEC TC 55

W27  ELECTRICAL INSTALLATIONS IN BUILDINGS.

prHD 60364-5-53:2006 Low-voltage electrical installations --
Part 5-53: Selection and erection of
electrical equipment - Protection, isolation,
switching, control and monitoring

dea:2006.06.16 IEC TC 64

prHD 60364-7-708:2006 Low-voltage electrical installations --
Part 7-708: Requirements for special
installations or locations - Caravan parks,
camping parks and similar locations

dea:2006.06.16 IEC TC 64

prHD 60364-7-709:2006 Low-voltage electrical installations --
Part 7-709: Requirements for special
installations or locations - Marinas and
similar locations

dea:2006.06.16 IEC TC 64

W33 LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR.

EN 60947-1:2004/prA1:2006 Low-voltage switchgear and controlgear --
Part 1: General rules

dea:2006.06.16 IEC SC 17B

EN 60947-6-2:2003/prA1:2006 Low-voltage switchgear and controlgear --
Part 6-2: Multiple function equipment - 
Control and protective switching devices (or
equipment) (CPS)

dea:2006.06.23 IEC SC 17B

W15  POWER CAPACITORS.

prEN 61071:2006 Capacitors for power electronics dea:2006.06.30 IEC TC 33

W24  TELECONTROL SYSTEMS. 

prEN 61968-4:2006 Application integration at electric utilities - 
System interfaces for distribution
management -- Part 4: Interfaces for records
and asset management

dea:2006.06.16 IEC TC 57
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NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM P EDLOŽENÉ K VE EJNÉMU PROJEDNÁNÍ

CENELEC

v období od 2006-02-01 do 2006-02-28

Ozna ení dokumentu Název v angli tin  Lh ty P vodce

Sector U: General Electrotechnical Standards 

U19 RADIO INTERFERENCE.

prEN 55011:2006 Industrial scientific and medical (ISM)
radio-frequency equipment - Electromagnetic
disturbance characteristics - Limits and
methods of measurement

dea:2006.07.28 IEC SC CISPR/B

U06 TERMINAL MARKINGS.

prEN 60446:2006 Basic and safety principles for man-machine
interface, marking and identification -
Identification of conductors by colours or
alphanumerics

dea:2006.07.21 IEC TC 16

U11 ENVIRONMENTAL TESTING OF ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT.

prEN 60695-4:2006 Fire hazard testing -- Part 4: Terminology
concerning fire tests for electrotechnical
products

dea:2006.09.01 IEC TC 89

U02 ALUMINIUM CONDUCTORS.

prEN 62004:2006 Thermal resistant aluminium alloy wire for
overhead line conductor

dea:2006.07.07 IEC TC 7

U12 RELIABILITY.

prEN 62429:2006 Reliability growth - Stress testing for early
failures in unique complex systems

dea:2006.07.28 IEC TC 56

Sector V: Electronic Engineering

V31  SURFACE TRANSPORT ELECTROTECHNICAL SYSTEMS 

HD 638 S1:2001/prAA:2006 Road traffic signal systems dea:2006.07.28 IEC TC 96

V15  ELECTROMEDICAL EQUIPMENT.

prEN 60601-1-2:2006 Medical electrical equipment -- Part 1-2:
General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral standard:
Electromagnetic compatibility - Requirements
and tests 

dea:2006.07.07 IEC SC 62A

V03 ELECTROACOUSTICS.

prEN 60645-3:2006 Electroacoustics - Audiometric equipment -- 
Part 3: Test signals of short duration 

dea:2006.07.14 IEC TC 29

V15  ELECTROMEDICAL EQUIPMENT.

prEN 60976:2006 Medical electrical equipment - Medical
electron accelerators - Functional
performance characteristics 

dea:2006.07.07 IEC SC 62C
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V16 PROCESS CONTROL.

prEN 61131-2:2006 Programmable controllers -- Part 2: Equipment
requirements and tests 

dea:2006.07.14 IEC SC 65B

V22 NAVIGATIONAL INSTRUMENTS.

prEN 61993-2:2006 Maritime navigation and radiocommunication
equipment and systems - Automatic identification
systems (AIS) -- Part 2: Class A shipborne
equipment of the universal automatic
identification system (AIS) - Operational and
performance requirements, methods of test
and required test results

dea:2006.07.21 IEC TC 80

Sector W: Electrical Engineering

W08  ELECTRIC CABLES. 

HD 603 S1:1994/prA3:2006 Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV dea:2006.07.21 IEC TC 20

W05 POWER TRANSFORMERS.

EN 50216-3:2002/prAA:2006 Power transformer and reactor fittings -- 
Part 3: Protective relay for hermetically
sealed liquid-immersed transformers and 
reactors without gaseous cushion

dea:2006.07.21 IEC TC 14

EN 50216-5:2002/prAB:2006 Power transformer and reactor fittings -- 
Part 5: Liquid level, pressure and flow
indicators, pressure relief devices and
dehydrating breathers

dea:2006.07.21 IEC TC 14

EN 50216-8:2005/prAA:2006 Power transformer and reactor fittings -- 
Part 8: Butterfly valves for insulating liquid
circuits

dea:2006.07.21 IEC TC 14

W01  ELECTRIC ROTATING MACHINES.

EN 60034-5:2001/prA1:2006 Rotating electrical machines -- Part 5:
Degrees of protection provided by the
integral design of rotating electrical
machines (IP code) - Classification

dea:2006.07.14 IEC TC 2

EN 60034-14:2004/prA1:2006 Rotating electrical machines -- Part 14:
Mechanical vibration of certain machines
with shaft heights 56 mm and higher -
Measurement, evaluation and limits of 
vibration severity 

dea:2006.07.21 IEC TC 2

W16  LAMP AND LUMINAIRES.

EN 60064:1995/prA4:2006 Tungsten filament lamps for domestic and
similar general lighting purposes -
Performance requirements

dea:2006.07.07 IEC SC 34A

W26 DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCES.

prEN 60335-2-91:2006 Household and similar electrical appliances -
Safety -- Part 2-91: Particular requirements
for walk-behind and hand-held lawn
trimmers and lawn edge trimmers

dea:2006.07.21 IEC SC 61F

W27  ELECTRICAL INSTALLATIONS IN BUILDINGS.

prHD 60364-7-721:2006 Low-voltage electrical installations --
Part 7-721: Requirements for special
installations or locations - Electrical
installations in caravans and motor caravans

dea:2006.07.07 IEC TC 64
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W22  ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINE TOOLS.

prEN 61496-3:2006 Safety of machinery - Electro-sensitive
protective equipment -- Part 3: Particular
requirements for Active Opto-electronic
Protective Devices responsive to Diffuse
Reflection (AOPDDR)

dea:2006.07.07 IEC TC 44

W06  SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR.

prEN 62271-1:2006 High-voltage switchgear and controlgear -- 
Part 1: Common specifications

dea:2006.07.14 IEC SC 17A

editel NI : 
Ing. Kunc , CSc., v.r.
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OZNÁMENÍ . 27/06 
eského normaliza ního institutu

o ve ejném projednání návrh  evropských telekomunika ních norem

eský normaliza ní institut p edkládá podle § 6 zákona . 22/1997 Sb., k ve ejnému projednání dále uvedené
návrhy norem ETSI - Evropského ústavu pro telekomunika ní normy a pop ípad k národní  konzultaci návrhy
technických podklad  ETSI pro p edpisy (TBR) v anglickém jazyce. K t mto návrh m považovaným za návrhy

SN a k  návrh m  TBR m že každý p edložit p ipomínky v níže stanovené lh t  na adresu: www.tescom.cz nebo

Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt
Hvož anská 3
148 00 Praha 4

Tel.: 227 992 498

Na této adrese lze též obdržet kopie návrh  norem p edložených k ve ejnému projednání.

Vydání: MV20060414 Lh ta p ipomínek: 2006-03-31

Ozna ení dokumentu
Ozna ení položky v plánu ETSI
Pracovní skupina (WG)

Název dokumentu

ETSI EG 202 290 V1.1.1 (2006-02)
DEG/ERM-TG27-007
ERM TG27 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Measurement uncertainties and test methodologies from 1 GHz to 40 GHz

Vydání: PE20060623 Lh ta p ipomínek: 2006-06-09

Ozna ení dokumentu
Ozna ení položky v plánu ETSI
Pracovní skupina (WG)

Název dokumentu

ETSI EN 302 454-1 V1.1.1 (2006-02)
DEN/ERM-TG25-024-1
ERM TG25 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz
to 1 690 MHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test 
methods

ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 (2006-02)
DEN/ERM-TG25-024-2
ERM TG25 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz
to 1 690 MHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vydání: V20060421 Lh ta p ipomínek: 2006-04-07

Ozna ení dokumentu
Ozna ení položky v plánu ETSI
Pracovní skupina (WG)

Název dokumentu

ETSI EN 301 489-11 V1.3.1
(2006-02)
REN/ERM-EMC-242-11
ERM EMC 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting
service transmitters

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

OZNÁMENÍ . 14/06 

Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 5 odst. 2 zákona .505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ní
pozd jších p edpis , oznamuje, že etalon

rovinného úhlu, 

jehož udržováním je pov en eský metrologický institut, Oblastní inspektorát Liberec, byl schválen jako státní etalon eské republiky.

Etalon sestává ze dvou zcela nezávislých elektronických autokolimátor  ELCOMAT 2000 a ELCOMAT 3000. M icí rozsah obou
p ístroj  je  -1000 ´´ až 1000 ´´ s rozlišitelností 0,05 ´´.

Nejistota autokolimátoru ELCOMAT 2000 je 0,15 ´´.

Nejistota autokolimátoru ELCOMAT 3000 je 0,1 ´´.

Další technické údaje v etn  metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu . 30 ze dne 15. 2. 2006, uloženém 
v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie eského metrologického institutu v Praze.

Etalonu je p id leno kódové ozna ení ECM 114-1/06-030.
Garantem etalonu byl jmenován Ing. Vladimír Stezka.

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík – Pštrosz, v. r.

OZNÁMENÍ . 15/06 

Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 5 odst. 2 zákona .505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ní
pozd jších p edpis , oznamuje, že etalon

síly ESZ 3 kN,

jehož udržováním je pov en eský metrologický institut, Laborato e primární metrologie, byl schválen jako státní etalon eské
republiky.

Etalon je realizován jako kompaktní jednoú elové silom rné za ízení pro kalibraci etalonových silom r  v rozsahu jmenovitých sil od
500 N do 3 kN p i zat žování v tahu nebo tlaku. 

Nejistota etalonu je Wfsm = 0,005 % m ené hodnoty síly.

Další technické údaje v etn  metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu . 31 ze dne 15. 2. 2006, uloženém 
v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie eského metrologického institutu v Praze.

Etalonu je p id leno kódové ozna ení ECM 150-4/06-031.
Garantem etalonu byl jmenován Ing. Miloslav Chlumský.

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík – Pštrosz, v. r.
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OZNÁMENÍ . 16/06 

Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 5 odst. 2 zákona .505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ní
pozd jších p edpis , oznamuje, že etalon

momentu síly EZMS 1 kN.m,

jehož udržováním je pov en eský metrologický institut, Laborato e primární metrologie, byl schválen jako státní etalon eské
republiky.

Etalon je realizován jako kompaktní jednoú elové za ízení pro kalibraci etalonových m idel momentu síly v rozsahu jmenovitých
moment  síly od 100 N.m do 1 kN.m p i zat žování v obou smyslech momentu síly (pravoto ivý a levoto ivý).

Nejistota etalonu je Wfsm = 0,04 % m ené hodnoty momentu síly. 

Další technické údaje v etn  metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu . 32 ze dne 15. 2. 2006, uloženém 
v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie eského metrologického institutu v Praze.

Etalonu je p id leno kódové ozna ení ECM 150-6/06-032.
Garantem etalonu byl jmenován Ing. Miloslav Chlumský.

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík – Pštrosz, v. r.

OZNÁMENÍ . 17/06 

Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 5 odst. 2 zákona .505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ní
pozd jších p edpis , oznamuje, že etalon

vakua,

jehož udržováním je pov en eský metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno, byl schválen jako státní etalon eské republiky. 

Etalon je realizován modifikovaným a rozší eným komer ním za ízením FPG 8601 s nerotující kónickou tlakovou m rkou 10 cm2 od 
firmy DH Instruments (USA).

Metrologické parametry a nejistoty m ení:

Režim m ení Rozsah m ení Jednotka Nejistota generovaného tlaku p Pa

p etlak 1 až 15 000 Pa 0,008 Pa + 2,8.10-5 . p 

diferen ní tlak 1 až 15 000 Pa 0,006 Pa + 2,8.10-5 . p 

absolutní tlak 1 až 15 000 Pa 0,007 Pa + 2,8.10-5 . p 

Další technické údaje v etn  metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu . 33 ze dne 15. 2. 2006, uloženém 
v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie eského metrologického institutu v Praze.

Etalonu je p id leno kódové ozna ení ECM 170-4/06-033.
Garantem etalonu byl jmenován Ing. František Stan k.

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík – Pštrosz, v. r.
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Oddíl 4. Autorizace

OZNÁMENÍ . 18/06 
Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona . 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , že svým rozhodnutím 
. 20/2005 ze dne 20. prosince 2005 rozší il autorizaci ud lenou rozhodnutím . 2/2004 ÚNMZ ze dne 20. ledna 2004 Výzkumnému

a vývojovému ústavu d eva skému, Praha, s. p., Na Florenci 7-9, 111 71  Praha 1, I  00014125 - autorizované osob AO 222 - 
k innostem p i posuzování shody výrobk  stanovených podle § 12 odst. 1 zákona na ízením vlády . 190/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky ozna ované CE, ve zn ní na ízení vlády . 251/2003 Sb. a na ízení vlády . 128/2004 Sb.
(dále NV 190). Rozsah rozhodnutí o autorizaci je, s využitím vymezení výrobk  a postup  posuzování shody dle p íslušných rozhodnutí 
Evropské komise implementujících sm rnici Rady 89/106/EHS, rozší en o následující výrobky, na které se vztahuje NV 190, a postupy
posuzování shody k nim p íslušné takto: 
6) Konstruk ní výrobky z rostlého d eva

Prvky: Mostní prvky, p íhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, st nové prvky, st ešní prvky jako jsou nosníky,
obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty.
Sestavy: P íhradové nosníky, podlahy, st ny, st echy, rámy - skupina výrobk  z rozhodnutí Komise 97/176/ES, ve zn ní rozhodnutí 
Komise 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. e) NV 190,

7) Prefabrikované nosné sendvi ové panely na bázi d eva: pro použití, která p ispívají k únosnosti konstrukce budov a/nebo na která se
vztahují p edpisy o reakci na ohe  pro výrobky vyrobené z materiál  spadajících do t íd A1, A2, B, C, A1FL, A2FL, BFL, CFL - 
skupina výrobk  z rozhodnutí Komise 2000/447/ES, ve zn ní rozhodnutí Komise 2001/596/ES - postupy posuzování shody
uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190,

8) Samonosné kompozitní lehké panely: pro použití v budovách, na která se vztahují p edpisy o reakci na ohe  pro výrobky vyrobené
z materiál  spadajících do t íd A1, A2, B, C - skupina výrobk  z rozhodnutí Komise 2000/447/ES, ve zn ní rozhodnutí Komise
2001/596/ES - postupy posuzování shody uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) a d) NV 190.

Na základ  notifikace Evropské komisi a lenským stát m EU je tato autorizovaná osoba oprávn na postupovat od 31. ledna 2006
i v oblasti výše zmín ného rozší ení autorizace jako notifikovaná osoba s identifika ním íslem 1393. 

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík-Pštrosz, v.r. 

OZNÁMENÍ . 19/06 
Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona . 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , že svým rozhodnutím 
. 21/2005 ze dne 21. prosince 2005 ud lil autorizaci eskému lodnímu a pr myslovému registru, s. r. o., Sob slavská 2063/46,

130 00  Praha 3 - Vinohrady, I 45275106 - autorizované osob AO 223 - k innostem p i posuzování shody výrobk  stanovených
podle § 12 odst. 1 zákona na ízením vlády . 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekrea ní plavidla, na áste n
zhotovená rekrea ní plavidla a na jejich vybrané ásti, na vodní skútry a pohonné motory rekrea ních plavidel a vodních skútr . Rozsah 
rozhodnutí se vymezuje pro všechny výrobky vymezené v § 2 na ízení vlády . 174/2005 Sb.
Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro následující postupy posuzování shody:
- vnit ní kontrolu výroby a zkoušky - p íloha . 3,
- ES p ezkoušení typu - p íloha . 4,
- shodu s typem - p íloha . 5, 
- zabezpe ování jakosti výroby - p íloha . 6,
- ov ování výrobku - p íloha . 7,
- ov ování jednotlivých výrobk  - p íloha . 8, 
- komplexní zabezpe ování jakosti - p íloha . 9,
- zabezpe ování jakosti výrobk  - p íloha . 12,
- posuzování shody výroby s požadavky na emise výfukových plyn  a hluku - p íloha . 13 
citovaného na ízení vlády. 
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí . 60/2004 ÚNMZ z 21. prosince 2004, jímž byla eskému
lodnímu a pr myslovému registru, s. r. o., ud lena autorizace k innostem p i posuzování shody výrobk  stanovených podle § 12 odst. 1 
zákona na ízením vlády . 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekrea ní plavidla, na áste n  zhotovená rekrea ní
plavidla a na jejich vybrané ásti.

Na základ  notifikace Evropské komisi a lenským stát m EU je tato autorizovaná osoba oprávn na postupovat od 31. ledna 2006
v celém rozsahu na ízení vlády . 174/2005 Sb. jako notifikovaná osoba s identifika ním íslem 1387. 

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík-Pštrosz, v.r. 
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V stník . 4/2006

OZNÁMENÍ . 20/06 
Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona . 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , že svým rozhodnutím 
. 22/2005 ze dne 22. prosince 2005 rozší il autorizaci ud lenou rozhodnutím . 25/2003 ÚNMZ ze dne 10. íjna 2003 Textilnímu

zkušebnímu ústavu, s. p., Václavská 6, 658 41 Brno, I  00013251 - autorizované osob AO 219 - k innostem p i posuzování shody 
výrobk  stanovených podle § 12 odst. 1 zákona na ízením vlády . 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky ozna ované CE, ve zn ní na ízení vlády . 251/2003 Sb. a na ízení vlády . 128/2004 Sb. (dále NV 190). Rozsah rozhodnutí 
o autorizaci je, s využitím vymezení výrobk  a postup  posuzování shody dle p íslušných rozhodnutí Evropské komise
implementujících sm rnici Rady 89/106/EHS, rozší en o následující výrobky, na které se vztahuje NV 190, a postupy posuzování shody
k nim p íslušné takto: 
2) Výrobky pro tuhé vnit ní podlahové povrchy, v etn  uzav ených prostor ve ejné dopravy, a to ve form  prvk  (dlažební prvky, 

dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo m ížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi d eva)
a ve form  nosných systém  uvád ných na trh jako sestavy (p ístupové rampy, zdvojené podlahy), jiné než ty, které jsou uvedeny 
v p íloze II k  rozhodnutí Komise 97/808/ES - skupina výrobk  z rozhodnutí Komise 97/808/ES, ve zn ní rozhodnutí Komise
1999/453/ES a 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) NV 190,

3) Pružné a textilní podlahoviny pro vnit ní použití ve form  stejnorodých a nestejnorodých pružných podlahových krytin dodávaných
ve tvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující tverce; plastové a pryžové pásy [aminoplastové termosetové
podlahoviny]; linoleum a korek; antistatické povlaky; voln  kladené podlahové tverce; pružné laminované podlahoviny) jiné než
ty, které jsou uvedeny v p íloze II k  rozhodnutí Komise 97/808/ES - skupina výrobk  z rozhodnutí Komise 97/808/ES, ve zn ní
rozhodnutí Komise 1999/453/ES a 2001/596/ES - postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) NV 190,

4) Výrobky pro tuhé vnit ní podlahové povrchy, v etn  uzav ených prostor ve ejné dopravy, a to ve form  prvk  (dlažební prvky, 
dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo m ížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi d eva)
a ve form  nosných systém  uvád ných na trh jako sestavy (p ístupové rampy, zdvojené podlahy) t íd A1FL, A2FL, BFL, CFL - 
skupina výrobk z rozhodnutí Komise 97/808/ES, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/453/ES a 2001/596/ES - postup posuzování 
shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190,

5) Pružné a textilní podlahoviny pro vnit ní použití ve form  stejnorodých a nestejnorodých pružných podlahových krytin dodávaných
ve tvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující tverce, plastové a pryžové pásy [aminoplastové termosetové
podlahoviny]; linoleum a korek; antistatické povlaky; voln  kladené podlahové tverce; pružné laminované podlahoviny) t íd A1 FL,
A2 FL, B FL, CFL - skupina výrobk  z rozhodnutí Komise 97/808/ES, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/453/ES a 2001/596/ES - 
postup posuzování shody uvedený v § 5 odst. 1 písm. d) NV 190.

Na základ  notifikace Evropské komisi a lenským stát m EU je tato autorizovaná osoba oprávn na postupovat od 31. ledna 2006
i v oblasti výše zmín ného rozší ení autorizace jako notifikovaná osoba s identifika ním íslem 1021. 

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík-Pštrosz, v.r. 
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V stník . 4/2006

OZNÁMENÍ . 21/06 
Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zm n  autorizace

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona . 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , že svým rozhodnutím 
. 1/2006 ze dne 31. ledna 2006 zm nil autorizaci pro Státní zkušebnu zem d lských, potraviná ských a lesnických stroj ,

akciovou spole nost, T anovského 622/11, 163 04  Praha 6 – epy, I  27146235 - autorizovanou osobu AO 255. Rozhodnutím
. 1/2006 o zm n  autorizace se m ní rozhodnutí . 47/2004 ÚNMZ ze dne 30. srpna 2004 tak, že se v n m na základ  žádosti

autorizované osoby zrušuje text „ochranné kryty a snímatelné kloubové h ídele s k ížovými klouby popsané v  bodu 3.4.7 p ílohy . 2
citovaného na ízení vlády“. 

Rozsah rozhodnutí je nadále vymezen pro následující výrobky z p ílohy . 4 na ízení vlády . 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na strojní za ízení:
- kotou ové pily (s jedním nebo n kolika kotou i) pro zpracování d eva a podobných materiál nebo pro zpracování masa

a podobných materiál ,
- pily se stálou polohou nástroje p i obráb ní, s pevným stolem a s ru ním posuvem obrobku nebo s p ídavným posouvacím

za ízením,
- pily se stálou polohou nástroje p i obráb ní a s ru ním posuvem stolu nebo vozíky, které vykonávají vratný pohyb,
- pily se stálou polohou nástroje p i obráb ní a se zabudovaným strojním posuvem obrobku a s ru ním vkládáním a/nebo 

vyjímáním,
- pily s posuvným nástrojem p i obráb ní a s mechanickým posuvem obrobku a s ru ním vkládáním a/nebo vyjímáním,

- srovnávací frézky pro zpracování d eva s ru ním posuvem obrobku,
- tlouš kovací frézky pro jednostranné obráb ní d eva s ru ním vkládáním a/nebo vyjímáním,
- pásové pily s pevným nebo pohyblivým stolem a pásové pily s pohyblivým vozíkem s ru ním vkládáním a/nebo vyjímáním, pro

zpracování d eva a podobných materiál  nebo pro zpracování masa a podobných materiál ,
- kombinované stroje pro zpracování d eva a podobných materiál  uvedené v bodech 1 až 4 a v bodu 7 p ílohy . 4 citovaného

na ízení vlády, 
- epovací stroje pro zpracování d eva s ru ním posuvem obrobku a s n kolika držáky nástroj ,
- svislé frézky s ru ním posuvem obrobku pro zpracování d eva a podobných materiál ,
- p enosné et zové pily pro zpracování d eva,
- ru n  nakládané vozy pro sb r domovního odpadu s lisovacím za ízením,
- servisní zvedáky pro vozidla, 
- za ízení pro zdvihání osob, u nichž je nebezpe í pádu z výšky p esahující svislou vzdálenost v tší než t i metry,
- ochranné konstrukce chránící p i p evrácení (ROPS),
- ochranné konstrukce proti padajícím p edm t m (FOPS).

Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody: 
- p íjem a archivace technické dokumentace – § 3 odst. 1 písm. c) bod 1,
- certifikace shody technické dokumentace – § 3 odst. 1 písm. c) bod 2,
- ES p ezkoušení typu – § 3 odst. 1 písm. b) a písm. c) bod 3 (p íloha . 6) 
citovaného na ízení vlády. 

Pro výkon inností zde uvedených je výše uvedená právnická osoba ve smyslu § 2 písm. i) a § 11 odst. 7 zákona notifikovanou osobou
s identifika ním íslem 1016. 

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík-Pštrosz, v.r. 
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V stník . 4/2006

OZNÁMENÍ . 22/06 
Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zm n  autorizace

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona . 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , že svým rozhodnutím 
. 2/2006 ze dne 8. února 2006 zm nil autorizaci pro Textilní zkušební ústav, s. p., Václavská 6, 658 41  Brno, I  00013251 - 

autorizovanou osobu AO 219. Rozhodnutím . 2/2006 o zm n  autorizace se m ní rozhodnutí . 17/2004 ÚNMZ ze dne 31. b ezna 2004
tak, že se m ní údaje o v n m uvedeném na ízení vlády z na ízení vlády . 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
zdravotnické prost edky, ve zn ní pozd jších p edpis , (dále NV 181) na na ízení vlády . 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zdravotnické prost edky a kterým se m ní na ízení vlády . 251/2003 Sb., kterým se m ní n která na ízení vlády
vydaná k provedení zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , (dále NV 336). Sou asn  se m ní rozsah rozhodnutí, vymezený p vodn  pro vyjmenované výrobky z § 2 NV 181, 
a je vymezen pro následující výrobky z § 2 NV 336:
- neaktivní zdravotnické prost edky z textilu nebo s podstatnou textilní ástí (zdravotnické prost edky pro jednorázové použití,

zdravotnické prost edky - nástroje pro opakované použití, neaktivní implantabilní zdravotnické prost edky, zdravotnické prost edky
v nemocni ním vybavení a zdravotnické prost edky pro postižené osoby).

Rozsah rozhodnutí je k t mto výrobk m dále vymezen pro následující postupy posuzování shody: 
- ES prohlášení o shod  (Systém úplného zabezpe ení jakosti) - p íloha . 2,
- ES p ezkoušení typu - p íloha . 3,
- ES ov ování - p íloha . 4, 
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti výroby) - p íloha . 5, 
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti zdravotnického prost edku) - p íloha . 6, 
citovaného na ízení vlády. 
Dále je rozsah rozhodnutí vymezen pro následující výrobky z § 2 NV 336: 
- neaktivní zdravotnické prost edky z pryže nebo plast nebo s podstatnou pryžovou nebo plastovou ástí (zdravotnické prost edky

pro jednorázové použití, zdravotnické prost edky - nástroje pro opakované použití, neaktivní implantabilní zdravotnické prost edky,
zdravotnické prost edky v nemocni ním vybavení a zdravotnické prost edky pro postižené osoby).

Rozsah rozhodnutí je k t mto výrobk m dále vymezen pro následující postupy posuzování shody: 
- ES prohlášení o shod  (Systém úplného zabezpe ení jakosti) - p íloha . 2,
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti výroby) - p íloha . 5, 
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti zdravotnického prost edku) - p íloha . 6, 
citovaného na ízení vlády. 

Na základ  notifikace Evropské komisi a lenským stát m EU je tato autorizovaná osoba oprávn na postupovat od 23. února 2006
i v oblasti rozší ení autorizace jako notifikovaná osoba s identifika ním íslem 1021. 

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík-Pštrosz, v.r. 

60



V stník . 4/2006

OZNÁMENÍ . 23/06 
Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zm n  autorizace

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) oznamuje podle § 11 odst. 6 zákona . 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , že svým rozhodnutím 
. 3/2006 ze dne 8. února 2006 zm nil autorizaci pro Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00  Brno, I  00001490 - 

autorizovanou osobu AO 202. Rozhodnutím . 3/2006 o zm n  autorizace se m ní rozhodnutí . 8/2005 ÚNMZ ze dne 9. b ezna 2005
tak, že se m ní rozsah rozhodnutí, vymezený p vodn  pro vyjmenované výrobky z § 2 na ízení vlády . 336/2004 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na zdravotnické prost edky a kterým se m ní na ízení vlády . 251/2003 Sb., kterým se m ní n která
na ízení vlády vydaná k provedení zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , (dále NV 336), a je vymezen pro všechny zdravotnické prost edky vymezené v § 2 NV 336.

Rozsah rozhodnutí je dále vymezen pro následující postupy posuzování shody: 
- ES prohlášení o shod  (Systém úplného zabezpe ení jakosti) - p íloha . 2,
- ES p ezkoušení typu - p íloha . 3,
- ES ov ování - p íloha . 4, 
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti výroby) - p íloha . 5, 
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti zdravotnického prost edku) - p íloha . 6, 
citovaného na ízení vlády u následujících výrobk :
- neaktivních implantabilních zdravotnických prost edk (jen na bázi kov ),
- stomatologických zdravotnických prost edk (krom  dentálních materiál ),
- oftalmologických a optických zdravotnických prost edk (jen aktivních),
- zdravotnických prost edk  pro diagnostiku a terapii zá ením,
- anestetických a respira ních zdravotnických prost edk ,
- elektro/mechanických zdravotnických prost edk ,
- zdravotnických prost edk  - nástroj  pro opakované použití,
- zdravotnických prost edk pro jednorázové použití (jen injek ních st íka ek a injek ních jehel),
- zdravotnických prost edk  pro postižené osoby,
- zdravotnických prost edk  v nemocni ním vybavení;
a pro: 
- ES prohlášení o shod  (Systém úplného zabezpe ení jakosti) - p íloha . 2,
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti výroby) - p íloha . 5, 
- ES prohlášení o shod  (Zabezpe ení jakosti zdravotnického prost edku) - p íloha . 6, 
citovaného na ízení vlády u zdravotnických prost edk  výše neuvedených.

Na základ  notifikace Evropské komisi a lenským stát m EU je tato autorizovaná osoba oprávn na postupovat od 23. února 2006
i v oblasti rozší ení autorizace jako notifikovaná osoba s identifika ním íslem 1015. 

P edseda ÚNMZ:
Ing. Šafa ík-Pštrosz, v.r. 
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V stník . 4/2006

Oddíl 5. Akreditace 

OZNÁMENÍ . 04/06 
eského institutu pro akreditaci, o.p.s.

OSV D ENÍ O AKREDITACI

eský institut pro akreditaci, o.p.s. na základ  § 16 odst. 2 zákona . 22/1997 Sb. zve ej uje osv d ení o akreditaci vydaná podle § 16
odst. 1 cit. zákona od 01.01.2006 do 31.01.2006, osv d ení o akreditaci, jejichž platnost v tomto období skon ila, osv d ení
o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období pozastavena, osv d ení o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období obnovena,
a osv d ení o akreditaci, která byla v tomto období zrušena.

A. Vydaná osv d ení o akreditaci 

1 .  Zkušební  laborato e

íslo laborato e

1004 - Institut pro testování a certifikaci, a.s. I : 47910381
Zkušební laborato
osv d ení j. 515/04 z 02.11.2004, p íloha . 2 z 06.01.2006, platnost do 30.11.2009 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušení fyzikálních, chemických, mechanických, tepelných vlastností a ho lavosti plast , pryží, usní, 

textilu, stavebních materiál  a výrobk  z nich. Analytické rozbory chemikálií, surovin, vod, potravin,
biologických matric a jejich mikrobiologické a senzorické vyšet ení. Zkoušení složek životního
a pracovního prost edí

adresa: t . T. Bati 299, 764 21 Zlín 
telefon: 577 601 272
fax: 577 601 702
e-mail: vklepal@itczlin.cz

www.itczlin.cz
kontakt: Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.

1004.4 - Institut pro testování a certifikaci, a.s. I : 47910381
Zkušebna materiál , polotovar  a obuvi
osv d ení j. 009/06 z 10.01.2006, p íloha . 1 z 10.01.2006, platnost do 31.08.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Zkoušení obuvi, polotovar  (podešve, stélky, podlahové krytiny a jiné), materiál  (usn , syntetické

materiály, textil, pryž, plasty a jiné) a zkoušení protikluzných vlastností povrch  podlah

adresa: areál Svit, 34. budova, 762 17 Zlín
telefon: 577 523 657
fax: 577 523 657
e-mail: zkusebnampo@centrum.cz
kontakt: Ing. Marie Ordeltová

1018.2 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. I : 00015679
pobo ka Brno, akreditovaná zkušební laborato
osv d ení j. 042/06 z 31.01.2006, p íloha . 1 z 31.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Zkoušení stavebních materiál , hmot, výrobk , dílc , most  a konstrukcí

adresa: Hn vkovského 77, 617 00 Brno 
telefon: 543 420 840; 543 420 833 
fax: 543 211 591
e-mail: jmalikova@tzus.cz
kontakt: Ing. Jarmila Malíková 
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1018.8 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. I : 00015679
Zkušební laborato  stavebních stroj  - pobo ka TIS
osv d ení j. 015/06 z 12.01.2006, p íloha . 1 z 12.01.2006, platnost do 31.10.2009 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Zkoušky strojírenských, stavebních a elektrotechnických výrobk , výtah , stroj  v etn

technologických za ízení a za ízení používaných ve venkovním prostoru, speciálních ástí objekt
a p edpínacích systém , septik  a vrat

adresa: Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 
telefon: 286 019 481
fax: 286 891 292
e-mail: mgeier@tzus.cz

www.tzus.cz
kontakt: Ing. Milan Geier 

1019 - FYZIKÁLN TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik I : 00577880
Zkušební laborato
osv d ení j. 041/06 z 31.01.2006, p íloha . 1 z 31.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Zkoušení za ízení a ochranných systém  pro prostory s nebezpe ím výbuchu; zkoušení elektrických

za ízení, analyzátor  plyn , kyslíkom r , elektrostatických vlastností materiál ; zkoušení 
elektromagnetické odolnosti elektrických za ízení

adresa: Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice
telefon: 595 223 111
fax: 596 232 672
e-mail: ftzu@ftzu.cz

www.ftzu.cz
kontakt: Josef Krupica

1025 - VVUÚ, a.s. I : 45193380
Zkušební laborato  VVUÚ, a.s.
osv d ení j. 038/06 z 30.01.2006, p íloha . 1 z 30.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Zkoušky d lních stroj , osobních ochranných prost edk , ho lavosti, výbušnosti materiál ,

analyzátor , hasících prost edk , chemických látek, prašnosti, proud ní, ná adí, výbušnin,
protivýbuchových ochran, lan, výztuží, technické akustiky, defektoskopie lan, m ení složení
skládkových a ho lavých plyn  a par, metanscreening

adresa: Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
telefon: 596 252 231, 59602520243
fax: 596 252 149
e-mail: vvuu@vvuu.cz

azl@vvuu.vz
www.vvuu.cz

kontakt: Ing. Karel Ko ínek

1031.1 - Výzkumný a vývojový ústav d eva ský, Praha, s.p. I : 00014125
Fyzikální a chemická laborato
osv d ení j. 036/04 z 21.01.2004, p íloha . 3 z 11.01.2006, platnost do 30.11.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušky fyzikálních, chemických a technických vlastností d eva, desek ze d eva, podlahových dílc ,

zkoušek lepidel a povrchových úprav na d evo, zkoušky úniku formaldehydu z desek ze d eva a jiných
materiál

adresa: Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1 
telefon: 221 773 717
fax: 222 322 000
e-mail: fchl@vvud.cz

www.vvud.cz
kontakt: Ing. David Roll
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1031.2 - Výzkumný a vývojový ústav d eva ský, Praha, s.p. I : 00014125
Výrobková zkušební laborato
osv d ení j. 013/06 z 11.01.2006, p íloha . 1 z 11.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Zkoušky d eva, výrobk  d eva ského pr myslu, oken a dve í; zkoušky lepidel, lepených spoj

a nát rových hmot na d evo; ov ování ú innosti chemických prost edk  na ochranu d eva proti 
biotickým šk dc m a ohni; chemické analýzy 

adresa: Borská 471, 262 72 B eznice
telefon: 318 683 432, 318 682 401 
fax: 318 682 402
e-mail: vzl@vvud.cz

www.vvud.cz
kontakt: Ing. Anna Sou ková

1040 - Výzkumný ústav bezpe nosti práce I : 00025950
Výzkumný ústav bezpe nosti práce - ZL
osv d ení j. 062/05 z 03.02.2005, p íloha . 2 z 25.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušky osobních ochranných prost edk  a do asných stavebních konstrukcí

adresa: Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
telefon: 224 211 426
fax: 222 242 394
e-mail: skreta@vubp-praha.cz

www.volny.cz/ao235
kontakt: Ing. Jaroslav Pata, CSc.

1063 - TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha I : 00003468
Zkušební laborato  TESTCOM
osv d ení j. 352/05 z 19.08.2005, p íloha . 2 z 06.01.2006, platnost do 30.06.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušky telekomunika ních a elektrických za ízení

adresa: Hvož anská 3, 148 01 Praha 4 - Horní Roztyly 
telefon: 271 192 306
fax: 271 192 318
e-mail: info@testcom.cz

www.testcom.cz
kontakt: Ing. Marek Svoboda, CSc.

1078 - Výzkumný ústav pro hn dé uhlí, a.s. I : 44569181
Zkušební laborato
osv d ení j. 021/06 z 19.01.2006, p íloha . 1 z 19.01.2006, platnost do 30.11.2007 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Chemické rozbory, stanovení vlastností tuhých paliv, vod, odpad , hornin, produkt  spalování

i odsí ení a výrobk  z nich, keramických materiál , stanovení požární výh evnosti, m ení imisí
a hluku, strojní a elektrotechnická diagnostika, vzorkování plynných, kapalných a pevných látek 

adresa: Budovatel 2830, 434 37 Most 
telefon: 476 208 620
fax: 476 208 702
e-mail: schmidt@vuhu.cz

www.vuhu.cz
kontakt: Ing. Pavel Schmidt
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1091 - OKD, DPB, a.s. I : 00494356
Analytické laborato e st ediska Ekotechnika
osv d ení j. 003/06 z 02.01.2006, p íloha . 1 z 02.01.2006, platnost do 31.03.2008 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Vzorkování vod a ovzduší; chemická a fyzikální analýza odpad , zemin, kal , sediment , prachu,

hornin, vzdušnin, ovzduší, vodných výluh , vod, krevního séra a rostlinných materiál ;
mikrobiologické, hydrobiologické a ekotoxikologické zkoušky

adresa: Rudé armády 637, 739 21 Paskov
telefon: 558 612 377, 558 612 347 
fax: 558 671 588
e-mail: klach@dpb.cz,

ekotechnika@dpb.cz
www.dpb.cz

kontakt: Ing. Karel Lach, CSc.; Ing. Pavla Kucielová, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Kuchy a

1093 - Ústav jaderného výzkumu ež a.s. I : 46356088
Zkušební laborato e odd lení mechanických vlastností divize integrity a technického inženýringu
osv d ení j. 007/05 z 05.01.2005, p íloha . 2 z 11.01.2006, platnost do 30.11.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušky statické lomové houževnatosti, dynamické lomové houževnatosti, rázem v ohybu, tahem, 

smluvní meze pružnosti, lámavosti a únavy

adresa: 250 68 Husinec- ež, p.130
telefon: 266 172 306
fax: 220 940 519
e-mail: kyt@ujv.cz

www.ujv.cz
kontakt: Ing. Miloš Kytka

1105 - SYNPO, akciová spole nost I : 46504711
Odd lení analytické a fyzikální chemie 
osv d ení j. 030/05 z 17.01.2005, p íloha . 2 z 19.01.2006, platnost do 31.12.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Analytické a fyzikáln  chemické zkoušky výrobk  na bázi syntetických polymer , prysky ic

a souvisejících látek, odpad  a složek životního prost edí

adresa: S.K. Neumanna 1316, Zelené P edm stí, 532 07 Pardubice
telefon: 466 067 178
fax: 466 067 260
e-mail: stepan.podzimek@synpo.cz

www.synpo.cz
kontakt: prof. Ing. Št pán Podzimek, CSc.; Ing. V ra Morávková

1144 - Státní veterinární ústav Olomouc I : 13642103
Odd lení hygieny potravin, výživy, virologie, sérologie, chemie, cizorodých látek, patologické morfologie, speciální 
mikrobiologie
osv d ení j. 016/06 z 13.01.2006, p íloha . 1 z 13.01.2006, platnost do 31.01.2010 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Mikrobiologické, chemické, biologické a senzorické zkoušky poživatin, surovin, krmiv, vod,

kosmetických výrobk , lé iv, biologických materiál  a prost edí v etn  odb ru vzork

adresa: Jakoubka ze St íbra 1, 779 00 Olomouc
telefon: 585 225 641-2
fax: 585 222 394
e-mail: svuol@mbox.vol.cz

www.svuolomouc.cz
kontakt: MVDr. Jan Bardo , Ph.D.

1167.2 - Explosia a.s. I : 25291581
Laborato  bezpe nostního inženýrství
osv d ení j. 011/06 z 10.01.2006, p íloha . 1 z 10.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Zkoušení výbušin, výbušných p edm t , látek nebezpe ných výbuchem a odpad  podle p edpis  pro

hodnocení výbušnosti a pro p epravu, stanovování bezpe nostních charakteristik výbušin a chemické
stálosti bezdýmných prach

adresa: 532 17 Pardubice - Semtín 
telefon: 466 825 117
fax: 466 822 935
e-mail:

kontakt: Ing. Stanislav Trpišovský, CSc.
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1172 - TESTALARM PRAHA spol. s r.o. I : 61065374
Zkušebna elektrických zabezpe ovacích systém
osv d ení j. 031/06 z 26.01.2006, p íloha . 1 z 26.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Zkoušky technických parametr , funk ních vlastností, klimatické odolnosti a elektromagnetické 

kompatibility poplachových systém a jejich komponent  a zámk  s vysokou bezpe ností

adresa: Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Po ernice
telefon: 281 925 639
fax: 281 925 639
e-mail: gorner@testalarm.cz
kontakt: Zbyn k Görner; Ing. Petr Koktan

1173 - LASSELSBERGER, a.s. I : 25238078
Divize Suroviny, podniková laborato
osv d ení j. 030/06 z 26.01.2006, p íloha . 1 z 26.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Chemické analýzy silikát , rozbory odpadních vod v etn  odb r , m ení hlu nosti a prašnosti,

stanovení délkové teplotní roztažnosti

adresa: Tovární 77, 330 12 Horní B íza
telefon: 378 072 566
fax: 377 955 700
e-mail: jana.rozsypalova@cz.lasselsberger.com

www.lasselsberger.com
kontakt: Ing. Jana Rozsypalová

1180 - TESTAV - LAB s.r.o. I : 25036645
Zkušební laborato  stavebních hmot a výrobk
osv d ení j. 113/05 z 18.03.2005, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušení kameniva, beton a betonových výrobk , malt, cihlá ských výrobk , vláknocementových

st ešních desek a tvarovek, cementem pojených desek z d ev ných ástic a zdicích prvk

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

1181.5 - TPA R, s.r.o. I : 25122835
Zkušební laborato  TPA R
osv d ení j. 040/06 z 30.01.2006, p íloha . 1 z 30.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Zkoušky asfalt , zemin, asfaltových sm sí, kameniva a beton , odb ry vzork  kameniva, asfaltových

sm sí a betonu 

adresa: Vrbenská 31, 370 06 eské Bud jovice
telefon: 387 004 551, 602 194 686 
fax: 387 412 046
e-mail: jan.david@bauholding.cz
kontakt: Ing. Jan David

1190 - Povodí Moravy, s.p. I : 70890013
vodohospodá ské laborato e
osv d ení j. 032/06 z 26.01.2006, p íloha . 1 z 26.01.2006, platnost do 31.10.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Analytické, fyzikáln -chemické, hydrobiologické a mikrobiologické zkoušky vod a výluh , plavenin,

sediment , p d a odpad

adresa: D eva ská 11, 601 75 Brno 
telefon: 541 637 306, 343, 321
fax: 541 211 403
e-mail: jahn@povodi.cz
kontakt: RNDr. Marie Pišt ková
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1201 - Státní veterinární ústav eské Bud jovice I : 00511129
Laborato  hygieny potravin
osv d ení j. 101/04 z 01.03.2004, p íloha . 3 z 23.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Mikrobiologické zkoušení potravin, surovin, p edm t  b žného užívání a prost edí potraviná ských

provozoven

adresa: Dolní 2, 370 04 eské Bud jovice
telefon: 387 312 353, 387 312 343 
fax: 387 312 344
e-mail: svu.c_budejovice@icsvscr.cz
kontakt: MVDr. Miroslav Stejskal

1202 - VODÁRNA PLZE  a.s. I : 25205625
provoz Laborato e
osv d ení j. 019/06 z 19.01.2006, p íloha . 1 z 19.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Vzorkování a fyzikáln -chemické a mikrobiologické zkoušení pitných, surových povrchových,

surových podzemních, užitkových, odpadních vod, vodných výluh  a kal

adresa: Malostranská 2, 317 68 Plze
telefon: 377 413 627
fax: 377 413 511
e-mail: e.manova@vodarna.cz

www.vodarna.cz
kontakt: Ing. Eliška Manová

1210 - BETON Bohemia ZL s r.o. I : 27402479
Zkušební laborato
osv d ení j. 005/06 z 02.01.2006, p íloha . 1 z 02.01.2006, platnost do 31.05.2007 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Zkoušení stavebních hmot 

adresa: Obrata ská 20, 148 00 Praha 4 - Kunratice
telefon: 244 910 945
fax: 244 910 946
e-mail: beton_bohemia@volny.cz
kontakt: Ing. Vladimír Mika

1234 - Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifika ní spole nost, s.r.o. I : 25052063
Zkušební laborato  stavebních materiál , výrobk , konstrukcí, budov a výrobk pro technická za ízení budov 
osv d ení j. 044/05 z 26.01.2005, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 30.11.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Zkoušení mechanických, akustických, fyzikálních, chemických, vlhkostních a tepeln  technických

vlastností stavebních materiál , výrobk , konstrukcí a budov; zkoušení bezpe nostních a výkonových
vlastností  výrobk  pro technická za ízení budov 

adresa: Františka Diviše 386, 104 00 Praha 10 - Uh ín ves
telefon: 241 412 480
fax: 261 217 181
e-mail: labor@vups.cz

www.vups.cz
kontakt: Mgr. Michal Procházka

1241 - EZ, a. s. I : 45274649
Zkušební laborato EZ a.s., Elektrárna Po erady
osv d ení j. 085/05 z 21.02.2005, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 31.12.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Chemické analýzy odpadních, pitných, povrchových vod, sádry, sádrovce, briketovaného sádrovce

a stabilizátu 

adresa: 439 44 Po erady
telefon: 411 112 654
fax: 411 113 304
e-mail: Ivana.Kulhankova@cez.cz
kontakt: Ivana Kulhánková
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1241.2 - EZ, a. s. I : 45274649
EZ, a. s., Elektrárna Ledvice, zkušební laborato

osv d ení j. 020/06 z 19.01.2006, p íloha . 1 z 19.01.2006, platnost do 30.11.2008 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Chemická analýza vod 

adresa: 418 48 Bílina
telefon: 417 801 111
fax: 417 801 501
e-mail: tymich1.ele@mail.cez.cz
kontakt: Hana Tymichová

1249.3 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a.s. I : 49455842
divize Ž ár nad Sázavou, vodohospodá ské laborato e
osv d ení j. 006/06 z 10.01.2006, p íloha . 1 z 10.01.2006, platnost do 30.09.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Laboratorní analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kal  v etn  odb r  vzork  a senzorického

zkoušení vod

adresa: Studentská 1133, 591 21 Ž ár nad Sázavou 
telefon: 566 651 111, 566 651 123 
fax: 566 651 195
e-mail: janoskova@vaszr.cz
kontakt: Ing. Na a Jánošková

1276 - BEL/NOVAMANN  International  s.r.o. I : 31329209
Zkušební laborato
osv d ení j. 596/04 z 29.12.2004, p íloha . 2 z 02.01.2006, platnost do 30.11.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Fyzikáln -chemické a mikrobiologické zkoušení a vzorkování odpad , vod, hnojiv, substrát , p dních

pomocných látek, krmiv, zem d lských a potraviná ských surovin a produkt , zboží krátkodobého
užití, kosmetických, hygienických a istících výrobk , hra ek a pracovního prost edí

adresa: Továrenská 14, 815 71 Bratislava 
telefon: 00421/2/502 13 268
fax: 00421/2/502 13 244
e-mail: beln@ba.bel.sk

www.bel.sk
kontakt: Ing. Štefan Vodný, CSc.

1291 - GEMATEST spol. s r.o. I : 47541695
GEMATEST spol. s r.o. Laborato  geomechaniky Praha
osv d ení j. 026/06 z 24.01.2006, p íloha . 1 z 24.01.2006, platnost do 31.12.2008 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin, hornin a kameniva

adresa: Vyšehradská 47, 120 00 Praha 2 
telefon: 224 920 612
fax: 224 920 612
e-mail: p.urban@gematest.cz

www.gematest.cz
kontakt: Ing. Helena Papoušková

1328 - Moravské naftové doly, a.s. I : 26288583
Zkušební laborato
osv d ení j. 496/04 z 25.10.2004, p íloha . 2 z 02.01.2006, platnost do 30.11.2009 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Fyzikáln  chemické zkoušení všech druh  vod, výluh  pevných vzork , ropy a ropných výrobk , olej

a plyn , zemin a kal

adresa: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
telefon: 518 315 115, 117, 119
fax: 518 353 938
e-mail: soldanova@mnd.cz

www.mnd.cz
kontakt: Ing. Vlastimil Urbánek
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1382.4 - Zdravotní ústav se sídlem v Kolín I : 71009370
Hygienická laborato  Mladá Boleslav
osv d ení j. 242/05 z 16.06.2005, p íloha . 2 z 23.01.2006, platnost do 31.12.2009 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Odb ry vzork  vod, p d a písku, potravin, krmiv a PBU. Mikrobiologické a chemické zkoušky vod,

mikrobiologické zkoušky potravin, krmiv, PBU, p d, písku a prost edí. M ení prašnosti, osv tlení,
hluku, vibrací a tepeln  vlhkostního mikroklimatu 

adresa: U Masokombinátu 699, 293 06 Kosmonosy
telefon: 326 717 516-19
fax: 326 717 521
e-mail: martina.mazalova@zukolin.cz

www.zukolin.cz
kontakt: Ing. Martina Mazalová

1384.6 - Zdravotní ústav se sídlem v Plzni I : 71009442
Centrum laborato í Klatovy
osv d ení j. 039/06 z 30.01.2006, p íloha . 1 z 30.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Chemické a mikrobiologické zkoušení vod, kal , odpad , potravin, keramických výrobk , zkoušky na

sterilitu, mikrobiologická kontrola potraviná ských a zdravotnických za ízení, odb ry a m ení
škodlivin (chemické látky, prach, azbest) v ovzduší. Vzorkování pitných vod a vod ke koupání

adresa: Plze ská 165, 339 01 Klatovy 
telefon: 376 320 911
fax: 376 370 621
e-mail: krysl@zuplzen.cz

www.zuplzen.cz
kontakt: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. 

1386 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem I : 71009361
Odbor hygienických laborato í Ústí nad Labem 
osv d ení j. 115/05 z 18.03.2005, p íloha . 2 z 19.01.2006, platnost do 31.12.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Chemické (organické a anorganické), mikrobiologické a biologické zkoušení vzork  vod, potravin,

p edm t  b žného užívání, ovzduší, odpad , kosmetických výrobk , biologických materiál
a venkovních hracích ploch, vzorkování ovzduší, vod a  venkovních hracích ploch 

adresa: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
telefon: 475 312 111
fax: 475 312 320
e-mail: hyglab@khsusti.cz

www.zuusti.cz
kontakt: Mgr. Zden k Koval

1389.4 - Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích I : 71009477
Východní pobo ka
osv d ení j. 078/05 z 15.02.2005, p íloha . 2 z 18.01.2006, platnost do 28.02.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Fyzikální, chemické a mikrobiologické vyšet ování složek životního a pracovního prost edí (hluk, 

osv tlení, tepeln -vlhkostní mikroklima, vzduchotechnika, elektromagnetické pole; voda, odpady,
kaly, zeminy, ovzduší, potraviny, kosmetika, sterilizátory, st ry; odb ry vod) 

adresa: Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
telefon: 465 352 033
fax: 465 524 328
e-mail: vladan.uhlir@uo.zupz.cz
kontakt: Ing. Pavel Hlavá
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1398 - Plze ská teplárenská, a.s. I : 49790480
Plze ská teplárenská, a.s. Laborato e
osv d ení j. 018/06 z 16.01.2006, p íloha . 1 z 16.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Chemické analýzy vod a vodných výluh , chemické a fyzikální analýzy pevných paliv, biopaliv, 

popílk  a škváry v etn  odb r  vzork  vod a pevných paliv 

adresa: Doubravecká 2578/1, 304 10 Plze
telefon: 377 180 316
fax: 377 180 222
e-mail: seb@pltep.cz

www.pltep.cz
kontakt: Ivana Šebková

1416 - Monitoring, s.r.o. I : 63668360
Analytická laborato  Monitoring
osv d ení j. 089/05 z 23.02.2005, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 31.12.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Odb ry, chemické a fyzikální analýzy vod, zemin, kal , sediment , ovzduší, odpad  a jejich výluh

adresa: Novákových 6, 180 00 Praha 8 
telefon: 266 316 272
fax: 266 312 843
e-mail: moni@moni.cz

www.moni.cz
kontakt: Ing. Monika Jankovská

1430 - 1.S V, a.s. I : 47549793
Laborato  1.S V, a.s., P íbram
osv d ení j. 025/06 z 24.01.2006, p íloha . 1 z 24.01.2006, platnost do 30.06.2007 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Analýzy pitných, surových, povrchových a odpadních vod a odb r vzork  vod 

adresa: Novohospodská 93, 261 80 P íbram IX
telefon: 318 622 631 l. 233
fax: 318 633 070
e-mail: jbulinova@aqua-pb.cz
kontakt: Ing. Jitka Bulinová

1437 - Št rkovny spol. s r.o. Dolní Benešov I : 47150335
Zkušební laborato
osv d ení j. 440/04 z 17.09.2004, p íloha . 3 z 25.01.2006, platnost do 31.10.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Vzorkování kameniva a erstvého betonu, zkoušení kameniva a betonu

adresa: Na Zbytkách 83, 738 01 Staré M sto u Frýdku - Místku 
telefon: 558 631 730
fax: 558 632 384
e-mail: marcela.liskova@sterk.cz

www.sterk.cz
kontakt: Ing. Ji í Ku era, CSc. 

1454 - Královéhradecká provozní, a.s. I : 27461211
Laborato  pitných vod 
osv d ení j. 001/06 z 02.01.2006, p íloha . 1 z 02.01.2006, platnost do 30.04.2008 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Chemické, fyzikální a mikrobiologické zkoušky pitné, podzemní a povrchové vody a vzorkování vod 

adresa: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
telefon: 495 715 291
fax: 495 406 108
e-mail: reznicek_petr@khp.cz

www.khp.cz
kontakt: Ing. Petr ezní ek
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1462 - Výzkumný Ústav Železni ní, a.s. I : 27257258
Zkušební laborato  VUZ
osv d ení j. 022/06 z 19.01.2006, p íloha . 1 z 19.01.2006, platnost do 31.12.2009 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Zkoušky v oblasti drážních vozidel a za ízení, jejich ástí a materiál

adresa: Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 - Braník 
telefon: 241 015 111
fax: 241 493 758
e-mail: opavaj@cdvuz.cz

www.cdvuz.cz
kontakt: Ing. Pavel Janoušek; RNDr. Jaroslav Da helka, CSc.

1471 - LANEX, a. s. I : 42864071
Zkušebna velkoobjemových vak
osv d ení j. 010/06 z 10.01.2006, p íloha . 1 z 10.01.2006, platnost do 31.01.2009
P edm t akreditace: Zkoušení velkoobjemových obal pro zboží, jež není nebezpe né

adresa: Hlu ínská 1/96, 747 23 Bolatice 
telefon: 553 751 111
fax: 553 654 110
e-mail: lanex@lanex.cz
kontakt: Ing. Pavel Novák

1472 - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera I : 00216275
Zkušební laborato  AL DFJP
osv d ení j. 014/06 z 11.01.2006, p íloha . 1 z 11.01.2006, platnost do 31.01.2009
P edm t akreditace: Zkoušky v oblasti zat žování most , m ení zrychlení pro stanovení jízdních vlastností kolejových

vozidel, tenzomerická m ení ocelových konstrukcí a m ení ke stanovení kontaktní geometrie
dvojkolí - kolej

adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
telefon: 466 036 508
fax: 466 036 094
e-mail: dekanat.dfjp@upce.cz

www.upce.cz
kontakt: Mgr. Antonín Van ek

2.  Kal ibra ní  laborato e
íslo laborato e

2254 - ENERGIZE GROUP s.r.o. I : 25231146
ST EDISKO KALIBRA NÍ SLUŽBY
osv d ení j. 029/06 z 25.01.2006, p íloha . 1 z 25.01.2006, platnost do 31.08.2010 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Kalibrace m idel elektrických veli in, tlaku a teploty

adresa: Tylova 57, 316 00 Plze
telefon: 378 133 124
fax: 378 132 118
e-mail: energize_group@volny.cz

www.volny.cz/energize_group
kontakt: Ing. Vladimír Vilhelm

2285 - VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. I : 25870556
Kontrolní metrologické st edisko II 
osv d ení j. 008/06 z 10.01.2006, p íloha . 1 z 10.01.2006, platnost do 30.06.2008 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Kalibrace m idel v oboru m ení délka a rovinný úhel a kalibrace p enosných m icích p ístroj  pro

m ení tvrdosti 

adresa: Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice 
telefon: 595 952 419
fax: 595 956 664
e-mail: milan.cerny@vitkovice.cz

www.vitkovice.cz
kontakt: Ing. Milan erný
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2291 - Ing. Petr Panuška - PP construction I : 12614548
Kalibra ní laborato
osv d ení j. 012/06 z 11.01.2006, p íloha . 1 z 11.01.2006, platnost do 30.11.2008 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Kalibrace m idel v oborech délka a rovinný úhel 

adresa: Strojírenská 259, 155 00 Praha 5 
telefon: 257 951 005
fax: 257 951 005
e-mail: ppconstruction@volny.cz

www.kalibrace.com
kontakt: Ing. Petr Panuška

2302 - FORTE  a.s. I : 25322303
Metrologická laborato
osv d ení j. 002/06 z 02.01.2006, p íloha . 1 z 02.01.2006, platnost do 31.08.2009 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Kalibrace m idel v oboru stejnosm rných, st ídavých a vysokofrekven ních elektrických veli in

a v oboru frekvence a asu

adresa: 798 02 Mostkovice 529 
telefon: 582 332 727
fax: 582 332 727
e-mail: metrologie@forteas.cz
kontakt: Ing. Ladislav Augustin

2311 - MIKROKOM, s.r.o. I : 45276676
Kalibra ní laborato
osv d ení j. 036/06 z 27.01.2006, p íloha . 1 z 27.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Kalibrace m idel optického výkonu, zdroj  optického zá ení, analyzátor  optického spektra,

optických reflektometr  OTDR pro vláknovou optiku a kalibrace vf m icích p ijíma

adresa: Pod vinicí 622, 143 00 Praha 4 
telefon: 241 760 100
fax: 241 764 822
e-mail: info@mikrokom.cz

www.mikrokom.cz
kontakt: Ing. Martin Hájek

2326 - eský metrologický institut I : 00177016
Oblastní inspektorát Krom íž
osv d ení j. 493/04 z 20.10.2004, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 30.11.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Kalibrace v oborech hmotnost a síla 

adresa: Kotojedy 73, 767 01 Krom íž
telefon: 573 337 668
fax: 573 337 668
e-mail: jpetrik@cmi.cz

www.cmi.cz
kontakt: Josef Pet ík

72



V stník . 4/2006

3.  Cert i f ika ní  orgány

íslo certifika ního orgánu 

3003 - Textilní zkušební ústav, s.p. I : 00013251
certifika ní orgán pro systémy managementu jakosti
osv d ení j. 007/06 z 10.01.2006, p íloha . 1 z 10.01.2006, platnost do 31.01.2011
P edm t akreditace: Certifikace systém  managementu jakosti ve výrob  textilní, od vní, kožed lné, papírenské,

plastiká ské v etn  výroby pro zdravotnictví, ve výrob  farmaceutické, nábytká ské, hra ek
a sportovního zboží, v obchodu textilem a ve službách prádelen a istíren

adresa: Václavská 6, 658 41 Brno
telefon: 543 426 711
fax: 543 243 590
e-mail: tomes@tzu.cz

www.tzu.cz
kontakt: RNDr. Pavel Mal ík; Ing. Lubor Tomeš

3004 - Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. I : 00001481
Certifika ní orgán pro management jakosti
osv d ení j. 501/04 z 26.10.2004, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 31.08.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace systém  managementu jakosti, systém  managementu BOZP a systém  managementu

jakosti pro zdravotnické prost edky

adresa: Pod lisem 129, 171 02 Praha  8 - Troja
telefon: 266 104 334
fax: 284 680 037
e-mail: iholub@ezu.cz

www.ezu.cz
kontakt: Ing. Pavel Kudrna

3026 - STAVCERT Praha, spol. s r.o. I : 64940616
Certifika ní orgán provád jící certifikaci osob 
osv d ení j. 523/04 z 04.11.2004, p íloha . 2 z 11.01.2006, platnost do 30.11.2009 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace osob 

adresa: U Výstavišt  3, 170 00 Praha 7 
telefon: 220 878 741, 602 821 690 
fax: 220 878 741
e-mail: stavcert@stavcert.cz

www.stavcert.cz
kontakt: Ing. Václav Gorgol, CSc. 

3040 - Strojírenský zkušební ústav, s.p. I : 00001490
Certifika ní orgán pro certifikaci výrobk
osv d ení j. 016/04 z 09.01.2004, p íloha . 6 z 06.01.2006, platnost do 31.05.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných, plynových a stavebních za ízení, výtah ,

zdravotnických prost edk , hra ek, pot eb pro osobní ochranu, dílnu, kancelá , sport a domácnost

adresa: Hudcova 56b, 621 00 Brno 
telefon: 541 120 540
fax: 541 211 225
e-mail: info@szutest.cz

www.szutest.cz
kontakt: Ing. Petr Mašek
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3068 - Výzkumný ústav bezpe nosti práce I : 00025950
Výzkumný ústav bezpe nosti práce - COV
osv d ení j. 006/05 z 05.01.2005, p íloha . 2 z 11.01.2006, platnost do 30.11.2007 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace osobních ochranných prost edk

adresa: Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 
telefon: 224211426
fax: 222242394
e-mail: skreta@vubp-praha.cz

www.volny.cz/ao235
kontakt: Mgr. Milena Vl ková

3069 - STAVCERT Praha, spol. s r.o. I : 64940616
certifika ní orgán pro certifikaci EMS 
osv d ení j. 024/06 z 23.01.2006, p íloha . 1 z 23.01.2006, platnost do 30.11.2007 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Certifikace systém  environmentálního managementu (EMS) ve stavebnictví a souvisejících oborech,

plastiká ském, polygrafickém a potraviná ském pr myslu, v obchodu a ve službách

adresa: U Výstavišt  3, 170 00 Praha 7 
telefon: 220 870 902, 602 641 142 
fax: 220 878 741
e-mail: stavcert@stavcert.cz
kontakt: Ing. Hana Lorencová

3083 - ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o. I : 36384771
CERTIFIKA NÝ ORGÁN SYSTÉMOV KVALITY A EMS 
osv d ení j. 605/04 z 31.12.2004, p íloha . 2 z 13.01.2006, platnost do 31.10.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace EMS ve výrobních procesech a službách podle norem EN ISO 14001, SN EN ISO 14001,

STN EN ISO 14001 

adresa: Limbová 24/4, 010 07 Žilina 7 
telefon: 00421-417003403  (05)
fax: 00421-417003404
e-mail: itq@nextra.sk
kontakt: Ing. Eva Jase ová

3084 - TÜV CZ s.r.o. I : 63987121
Certifika ní orgán výrobk
osv d ení j. 058/05 z 03.02.2005, p íloha . 2 z 10.01.2006, platnost do 30.11.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace strojních, elektrických, tlakových a stavebních výrobk , certifikace procesu sva ování,

certifikace kvalifikace a klasifikace stavebních dodavatel

adresa: Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 
telefon: 239 046 801
fax: 239 046 806
e-mail: tuvcz@tuvcz.cz

www.tuvcz.cz
kontakt: Ing. Ivo Drš ák

3087 - Textilní zkušební ústav, s.p. I : 00013251
Certifika ní orgán pro systémy environmentálního managementu
osv d ení j. 442/03 z 18.11.2003, p íloha . 3 z 11.01.2006, platnost do 31.12.2008 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Certifikace v textilní, od vní, kožed lné výrob , ve výrob  nábytku, hra ek a sportovního zboží,

v obchodu textilem a ve službách prádelen a istíren

adresa: Václavská 6, 658 41 Brno
telefon: 543 426 711
fax: 543 243 590
e-mail: tomes@tzu.cz

www.tzu.cz
kontakt: RNDr. Pavel Mal ík
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3122 - BVQI Czech Republic, s.r.o. I : 26165007
Certifika ní orgán pro certifikaci systém  management
osv d ení j. 023/06 z 23.01.2006, p íloha . 1 z 23.01.2006, platnost do 30.11.2006 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Certifikace systému environmentálního managementu

adresa: Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha 4
telefon: 224 315 447
fax: 224 315 449
e-mail: peter.sestak@cz.bureauveritas.com

www.bvqi.cz
kontakt: Ing. Peter Šesták; Ing. Vladimír Pojer

3137 - LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. I : 27118339
LL-C (Certification) Czech Republic  s.r.o.
osv d ení j. 017/06 z 13.01.2006, p íloha . 1 z 13.01.2006, platnost do 30.11.2007 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Certifikace systému managementu jakosti podle ISO 9001 a certifikace systému kritických bod  podle 

V stníku MZe 1/2001, ást 1-4 (HACCP)

adresa: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady
telefon: 777 937 097
fax:
e-mail: info@lloyd-cert.cz
kontakt: MUDr. Michal Krutský 

3158 - TÜV International s.r.o.-Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin - Brandenburg I : 26153289
 Certifika ní orgán TÜV International s.r.o. - COTI

osv d ení j. 037/06 z 27.01.2006, p íloha . 1 z 27.01.2006, platnost do 28.02.2009
P edm t akreditace: Certifikace systém  environmentálního managementu výrobních organizací a organizací v oblasti 

služeb

adresa: Washingtonova 5/1624, 110 00 Praha 1 
telefon: 224 210 608
fax: 224 213 459
e-mail: info@tuv.cz

www.tuv.cz
kontakt: Ing. Ota Kazda, CSc. 

4.  Inspek ní  orgány

íslo inspek ního orgánu 

4026 - EZ, a. s. I : 45274649
Inspek ní orgán EZ, a. s., pro technická za ízení
osv d ení j. 004/06 z 02.01.2006, p íloha . 1 z 02.01.2006, platnost do 31.08.2010 (zm na osv d ení)
P edm t akreditace: Inspek ní innost orgánu typu B v oblastech: tlakových za ízení - revize, zkoušky, diagnostika;

to ivých stroj  - vibra ní diagnostika, hluková diagnostika; elektroza ízení - diagnostika to ivých
stroj

adresa: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
telefon: 591 102 256
fax: 591 102 703
e-mail: stastr1.ede@mail.cez.cz

www.cez.cz
kontakt: Ing. Radovan Š astný
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4028 - ŠKODA WELDING s.r.o. I : 47718552
Inspek ní odd lení
osv d ení j. 034/06 z 26.01.2006, p íloha . 1 z 26.01.2006, platnost do 28.02.2011
P edm t akreditace: Inspek ní orgán typu A akreditovaný k provád ní inspekcí v oblasti kovových konstrukcí a inspekcí

v oblasti sva ování kovových konstrukcí

adresa: E. Beneše 27, 316 00 Plze
telefon: 378 117 785
fax: 378 117 934
e-mail: jbartak@wel.ln.skoda.cz

www.skoda-welding.cz
kontakt: Ing. Ji í Barták, CSc.

4029 - Mittal Steel Ostrava a.s. I : 45193258
závod 3 - Servis
osv d ení j. 201/05 z 16.05.2005, p íloha . 2 z 10.01.2006, platnost do 30.11.2006 (zm na p ílohy)
P edm t akreditace: Inspek ní innost typu C za ú elem posuzování shody v oblasti tlakových, plynových, zdvihacích,

elektrických, technologických a strojních za ízení, inspekce sva ování a schvalování postup  sva ování

adresa: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava, Kun ice
telefon: 595 686 448
fax: 595 683 551
e-mail: jaroslav.bartos@mittalsteel.com

www.mittalsteelostrava.com
kontakt: Ing. Jaroslav Bartoš

8.  Zdravotnické laborato e

íslo laborato e

8004 - Zdravotní ústav se sídlem v Kolín I : 71009370
Laborato  léka ské mikrobiologie a imunologie Praha
osv d ení j. 027/06 z 25.01.2006, p íloha . 1 z 25.01.2006, platnost do 28.02.2009
P edm t akreditace: Diagnostika infek ních i neinfek ních onemocn ní, vyšet ení biologického materiálu z oblasti klinické 

mikrobiologie, virologie, parazitologie, léka ské zoologie, mykologie, alergologie a klinické
imunologie, odb r žilní krve pro serologická vyšet ení

adresa: Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 
telefon: 234 118 111
fax: 224 912 180
e-mail: praha@zukolin.cz
kontakt: MUDr. Marie Hejná

8005 - Zdravotní ústav se sídlem v Kolín I : 71009370
Laborato  léka ské mikrobiologie Benešov
osv d ení j. 028/06 z 25.01.2006, p íloha . 1 z 25.01.2006, platnost do 28.02.2009
P edm t akreditace: Mikroskopický, kultiva ní a sérologický pr kaz agens mikrobiálních onemocn ní lov ka a pr kaz

rezistence k antimikrobiálním látkám

adresa: ernoleská 2053, 256 01 Benešov
telefon: 317 784 017
fax: 317 784 026
e-mail: jitka.rouskova@zukolin.cz
kontakt: MUDr. Jitka Rousková

8006 - GENvia, s.r.o. I : 27391728
osv d ení j. 033/06 z 26.01.2006, p íloha . 1 z 26.01.2006, platnost do 28.02.2009
P edm t akreditace: Cytogenetické stanovení karyotypu z amniocyt  plodové vody, fetální/periferní krve, choria/potracené

tkán  a provád ní laboratorních vyšet ení metodou FISH

adresa: Na Slupi 6, 128 00 Praha 2 
telefon: 221 969 395, 721 669 444 
fax:
e-mail: genvia@volny.cz

www.,genvia.cz
kontakt: RNDr. Miroslava Krkavcová
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8007 - Zdravotní ústav se sídlem v Kolín I : 71009370
Laborato  léka ské mikrobiologie Ho ovice
osv d ení j. 035/06 z 26.01.2006, p íloha . 1 z 26.01.2006, platnost do 28.02.2009
P edm t akreditace: Metody pro vyšet ování vzork  klinického materiálu zam eného na diagnostiku infek ních

onemocn ní kultiva ními a sérologickými metodami 

adresa: K Nemocnici 1395, 268 01 Ho ovice
telefon: 311 512 391
fax: 311 512 370
e-mail: vera.haskova@zukolin.cz
kontakt: RNDr. V ra Hásková

B.  Osv d ení o akreditaci, jejichž platnost skon ila

1.  Zkušební  laborato e

íslo laborato e

1018.2 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. I : 00015679
pobo ka Brno, akreditovaná zkušební laborato
osv d ení j. 088/04 z 23.02.2004, p íloha . 4 z 01.09.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Zkoušení stavebních materiál , hmot, výrobk , dílc , most  a konstrukcí

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

1019 - FYZIKÁLN TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik I : 00577880
Zkušební laborato
osv d ení j. 159/04 z 05.04.2004, p íloha . 1 z 05.04.2004, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Zkoušení za ízení a ochranných systém  pro prostory s nebezpe ím výbuchu; zkoušení elektrických

za ízení, analyzátor  plyn , kyslíkom r , elektrostatických vlastností materiál ; zkoušení 
elektromagnetické odolnosti elektrických za ízení

adresa: Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice
telefon: 595 223 111
fax: 596 232 672
e-mail: ftzu@ftzu.cz

www.ftzu.cz
kontakt: Josef Krupica

1025 - VVUÚ, a.s. I : 45193380
Akreditovaná zkušební laborato . 1025
osv d ení j. 091/04 z 23.02.2004, p íloha . 2 z 23.03.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Zkoušky d lních stroj , osobních ochranných prost edk , ho lavosti, výbušnosti materiál ,

analyzátor , hasících prost edk , chemických látek, prašnosti, proud ní, ná adí, výbušnin,
protivýbuchových ochran, defektoskopie, lan, výztuží, technické akustiky, m ení složení skládkových
a ho lavých plyn  a par, metanscreening

adresa: Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
telefon: 596 252 231, 59602520243
fax: 596 252 149
e-mail: vvuu@vvuu.cz

azl@vvuu.vz
www.vvuu.cz

kontakt: Ing. Karel Ko ínek

77



V stník . 4/2006

1172 - TESTALARM PRAHA spol. s r.o. I : 61065374
Zkušebna elektrických zabezpe ovacích systém
osv d ení j. 073/04 z 13.02.2004, p íloha . 2 z 15.02.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Zkoušky technických parametr , funk ních vlastností, klimatické odolnosti a elektromagnetické 

kompatibility poplachových systém a jejich komponent  a zámk  s vysokou bezpe ností

adresa: Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Po ernice
telefon: 281 925 639
fax: 281 925 639
e-mail: gorner@testalarm.cz
kontakt: Zbyn k Görner

1173 - LASSELSBERGER, a.s. I : 25238078
Divize Suroviny, podniková laborato
osv d ení j. 116/04 z 11.03.2004, p íloha . 1 z 11.03.2004, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Chemické analýzy silikát , rozbory odpadních vod v etn  odb r , m ení hlu nosti a prašnosti,

stanovení délkové teplotní roztažnosti

adresa: Tovární 77, 330 12 Horní B íza
telefon: 378 072 566
fax: 377 955 700
e-mail: jana.rozsypalova@cz.lasselsberger.com

www.lasselsberger.com
kontakt: Ing. Jana Rozsypalová

1174 - Okresní hygienická stanice Klatovy I : 61784800
Hygienické laborato e
osv d ení j. 118/02 z 06.03.2002, p íloha . 1 z 06.03.2002, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Chemické a mikrobiologické zkoušení vod, kal , odpad , potravin (v etn  posouzení shody), zkoušky

na sterilitu, mikrobiologické posouzení prost edí provozoven, m ení škodlivin v ovzduší

adresa: Plze ská 165, 339 56 Klatovy 
telefon: 376 370 621
fax: 376 370 612
e-mail: ohsklatovyhl@iol.cz
kontakt: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. 

1380 - POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. I : 60711990
Zkušebna mechanických a fyzikálních vlastností termoplast
osv d ení j. 581/02 z 19.12.2002, p íloha . 2 z 07.03.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Zkoušení fyzikáln -mechanických vlastností materiál , polotovar  a výrobk v oblasti termoplast

adresa: Tkalcovská 2, 656 49 Brno 
telefon: 545 321 240
fax: 545 211 141
e-mail: pib@polymer.cz

www.polymer.cz
kontakt: RNDr. Jaroslav Ku era, CSc.

1381 - TES s.r.o. I : 45477973
Mobilní zkušební laborato
osv d ení j. 132/04 z 19.03.2004, p íloha . 1 z 19.03.2004, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: M ení asového pr b hu elektrických veli in, teploty a tlaku, m ení elektrických parametr  kabel

a p ipojených za ízení, m ení parametr  kvality elektrické energie 

adresa: Pražská 597, 674 01 T ebí
telefon: 568 838 420
fax: 568 838 427
e-mail: tes@tesnet.cz

www.tesnet.cz
kontakt: Ing. Martin Štajgl; Ing. Vladimír Šula
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1384.6 - Zdravotní ústav se sídlem v Plzni I : 71009442
Centrum laborato í Klatovy
osv d ení j. 145/05 z 05.04.2005, p íloha . 1 z 05.04.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Chemické a mikrobiologické zkoušení vod, kal , odpad , potravin, keramických výrobk  pro styk

s potravinami, zkoušky na sterilitu, mikrobiologická kontrola potraviná ských a zdravotnických
za ízení, m ení škodlivin v ovzduší. Vzorkování pitných vod a vod ke koupání

adresa: Plze ská 165, 339 01 Klatovy 
telefon: 376 320 911
fax: 376 370 621
e-mail: krysl@zuplzen.cz

www.zuplzen.cz
kontakt: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. 

2.  Kal ibra ní  laborato e

íslo laborato e

2311 - MIKROKOM, s.r.o. I : 45276676
Kalibra ní laborato
osv d ení j. 075/05 z 14.02.2005, p íloha . 1 z 14.02.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Kalibrace m idel optického výkonu, zdroj  optického zá ení, m icích optických atenuátor ,

analyzátor  optického spektra, optických reflektometr  OTDR pro vláknovou optiku a kalibrace vf 
m icích p ijíma

adresa: Pod vinicí 622, 143 00 Praha 4 
telefon: 241 760 100
fax: 241 764 822
e-mail: info@mikrokom.cz

www.mikrokom.cz
kontakt: Ing. Martin Hájek

4.  Inspek ní  orgány

íslo inspek ního orgánu 

4028 - ŠKODA WELDING s.r.o. I : 47718552
Inspek ní odd lení
osv d ení j. 213/05 z 19.05.2005, p íloha . 1 z 19.05.2005, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Inspek ní orgán typu A akreditovaný k provád ní inspekcí v oblasti kovových konstrukcí a inspekcí

v oblasti sva ování kovových konstrukcí

adresa: E. Beneše 27, 316 00 Plze
telefon: 378 117 785
fax: 378 117 934
e-mail: jbartak@wel.ln.skoda.cz

www.skoda-welding.cz
kontakt: Ing. Ji í Barták, CSc.

79



V stník . 4/2006

C.  Osv d ení o akreditaci, jejichž ú innost byla pozastavena

D.  Osv d ení o akreditaci, jejichž ú innost byla obnovena

E.  Zrušená osv d ení o akreditaci 

1 .  Zkušební  laborato e

íslo laborato e

1181.5 - TPA R, s.r.o. I : 25122835
Laborato eské Bud jovice
osv d ení j. 105/04 z 02.03.2004, p íloha . 1 z 02.03.2004, platnost do 31.01.2006
P edm t akreditace: Zkoušky asfalt , zemin, asfaltových sm sí a kameniva

adresa: Vrbenská 31, 370 06 eské Bud jovice
telefon: 387 004 551, 602 194 686 
fax: 387 412 046
e-mail: jan.david@bauholding.cz
kontakt: Ing. Jan David

1398 - Plze ská teplárenská, a.s. I : 49790480
Plze ská teplárenská, a.s. Laborato e
osv d ení j. 215/05 z 24.05.2005, p íloha . 1 z 24.05.2005, platnost do 16.01.2006
P edm t akreditace: Chemické analýzy vod a vodných výluh , chemické a fyzikální analýzy pevných paliv a pevných

materiál  využitelných jako palivo v etn  odb r  vzork  vod a pevných paliv 

adresa: Doubravecká 2578/1, 304 10 Plze
telefon: 377 180 316
fax: 377 180 222
e-mail: seb@pltep.cz

www.pltep.cz
kontakt: Ivana Šebková

3.  Cert i f ika ní  orgány

íslo certifika ního orgánu 

3050 - Inspekta CERT, spol. s r.o. I : 25600877
osv d ení j. 097/02 z 28.02.2002, p íloha . 2 z 14.05.2003, platnost do 12.01.2006
P edm t akreditace: Certifikace systém  managementu jakosti u organizací z pr myslu strojírenství, elektrotechniky,

potraviná ství, opravárenství, stavebnictví, zem d lství, obchodu a z dalších pr myslových obor

adresa: Olbrachtova 1589/1, 140 02 Praha 4
telefon: 244 002 326,325
fax: 244 002 297
e-mail: cert@i-cert.cz

 www.i-cert.cz 
kontakt: Ing. Karel Rada 

Kompletní seznam akreditovaných subjekt je s pravidelnou m sí ní aktualizací zve ej ován na internetových stránkách www.cai.cz

Vedoucí útvaru výkon :
Ing. Badal, v.r.
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Oddíl 6. Ostatní oznámení

OZNÁMENÍ . 04/06 
MINISTERSTVA OBRANY

1. Seznam nových standardiza ních dohod NATO, vydání dopl k  ke standardiza ním dohodám a zrušení standardiza ních dohod.

a) V lednu 2006 byly do Subregistru obranné standardizace Ú  OSK SOJ za azeny tyto standardiza ní dohody NATO:

Stupe
utajení

íslo
Vydání

Anglický název eský název

NU 1461
1

NATO STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR
THE FORCE LOGISTIC COORDINATOR/GROUP
LOGISTIC COORDINATOR ALP – 4.1 SUPP 2

Standardní opera ní postupy NATO pro koordinátora
logistiky pro ozbrojené síly/Skupinu koordinátora
logistiky ALP – 4.1 ást 2 

NU 3827
4

MINIMUM REQUIREMENTS FOR TRAINING OF
AIRCREW IN HIGH SUSTAINED "G"
ENVIRONMENT

Minimální požadavky na výcvik posádek letadel 
vystavených dlouhodobému p etížení "G" 

NU 3998
3

NATO AIR TRANSPORT POLICIES AND
PROCEDURES  ATP-53 (A)

Zásady a zp soby provád ní vzdušné p epravy
v rámci NATO ATP-53 (A)

2. P istoupení ke standardiza ním dohodám NATO ve smyslu zákona . 309/2000 Sb.:

Stupe

utajení

íslo
Vydání Anglický název eský název Charakteristika

Datum
p istoupení

P edpokládané
datum zavedení

NU 1411
2

STANDARD TO
QUANTIFY THE
CHARACTERISTICS
OF CARBON
DIOXIDE (CO2)
ABSORBENT
MATERIAL FOR
DIVING, SUBMARINE
AND MARINE
APLICATIONS

Standard ke stanovení
charakteristik látek
absorbujících oxid 
uhli itý používaných
p i potáp ní
v ponorkách
a námo nictvu

Dohoda obsahuje ustanovení
ke standardizaci zkoušek
pro hodnocení látek
absorbujících oxid uhli itý
u p ístroj , používaných
p i potáp ní ( innosti pod 
vodou). Uvádí se základní 
charakteristiky látek, zp soby
a vybavení pro testování.
Podrobné technické údaje
jsou uvedeny v tabulkách
a na schématech. 

20.1.2006 Bez zavedení

NU 2115
4

FUEL CONSUMPTION
UNIT

Jednotka spot eby palivaDohoda obsahuje
standardizované údaje
pro výpo et norem spot eby
PHM pro provoz vojenských
vozidel, letadel a dalších
za ízení. Jsou uvedeny
definice, normy provozu vozidel,
letadel, lodí a koeficienty pro 
výpo ty.

13.1.2006 30.6.2007

NU 2185
2

NATO ASSET
TRACKING
ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE
(EDI)

Vzájemná vým na
elektronických dat
týkajících se sledování 
materiálu v rámci 
NATO

Dohoda obsahuje pokyny
ke standardizaci druh  hlášení 
obsahující vým nu
elektronických dat v systému 
sledování zásilek k poskytování
informací o druhu, míst ,
pohybu a stavu materiálu
b hem p epravy. V p ílohách
jsou podrobn  popsány
jednotlivé druhy hlášení
o odeslání a p íjmu zásilek.

13.1.2006 Bez zavedení
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NU 2241
1

LAND OPERATIONS
ATP - 3.2

Pozemní operace
ATP-3.2

Dohoda obsahuje údaje
o p istoupení a zavedení, týkající 
se spojenecké publikace
ATP-3.2. Jejím obsahem je 
záznam o dohod  zú astn ných
stát  a zp sob používání p íru ky
obsahující zásady innosti
pozemních sil na stupni brigáda 
a výše. D raz je kladen na
používání jednotné terminologie.

23.1.2006 31.12.2007

NU 2536
1

ALLIED JOINT
PETROLEUM
DOCTRINE
AJP-4.7

Spole ná spojenecká
doktrína pro manipulaci
s ropnými produkty
AJP-4.7

Dokument poskytuje základ 
pro provád ní mezinárodních
operací a služeb k úsp šnému
spln ní vojenských úkol  pé í,
plánováním a spole nou
spoluprací mezi odpov dnými
subjekty.

13.1.2006 Datum vyhlášení
+ 48 m síc

NU 3673
4

IDENTIFICATION OF 
SOURCE DATA ON
NAUTICAL AND
SPECIAL NAVAL
CHARTS

Zobrazování údaj
o zdrojích informací
v námo ních
a speciálních
námo ních mapách

Dohoda obsahuje ustanovení
pro standardizaci zp sob
identifikace zdroj  dat na
námo ních a speciálních
námo ních mapách. Uvádí se 
pojednání o koordinaci
p i tvorb  map, v p íloze pojmy
a definice, pojednání
o diagramech, m ítkách map, 
grafickém zobrazení, druzích
a zp sobech používání dat.
P íklady jsou zobrazeny
na schématu. 

20.1.2006 Nezú ast uje se

NU 3715
3

SPECIFICATIONS
FOR FILING AND
CHARTING OF 
NON-SUB CONTACTS
(NSC) INFORMATION

Specifikace
pro napl ování
soubor  informací
a mapování jiných
podmo ských objekt
než ponorek

Dohoda obsahuje ustanovení
pro vytvo ení a standardizování
opat ení k napl ování souboru
informací a mapování jiných
podmo ských objekt  než
ponorek. Uvádí se všeobecný
a podrobný popis dohody,
zejména vytvá ení databáze, 
v p ílohách pojmy a definice, 
podrobné údaje pro vytvá ení
databáze, struktura dat, popis 
mapy s údaji, používané
symboly.

20.1.2006 Nezú ast uje se

NU 4359
1

NATO HANDBOOK
FOR THE SAMPLING
AND
INDENTIFICATION
OF CHEMICAL
WARFARE AGENTS
AEP-10

P íru ka NATO
pro vzorkování
a identifikaci otravných 
(chemických bojových)
látek
AEP - 10

Dohoda obsahuje údaje
o p istoupení a zavedení, týkající 
se spojenecké publikace
AEP -10. Jejím obsahem jsou
ustanovení týkající se odb ru
vzork  bojových chemických
látek a jejich identifikace.

13.1.2006 31.12.2006

NU 4590
1

SAMPLING AND
IDENTIFICATION OF 
RADIOLOGICAL
AGENTS (SIRA)
AEP-49

Odb r vzork
a identifikace 
radiologických látek
AEP - 49

Dohoda obsahuje údaje
o p istoupení a zavedení, týkající 
se spojenecké publikace
AEP-49. Jejím obsahem je sb r a
zjiš ování radiologických látek. 

13.1.2006 31.12.2006

NU 4631
1

PROFILE FOR THE
USE OF THE
CRYPTOGRAPHIC
MESSAGE SYNTAX
(CMS) AND
ENHANCED
SECURITY SERVICES
(ESS) FOR S/MIME

Profil použití syntaxe 
kryptografické zprávy
a zdokonalených služeb
bezpe nosti pro protokol
S/MIME

Dohoda definuje profil použití 
syntaxe kryptografické zprávy
protokol  S/MIME 
a zdokonalených služeb
bezpe nosti pro protokol
S/MIME pro dopln ní
kryptografických služeb 
komunikujícím objekt m.

20.1.2006 Bez zavedení
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NU 4648
1

INTERNATIONAL
TEST OPERATION
PROCEDURES
(ITOP) ON TESTING
OF SENSORS

Mezinárodní zkušební
postupy pro zkoušení
senzor

Dohoda registruje p ijetí ady
mezinárodních zkušebních
postup  (ITOP), vyvinutých
spole n  FR, GE, UK a US,
pro zkoušení senzor .

30.1.2006 Datum vyhlášení
+ 24 m síc

NU 4649
1

INTERNATIONAL
TEST OPERATION
PROCEDURES
(ITOP) ON TESTING
OF FIRE CONTROL

Mezinárodní zkušební
postupy pro zkoušení
ízení palby 

Dohoda registruje p ijetí ady
mezinárodních zkušebních
postup  (ITOP), vyvinutých
spole n  FR, GE, UK a US,
pro zkoušení ízení palby. 

30.1.2006 Bez zavedení

NU 4650
1

INTERNATIONAL
TEST OPERATION
PROCEDURES
(ITOP) ON TESTING
OF LARGE CALIBER
WEAPONS AND
AMMUNITION

Mezinárodní zkušební
postupy pro zkoušení
zbraní a munice velké
ráže

Dohoda registruje p ijetí ady
mezinárodních zkušebních
postup  (ITOP), vyvinutých
spole n  FR, GE, UK a US,
pro zkoušení zbraní a munice
velké ráže.

30.1.2006 Bez zavedení

NU 4651
1

INTERNATIONAL
TEST OPERATION
PROCEDURES
(ITOP) ON
TESTING OF
LIFE FIRE,
VULNERABILITY
AND LETHALITY

Mezinárodní zkušební
postupy pro zkoušení
ostré st elby,
zranitelnost a smrtící 
ú innost

Dohoda registruje p ijetí ady
mezinárodních zkušebních
postup  (ITOP), vyvinutých
spole n  FR, GE, UK a US,
pro zkoušení ostré st elby,
zranitelnost a smrtící ú innost.

30.1.2006 Bez zavedení

NU 4652
1

INTERNATIONAL
TEST OPERATION
PROCEDURES
(ITOP) ON TESTING
OF RADAR AND
ELECTRONICS

Mezinárodní zkušební
postupy pro zkoušení
radiolokátor
a elektroniky 

Dohoda registruje p ijetí ady
mezinárodních zkušebních
postup  (ITOP), vyvinutých
spole n  FR, GE, UK a US,
pro zkoušení radiolokátor
a elektroniky. 

13.1.2006 Datum vyhlášení
+ 18 m síc

3. Zavedení standardiza ních dohod NATO:

Stupe
utajení

íslo
Vydání

Anglický název eský název Zavedeno v 
Termín

zavedení

NU 2236
1

MULTIMODAL TRANSPORT
ISSUES AMovP-5

Problematika p esun  a p epravy
r znými prost edky AMovP-5 

Pom cka:
Problematika

p esun  a p epravy
r znými prost edky

31.1.2006

NU 2389
1

MINIMUM STANDARDS OF
PROFICIENCY FOR TRAINED
EXPLOSIVE ORDNANCE
DISPOSAL PERSONNEL

Požadavky na minimální kvalifikaci
osob vycvi ených k likvidaci 
výbušného materiálu 

Ženijní
pyrotechnická

podpora – innost
EOD

31.12.2005

NU 2534
1

WELFARE, CARE AND
VETERINARY SUPPORT FOR
DEPLOYED MILITARY WORKING
ANIMALS

Krmení, pé e a veterinární 
zabezpe ení zví at používaných
v ozbrojených silách p i zasazení

Voj. p edpis
VET-1-2

31.12.2005

NU 2871
3

FIRST AID MATERIEL FOR
CHEMICAL INJURIES

Materiál první pomoci p i zasažení
chemickými (otravnými) látkami 

Odb. na ízení
NVZdrSl . 39,
.j. 6241-7/2005/

DP-3042

31.1.2006

NU 2906
3

ESSENTIAL PHYSICAL
REQUIREMENTS AND
PERFORMANCE
CHARACTERISTICS OF FIELD
TYPE HIGH PRESSURE STEAM
STERILIZERS

Základní fyzikální požadavky
a výkonové parametry polních 
parních vysokotlakých sterilizátor

Odb. na ízení
NVZdrSl . 38,
.jj. 6241-7/2005/

DP-3042

31.12.2005
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NU 3516
5

ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE, TEST METHODS
FOR AIRCRAFT ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT

Elektromagnetické rušení a zkušební
metody pro elektrická a elektronická
za ízení letadla 

OS 599903
Ed 1 

31.12.2005

NU 3614
5

ELECTROMAGNETIC
ENVIRONMENTAL EFFECTS (E3) - 
REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT
SYSTEMS AND EQUIPMENT

Ú inky elektromagnetického 
prost edí (E3) - požadavky
na systémy a vybavení letadel 

OS 599903
 Ed 1 

31.12.2005

NU 4457
2

ENGINEERING DOCUMENTATION
IN MULTINATIONAL JOINT
PROJECTS  AEDP-1

Technická dokumentace
v mezinárodních spole ných
projektech   AEDP-1 

OS 051624
Ed 1 

4.1.2006

NU 4623
1

HARD AND DEEPLY BURIED
TARGETS

Zodoln né a podzemní objekty OS 541101
Ed 1 

24.11.2004

NU 7114
1

HELIPAD CLEARANCE PLANE
REQUIREMENTS

Požadavky na p ekážkové plochy
místa pro p istání vrtulník

OS 174003
Ed 1 

31.1.2006

NU 7116
1

VERIFICATION METHODOLOGY
FOR ELECTROMAGNETIC
HARDNESS OF AIRCRAFT

Zp sob ov ování elektromagnetické 
odolnosti letadel 

OS 599903
Ed 1 

31.12.2005

NU 7144
2

TACTICS, TECHNIQUES AND
PROCEDURES FOR CLOSE AIR
SUPPORT OPERATIONS
ATP-3.3.2.1 (A)) (ATP-63 A)

Taktika, zp soby a postupy
provád ní p ímé letecké podpory
ATP-3.3.2.1(A) (ATP-63A)

P edpis:
Použití taktického 

letectva v operacích

1.1.2006

4. Seznam zpracovaných návrh eských obranných standard  (zm n):

Stupe
utajení

íslo
Vydání

Název Charakteristika Zpracovatel

134503
1

ŽENIJNÍ ROZN COVADLA.
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ
POŽADAVKY

P edm tem OS jsou nov
konstruovaná nebo po izovaná ženijní
rozn covadla pro trhací práce
provád né A R. OS stanovuje
všeobecné požadavky, technické
požadavky, požadavky na spolehlivost,
skladování a údržbu ženijních
rozn covadel. Pr vodní materiály 
a dokumentace.

VOP – 026 Šternberk, s.p.
divize VTÚ PV
Víta Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Bohumil SODOMA
tel.: 517 303 502

134505
1

ŽENIJNÍ TRHAVINY A NÁLOŽE.
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ
POŽADAVKY

Standard stanovuje všeobecné požadavky
na nov  konstruované nebo po izované
ženijní trhaviny a nálože ur ené pro
ženijní trhací práce a ni ení provád né v
A R.

VOP – 026 Šternberk, s.p.
divize VTÚ PV
Víta Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Stanislav TECJ, CSc.
tel.: 973 45 2761 linka 511 
a Ing. Jaroslav HRADIL
Kotlá ská 13 
Brno

Zájemci o posouzení návrhu standardu (posuzovatelé) se mohou p ihlásit u zpracovatele do 30 dn  ode dne zve ejn ní tohoto oznámení.
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5. Seznam schválených eských obranných standard  (zm n):

Stupe
utajení

íslo
Vydání

Název Charakteristika Zpracoval

051624

1

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
V MEZINÁRODNÍCH
SPOLE NÝCH PROJEKTECH

P edm tem standardu je specifikace
požadavk  na zpracování technické
dokumentace (specifikací, výkres )
pro ú ely mezinárodních spole ných
projekt .

VOP-026 Šternberk, s.p.
divize VTÚO Brno
Vesla ská 230
637 00 Brno
RNDr. Milan EPERA, Ph.D.
tel.: 543 562 135

139802
1

HODNOCENÍ BEZPE NOSTI
MINOMETNÝCH NÁBOJ

Standard uvádí všeobecná ustanovení,
pojmy a definice, jednotné zp soby
hodnocení bezpe nosti minometných 
náboj .

VOP-026 Šternberk, s.p.
divize VTÚ VM
Dlouhá 300 
763 21 Slavi ín
Ing. Lumír KU ERA
tel.: 577 304 649

392001

1

zm na 1

SNÍMATELNÉ P EPRAVNÍ
PLOŠINY – FLATRACKY.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ
POŽADAVKY

Standard stanovuje základní technické
požadavky na snímatelné p epravní
plošiny (FLATRACK) zavád né
do používání v A R pro zajišt ní
zam nitelnosti v rámci plošinových
p epravních systém  NATO.

VOP – 026 Šternberk, s.p.
divize VTÚ PV
Víta Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Ing. Ing. Old ich FOJTÍK
tel.: 517 303 531

Distribuci eských obranných standard  zabezpe uje bezplatn  Ú ad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ov ování jakosti, 
Odbor obranné standardizace. Písemné objednávky zasílejte na adresu ú adu, Nám stí Svobody 471, 161 01 Praha 6, nebo e-mail: 
defstand@army.cz. Elektronické verze OS jsou dostupné na internetové adrese www.army.cz/mo/oos.
P i objednávání vyžadujte pouze schválené eské obranné standardy.

Legenda : 

NU NATO UNCLASSIFIED NEUTAJOVANÉ

NR NATO RESTRICTED VYHRAZENÉ

NC NATO CONFIDENTIAL D V RNÉ

NS NATO SECRET TAJNÉ

DOP DATE OF PROMULGATION Datum vyhlášení

DOP+X  m Datum vyhlášení 
+ X m síc

editel:
Ing. Minar ík, v.r.
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ÁST B - INFORMACE 

INFORMACE . 04/06 

Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Informa ního st ediska WTO/TBT

o notifikacích len Dohody o technických p ekážkách obchodu (TBT),
která je nedílnou sou ástí Dohody o z ízení Sv tové obchodní organizace (WTO)

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - Informa ní st edisko WTO/TBT oznamuje podle §7 odst. 3 písm. b)
zákona . 22/1997 Sb., v platném zn ní, že v lednu 2006 notifikovali lenové Dohody tyto návrhy technických p edpis , norem 
a postup  posuzování shody1. Notifikace, pop . návrhy notifikovaných dokument  a další materiály je možné si vyžádat prost ednictvím
Informa ního st ediska WTO/TBT na adrese: 

Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Informa ní st edisko 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 eský p eklad).
Název notifikace (anglicky, pracovní eský p eklad, po et stran dokumentu, jazyk dokumentu).

ARG/83/Add.1
10. 1. 2006
Argentina

Please be advised that "Technical Specification (Argentine Gas Standard) NAG-E 409: "Hoses for
Compressed Natural Gas (CNG) Retail - Instructions for Installation, Use and Control" has been
adopted pursuant to Resolution No 3393/2005 of the National Regulatory Agency for Gas
(ENARGAS). Oznamujeme, že “technická specifikace (argentinská norma pro plyn) NAG-E 409: 
hadice pro stla ený zemní plyn (CNG) maloobchod – pokyny pro instalaci, použití a kontrolu” byla
p ijata podle usnesení Národní regula ní agentury pro plyn (ENARGAS) . 3393/2005.
The Resolution also provides for the continuation of work on the development of a full standard
covering the design, manufacture, approval, marking, packaging, dunnage, handling, installation, use
and control of hoses for CNG retail, in accordance with Article 5 of ENARGAS Resolution
No 2.767/2002 (G/TBT/N/ARG/83). Usnesení také dovoluje pokra ovat na vývoji úplné normy 
zahrnující návrh, výrobu, schválení, ozna ování, balení, ochranný obal, manipulaci, instalaci, použití
a kontrolu hadic pro CNG v maloobchod v souladu s lánkem 5 usnesení ENARGAS . 2.767/2002
(G/TBT/N/ARG/83).

ARG/151/Add.8
6. 1. 2006
Argentina

Please be advised that by Resolution No 7/2005 the Secretariat of Industry, Trade, and Small and
Medium-Sized Enterprises of the Ministry of the Economy and Production has ordered the suspension,
for a period of 120 calendar days, of the application of Articles 3, 4, 5, 6, 7, and 9, and Annexes I and
II, of Resolution SICPME No 153/2005 (G/TBT/N/ARG/151/Add.4). Oznamujeme, že usnesením
. 7/2005  Sekretariátu pr myslu, obchodu a malých a st edních podnik  Ministerstva hospodá ství

a výroby se pozastavuje na  období 120  kalendá ních dn  používání lánk  3, 4, 5, 6, 7 a 9 a p íloh I
a II usnesení SICPME . 153/2005 (G/TBT/N/ARG/151/Add.4).

BRA/45/Add.1
18. 1. 2006
Brazílie

This addendum aims at informing that the technical regulation, issued by Conmetro and notified under
G/TBT/N/BRA/45, which proposed mandatory technical requirements for the labelling of textiles, was
revoked by Resolution number 6, 19 December 2005. Ú elem tohoto dopl ku je informovat, že 
technický p edpis vydaný Conmetro a notifikovaný jako G/TBT/N/BRA/45, který navrhl povinné
technické požadavky na ozna ování textilu, byl zrušen usnesením . 6 ze dne 19. prosince 2005.

1 Aktuální informace jsou k dispozici na www stránce Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: 
http://www.unmz.cz
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BRA/189/Add.1
18. 1. 2006
Brazílie

This addendum aims at informing that the Draft Technical Regulation, issued by the Brazilian Sanitary
Surveillance Agency and notified under G/TBT/N/BRA/189, which proposed mandatory technical
requirements for plastic packaging with trigger, entered into force through Resolution – RDC number
338, 7 December 2005. It also revokes Resolution – RDC number 255, 19 September 2005. Ú elem
tohoto dopl ku je informovat, že návrh technického p edpisu vydaného Brazilskou agenturou pro
hygienický dozor a notifikovaný jako G/TBT/N/BRA/189, který navrhl povinné technické požadavky na
plastové obaly s kohoutkem, vstoupil v platnost usnesením - RDC . 338 ze dne 7. prosince 2005. Toto 
usnesení zrušuje usnesení – RDC . 255 ze dne 19. zá í 2005.

BRA/199
20. 1. 2006
Brazílie,
Agentura pro ropu,
zemní plyn a biopaliva

Ethyl anhydrous alcohol fuel and ethyl hydrous alcohol fuel. Bezvodé ethanolové palivo a vodu
obsahující ethanolové palivo. 
Draft Ministerial Act on identity standards and quality requirements of ethyl anhydrous alcohol fuel and
ethyl hydrous alcohol fuel (6 pages, in Portuguese). Návrh ministerského zákona o souladu norem a
požadavk  na jakost bezvodého ethanolového paliva a vodu obsahujícího ethanolového paliva.

BRA/200
20. 1. 2006
Brazílie,
Agentura pro ropu,
zemní plyn a biopaliva

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil-shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks (HS: 
2714); P írodní živice a p írodní asfalt; živi né nebo olejové b idlice a dehtové písky; asfaltity
a asfaltické horniny (HS: 2714);
Bituminous mastics, cut-backs and other bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural
bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (HS: 2715). Živi né tmely,
ed né produkty a ostatní živi né sm si na bázi p írodního asfaltu, p írodní živice, petrolejové (ropné)

živice, minerálního dehtu nebo smoly z minerálního dehtu (HS: 2715).
Resolution issued by the  National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency for asphalt made of
petroleum (3 pages, in Portuguese). Usnesení vydané Agenturou pro ropu, zemní plyn a biopaliva
týkající se asfaltu vyráb ného z ropy (3 strany, portugalsky).

BRA/201
20. 1. 2006
Brazílie,
Národní institut metrologie,
normalizace a pr myslové
jakosti - INMETRO

Luminous transmittance meter (HS: 9027 50). M idlo propustnosti sv tla (HS: 9027 50).
Draft Ministerial Act on luminous transmittance meter (15 pages, in Portuguese). Návrh ministerského 
zákona o m idle propustnosti sv tla (15 stran, portugalsky).

BRA/202
20. 1. 2006
Brazílie,
Ministerstvo zem d lství,
hospodá ských zví at
a zásobování

Pepper (HS: 090400). Pep  (HS: 090400).
Draft Ministerial Act on identity standards and quality requirements of pepper
(8 pages, in Portuguese). Návrh ministerského zákona o souladu norem a požadavk  na jakost pep e
(8 stran, portugalsky). 

BRA/203
20. 1. 2006
Brazílie,
Brazilská agentura
pro hygienický dozor - Anvisa

Pharmaceutical ingredients. Lé ivé látky.
Draft Resolution on Good Practices for Distribution and Fractioning of pharmaceutical ingredients
(31 pages, in Portuguese). Návrh usnesení o správné praxi pro distribuci a t íd ní lé ivých látek
(31 stran, portugalsky).

BRA/204
20. 1. 2006
Brazílie,
Brazilská agentura
pro hygienický dozor - Anvisa

Pharmaceutical ingredients. Lé ivé látky.
Draft Resolution on Regulation of active pharmaceutical ingredients (4 pages, in Portuguese). Návrh
usnesení o regulaci ú inných lé ivých látek (4 strany, portugalsky). 

BRA/205
20. 1. 2006
Brazílie,
Brazilská agentura
pro hygienický dozor - Anvisa

Pharmaceutical ingredients derived from Vegetal Drugs. Lé ivé látky odvozené z rostlinných lé iv.
Draft Resolution on Specific Good Manufacturing Practices for Intermediary Products and Active
Pharmaceutical Ingredients Derived from Vegetal Drugs (7 pages, in Portuguese). Návrh usnesení
o zvláštní správné výrobní praxi pro meziprodukty a ú inné lé ivé látky odvozené z rostlinných lé iv
(7 stran, portugalsky). 

CAF/6
19. 1. 2006
Centrální africká republika,
Ministerstvo zem d lského
rozvoje

Poultry. Dr bež.
Order regarding the monitoring of outbreaks of avian influenza. Na ízení týkající se monitorování 
výskytu pta í ch ipky.

CAN/141/Rev.1/Add.2
12. 1. 2006
Kanada

Notice is hereby given that the period within which interested persons may make representations with
respect to the proposed regulations, entitled Pest Control Products Regulations, is further extended
until 1 February 2006. Oznamujeme, že lh ta, v níž mohou zainteresované osoby dávat p ipomínky
k návrhu p edpis  nazvaných P edpisy pro výrobky pro ochranu proti šk dc m, je dále prodloužena do
1. února 2006.
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COL/51/Add.2
16. 1. 2006
Kolumbie

The Republic of Colombia hereby notifies that the entry into force of the Technical Regulation on
"Safety Belts Manufactured, Imported or Marketed for Use in Motor Vehicles and Their Trailers in
Colombia" of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, notified in document
G/TBT/N/COL/51/Add.1 of 4 July 2005, has been postponed for three (3) months, pursuant to Ministry 
of Commerce, Industry and Tourism Resolution No 3116 of 23 December 2005. Kolumbijská republika
oznamuje, že vstup v platnost technického p edpisu Ministerstva obchodu, pr myslu a cestovního ruchu
o bezpe nostních pásech pro použití v motorových vozidlech a jejich p ív sech vyráb ných, dovážených
nebo obchodovaných v Kolumbii, který byl notifikovaný v dokumentu G/TBT/N/COL/51/Add.1 dne 
4. ervence 2005, byl odložen o t i (3) m síce usnesením Ministerstva obchodu, pr myslu a cestovního
ruchu . 3116 ze dne 23. prosince 2005.

COL/72
6. 1. 2006
Kolumbie,
Odbor plynných paliv,
Ministerstvo t žby
a energetiky 

Liquefied petroleum gas (LPG) cylinders (tariff subheading 73.11.00.10.00). Lahve na zkapaln ný
ropný plyn (LPG) (podkapitola celního sazebníku 73.11.00.10.00).
Ministry of Mines and Energy Draft Resolution issuing the Technical Regulation applicable to LPG
cylinder retail outlets and points of sale (10 pages, in Spanish). Návrh usnesení Ministerstva t žby
a energetiky vydávající technický p edpis vhodný pro maloobchodní prodejny a obchodní místa pro
lahve LPG (10 stran, špan lsky).

COL/73
6. 1. 2006
Kolumbie,
Ministerstvo t žby
a energetiky 

Liquefied petroleum gas (LPG) cylinders (tariff subheading 73.11.00.10.00). Lahve na zkapaln ný
ropný plyn (LPG) (podpoložka celního sazebníku 73.11.00.10.00).
Ministry of Mines and Energy Draft Resolution issuing the Technical Regulation on plants engaged in
the filling of cylinders used for the residential public supply of liquefied petroleum gas (20 pages, in
Spanish). Návrh usnesení Ministerstva t žby a energetiky, kterým se vydává technický p edpis
o podnicích, které se zabývají pln ním lahví používaných pro ve ejnou dodávku zkapaln ného ropného
plynu (LPG) do domácností (20 stran, špan lsky).

COL/74
12. 1. 2006
Kolumbie,
Ministerstvo t žby
a energetiky 

Natural gas and liquefied petroleum gas (LPG) (27.11.21.00, 27.11.12.00). Zemní plyn a zkapaln ný
ropný plyn (LPG) (27.11.21.00, 27.11.12.00).
Ministry of Mines and Energy Draft Resolution issuing the Technical Regulation on Natural Gas and
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Network Distribution Systems and User Connections (22 pages, in
Spanish). Návrh usnesení Ministerstva t žby a energetiky vydávající technický p edpis o zemním plynu
a zkapaln ném ropném plynu (LPG) systém distribu ní sít  a p ipojení uživatel  (22 stran, špan lsky).

COL/75
12. 1. 2006
Kolumbie,
Ministerstvo t žby
a energetiky 

Natural gas (27.11.21.00). Zemní plyn (27.11.21.00).
Ministry of Mines and Energy Draft Resolution issuing the Technical Regulation applicable to service
stations supplying compressed natural gas for use in vehicles (27 pages, in Spanish). Návrh usnesení
Ministerstva t žby a energetiky vydávající technický p edpis vhodný pro servisní stanice dodávající
stla ený zemní plyn pro použití ve vozidlech (27 stran, špan lsky).

COL/76
23. 1. 2006
Kolumbie,
Ministerstvo ve ejného zdraví 

Bovine animals, buffalo, swine, horses, sheep, goats, poultry, rabbits and guinea pigs (tariff subheading
0201.10.00). Hov zí dobytek, buvol, vep , kon , ovce, kozy, dr bež, králíci a mor ata (podpoložka
celního sazebníku 0201.10.00).
Draft Decree of the Ministry of Social Welfare "Establishing the sanitary requirements for slaughter
and processing plants for animals for human consumption and adopting other provisions" (36 pages, in
Spanish). Návrh vyhlášky Ministerstva sociálních v cí, která  ur uje zdravotnické požadavky pro jatky a
podniky zpracovávající zví ata pro lidskou spot ebu a p ijímá jiná ustanovení (36 stran, špan lsky).

COL/77
27. 1. 2006
Kolumbie, Ministerstvo 
životního prost edí, bytové
výstavby a územního rozvoje

(Tariff subheadings 7904.51.00.00, 7306.50.00.00, 6811.30.00.00, 6810.91.00.00, 3917.29.90.00,
6906.00.00.00, 7303.00.00.00, 3917.21.00.00 and 3917.23.00.00). (Podpoložky celního sazebníku 
7904.51.00.00, 7306.50.00.00, 6811.30.00.00, 6810.91.00.00, 3917.29.90.00, 6906.00.00.00,
7303.00.00.00, 3917.21.00.00 a 3917.23.00.00).
Draft Resolution of the Ministry of the Environment, Housing and Territorial Development "Issuing the
Technical Regulation establishing the technical requirements for pipes for water supply, sewerage
systems, sanitary use and stormwater runoff and the fittings thereof acquired by water supply and
sewerage service providers" (12 pages, in Spanish). Návrh usnesení Ministerstva životního prost edí,
bytové výstavby a územního rozvoje, kterým se vydává technický p edpis stanovující technické
požadavky na potrubí pro dodávku vody, kanaliza ní systémy, hygienické ú ely a  odtok deš ové vody
a jejich vybavení, které jsou požadovány provozovateli služeb dodávky vody a kanalizace (12 stran,
špan lsky).

CRI/34/Add.1
9. 1. 2006
Kostarika

The comment period for Costa Rican Technical Regulation (RTCR) No ___: 2003: Fresh and chilled
hens' eggs for human consumption, 14 pages in Spanish, notified in document G/TBT/N/CRI/34 of
17 October 2005, has been extended to 14 January 2006. Lh ta pro p ipomínky ke kostarickému
technickému p edpisu (RTCR) . __: 2003: erstvá a chlazená slepi í vejce pro lidskou spot ebu,
14 stran špan lsky, notifikováno dokumentem G/TBT/N/CRI/34 dne 17. íjna 2005, byla prodloužena
do 14. ledna 2006.
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CRI/36
11. 1. 2006
Kostarika,
Ministerstvo hospodá ství,
pr myslu a obchodu

HS Chapters 02-38. HS kapitoly 02-38.
Central American Technical Regulation No 01.01.11:05. Quantity of Product in Prepackages (21 pages,
in Spanish). St edoamerický technický p edpis . 01.01.11:05. Množství výrobku v hotových baleních 
(21 stran, špan lsky).

CZE/112
23. 1. 2006

eská republika,
Ministerstvo zem d lství

Milled corn products, pasta, bakery products and confectionery products and pastries. Mlýnské obilné
výrobky, t stoviny, peka ské výrobky a cukrá ské výrobky a t sta.
Draft of Decree amending Decree of Ministry of Agriculture No 333/1997 Coll., which implements
Section 18(a), (d), (h), (i), (j) and (k) of Act No 110/1997 Coll., on Foodstuffs and Tobacco Products
and on amendment of some related Acts, for Milled Corn Products, Pasta, Bakery Products and
Confectionery Products and Pastries, as amended by Decree No 93/2000 Coll. (2 pages, in Czech).
Návrh vyhlášky, kterou se m ní vyhláška . 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j)
a k) zákona . 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm n  a dopln ní n kterých
souvisejících zákon , pro mlýnské obilné výrobky, t stoviny, peka ské výrobky a cukrá ské výrobky
a t sta, ve zn ní vyhlášky . 93/2000 Sb. (2 strany, esky).

DNK/58
19. 1. 2006
Dánsko,
Dánská agentura pro ochranu
životního prost edí

Waste packaging. Odpadní obaly. 
Order on certain requirements for packaging (11 pages, in Danish). Na ízení o n kterých požadavcích
na obaly (11 stran, dánsky).

ECU/2/Add.1
17. 1. 2006
Ekvádor

The Republic of Ecuador hereby notifies that the validity of the emergency Ecuadorian Technical
Regulation on "Portable Fire Extinguishers" of the Ecuadorian Standardization Institute, notified in
document G/TBT/N/ECU/2 of 31 January 2005, has been extended for 12 months pursuant to
Ministerial Decision No 06 017 of 6 January 2006 of the Ministry of Foreign Trade, Industrialization,
Fisheries and Competitiveness, published in Official Journal No 188 of 16 January 2006. Ekvádorská
republika oznamuje, že platnost nouzového ekvádorského technického p edpisu o stabilních hasi ských
p ístrojích Ekvádorského normaliza ního institutu notifikovaného dokumentem G/TBT/N/ECU/2 dne
31. ledna 2005 byla prodloužena na 12 m síc  ministerským rozhodnutím . 06 017 Ministerstva
zahrani ního obchodu, industrializace, rybolovu a hospodá ské sout že ze dne 6. ledna 2006
uve ejn ného v Ú edním v stníku . 188 dne 16. ledna 2006.

ECU/7
6. 1. 2006
Ekvádor,
Ministerstvo zahrani ního
obchodu, industrializace, 
rybolovu
a hospodá ské sout že

Labelling and marking of textiles, articles of apparel, footwear and accessories thereof (HS tariff
subheadings 4202.0000, 4203.0000, 4303.0000, 6100.0000, 6200.0000, 6300.0000, 6400.0000,
9404.1000, 9404.2100, 9404.2900, 9404.3000 and 9404.9000). Ozna ování a zna kování textilu,
od v , obuvi a jejich dopl k (podpoložky HS celního sazebníku 4202.0000, 4203.0000, 4303.0000,
6100.0000, 6200.0000, 6300.0000, 6400.0000, 9404.1000, 9404.2100, 9404.2900, 9404.3000
a 9404.9000).
Draft Agreement of the Ministry of Foreign Trade, Industrialization, Fisheries and Competitiveness
with regard to Ecuadorian Standardization Institute Technical Regulation RTE INEN 013 on the
labelling and marking of textiles, articles of apparel, footwear and accessories thereof (16 pages, in
Spanish). Návrh dohody Ministerstva zahrani ního obchodu, industrializace, rybolovu a hospodá ské
sout že s ohledem na technický p edpis RTE INEN 013 Ekvádorského normaliza ního institutu
o ozna ování a zna kování textilu, od v , obuvi a jejich dopl k  (16 stran, špan lsky).

FRA/52
10. 1. 2006
Francie,
Ministerstvo vnitra
a plánování m st
a venkova

Fire prevention products and facilities. Za ízení a prost edky protipožární ochrany.
Order Approving the Safety Regulations Governing Fire and Panic Hazards in Penal Institutions
(30 pages, in French). Na ízení, které schvaluje bezpe nostní p edpisy ur ující požární a poplašná
rizika v nápravných za ízeních (30 stran, francouzsky).

FRA/53
11. 1. 2006
Francie,
Ministerstvo vnitra
a plánování m st
a venkova

Fire prevention products and facilities. Za ízení a prost edky protipožární ochrany.
Order approving the safety regulations governing fire and panic hazards in covered parking facilities
(30 pages, in French). Na ízení, které schvaluje bezpe nostní p edpisy ur ující požární a poplašná 
rizika v krytých parkovacích prostorech (30 stran, francouzsky). 

GTM/37
11. 1. 2006
Guatemala,
Ministerstvo hospodá ství

International Classification for Standards (ICS) code 01.060. Kód 01.060 Mezinárodní klasifikace
norem (ICS).
Guatemalan Standards Commission (COGUANOR) Mandatory Standard (NGO) No 07 002-05 (First
Revision) / Central American Technical Regulation (RTCA) No 01.01.11: 05: Quantity of product in 
prepackages (20 pages, in Spanish). Guatemalská normaliza ní komise (COGUANOR) povinná norma
(NGO) . 07 002-05 (první zm na)/st edoamerický technický p edpis (RTCA) . 01.01.11: 05: množství
výrobku v hotových baleních (20 stran, špan lsky).
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HND/24
10. 1. 2006
Honduras,
Ministerstvo zdravotnictví

Products containing asbestos. Výrobky obsahující azbest.
Approval by the Ministry of Health of Agreement No 032 of 17 January 2004, in Spanish, establishing
a ban on products containing asbestos (1 page, in Spanish). Schválení dohody . 032 zakazující výrobky 
obsahující azbest Ministerstvem zdravotnictví dne 17. ledna 2004, špan lsky, (1 strana, špan lsky).

HND/25
12. 1. 2006
Honduras,
Ministerstvo pr myslu
a obchodu

ICS: 01.060. ICS: 01.060.
Honduran Standard - Central American Technical Regulation No 01.01.11:05. Quantity of Product in
Prepackages (21 pages, in Spanish). Honduraská norma – st edoamerický technický p edpis
. 01.01.11:05. Množství výrobk v hotových baleních (21 stran, špan lsky).

HUN/19
17. 1. 2006
Ma arsko,
Ministerstvo vnitra

File management softwares. Programová vybavení pro správu soubor .
BM-IHM-NKÖM Decree on the requirements of file management softwares applicable by public
authorities (13 pages, in Hungarian). BM-IHM-NKÖM vyhláška o požadavcích na programová
vybavení pro správu soubor  vhodná pro ú ady (13 stran, ma arsky).

HUN/20
17. 1. 2006
Ma arsko,
Ministerstvo hospodá ství
a dopravy

The utilization, installation, reserving and conformity assessment of construction products, fire
protection products (fire alarm, fire extinguisher, fire prevention, etc.) flammable or explosion
dangerous equipment, machinery and tools. Používání, instalace, skladování a posuzování shody 
stavebních výrobk , protipožárních výrobk  (požární poplachové za ízení, hasicí p ístroj, protipožární
ochrana atd.), nebezpe ného ho lavého nebo výbušného za ízení, strojního za ízení a nástroj .
Draft amendment of the Act No XXXI of 1996 on the protection against fire, technical rescue and the
Fire Service (hereinafter referred to jointly as "Act") (7 pages, in Hungarian). Návrh zm ny zákona
. XXXI z roku 1996 o protipožární ochran , technickém záchraná ství a požární služb  (dále „zákon“)

(7 stran, ma arsky).

CHE/60
10. 1. 2006
Švýcarsko,
Federální ú ad ve ejného
zdraví

Foods derived from genetically modified organisms. Potraviny odvozené z geneticky modifikovaných
organism .
Ordinance of the Federal Department of Home Affairs on Genetically Modified Foods of 23 November
2005 (SR 817.022.51) (10 pages, in French, German and Italian). Výnos Federálního ú adu vnit ních
v cí o geneticky modifikovaných potravinách ze dne 23. listopadu 2005 (SR 817.022.51) (10 stran,
francouzsky, n mecky a italsky).

CHE/61
11. 1. 2006
Švýcarsko,
Federální ú ad pro životní
prost edí

Products containing living transgenic (genetically engineered), pathogenic or invasive alien organisms,
such as food, feed, pesticides, biocides, fertilizers, seeds, live vaccines. Výrobky obsahující živé
transgenetické (geneticky upravené), patogenní nebo agresivní cizí organismy, nap íklad potraviny,
krmiva, pesticidy, biocidy, hnojiva, semena, o kovací látky. 
Amendment of the Ordinance concerning the Release and Use of Organisms in the Environment
(55 pages, in French and German). Zm na výnosu týkajícího se uvol ování organism  a jejich 
používání v životním prost edí (55 stran, francouzsky a n mecky).

CHE/62
11. 1. 2006
Švýcarsko,
Federální ú ad ve ejného
zdraví

Transplant products. Transplantáty.
Ordinance concerning the transplantation of human organs, tissues and cells and Ordinance concerning
the transplantation of animal organs, tissues and cells (German / French; 32 and 16 pages). Výnos
týkající se transplantace lidských orgán , tkání a bun k a výnos týkající se transplantace živo išných
orgán , tkání a bun k (n mecky/francouzsky; 32 a 16 stran). 

CHL/51
16. 1. 2006
Chile,
Ministerstvo hospodá ství

Combustion product evacuation devices connected to in-service type B gas-fired water heaters and
boilers with a rated heat input of less than 70KW. Odv trávací za ízení zplodin ho ení plynových
oh íva  vody servisního typu B a bojler  o jmenovitém tepelném p íkonu mén  než 70KW.
Analysis and/or test protocol for combustion product evacuation devices connected to in-service type B 
gas-fired water heaters and boilers with a rated heat input not exceeding 70KW (7 pages, in Spanish). 
Protokol analýzy a/nebo zkoušky odv trávacích za ízení zplodin ho ení plynových oh íva  vody
servisního typu B a bojler  o jmenovitém tepelném p íkonu nep evyšující 70KW.

CHN/176
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Disposable particle respirator, elastic respirator facepiece with replaceable filters (ICS: 13.340.30; HS:
6307.9000, 9020.0000). Dýchací p ístroj pro jedno použití, elastická plynová maska s vym nitelnými
filtry (ICS: 13.340.30; HS: 6307.9000, 9020.0000).
National Standard of the P.R.C., Respiratory Protective Equipment - Non-powered Air-purifying
Particle Respirator (25 pages, in Chinese). Národní norma P.R.C., ochranné dýchací za ízení – dýchací
p ístroj bez použití vzduchu ur eného k zachycování ástic (25 stran, ínsky).

CHN/177
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Fire pumps (ICS: 13.20.220; HS: 8413). Hasi ská erpadla (ICS: 13.20.220; HS: 8413).
National Standard of the P.R.C., Fire Pumps (30 pages, in Chinese). Národní norma P.R.C., hasi ská
erpadla (30 stran, ínsky).
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CHN/178
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Shaft sinking winder, maneuver winch, gathering winch, scraper winch, prop winch, transport winch,
endless rope winch, ventilation winch, pneumatic winch, roving winch and band braking mine winder
(ICS: 73.100.40; HS: 8425). T žní za ízení pro hloubení šachty, vrátek pro dopravu osob, sb rný
vrátek, škrabákový vrátek, plenicí vrátek, dopravní vrátek, vrátek s nekone ným lanem, vrátek pro 
ventila ní šachtu, vzduchový vrátek, vrátek s pojezdem a t žní stroj s pásovou brzdou (ICS: 73.100.40;
HS: 8425).
National Standard of the P.R.C., Mine Auxiliary Winders Safety Requirements (8 pages, in Chinese).
Národní norma P.R.C., bezpe nostní požadavky na pomocné d lní t žní stroje (8 stran, ínsky).

CHN/179
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Mine drum hoist, friction mine hoist, disc braking mine winder and block braking mine winder (ICS:
73.100.40; HS: 8425). Bubnový d lní t žní stroj, d lní t žní stroj s t ecím kotou em, t žní stroj
s diskovou brzdou a d lní t žní stroj s pojistnou brzdou (ICS: 73.100.40; HS: 8425).
National Standard of the P.R.C., Mine Hoists and Mine Winders Safety Requirements of (10 pages, in
Chinese). Národní norma P.R.C., bezpe nostní požadavky na d lní vrátky a t žní stroje (10 stran,
ínsky).

CHN/180
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Flameproof crane and metallurgical and canned motors (ICS: 29.160.30; HS: 8501). Nevýbušné
je ábové, hutnické a hermeticky uzav ené motory (ICS: 29.160.30; HS: 8501).
National Standard of the P.R.C., Safety Requirements of Flameproof Crane & Metallurgical and
Canned Motors (24 pages, in Chinese). Národní norma P.R.C., bezpe nostní požadavky na nevýbušné
je ábové, hutnické a hermeticky uzav ené motory (24 stran, ínsky).

CHN/181
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Crane and metallurgical and canned motors (ICS: 29.160.30; HS: 8501). Je ábové, hutnické 
a hermeticky uzav ené motory (ICS: 29.160.30; HS: 8501). 
National Standard of the P.R.C., Safety Requirements of Crane & Metallurgical Motors and Canned
Motors (24 pages, in Chinese). Národní norma P.R.C., bezpe nostní požadavky na je ábové, hutnické
a hermeticky uzav ené motory (24 stran, ínsky).

CHN/182
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
Úst ední správa pro dohled nad
jakostí, inspekci a karanténu 

Commodities. Komodity.
Regulations on the Implementation of the Law of the People's Republic of China on Import and Export 
Commodity Inspection (17 pages, in Chinese). P edpisy o zavedení zákona ínské lidové republiky
o inspekci dovážených a vyvážených komodit (17 stran, ínsky).

CHN/183
16. 1. 2006

ínská lidová republika,
Úst ední správa pro dohled nad
jakostí, inspekci a karanténu 

Toilet paper, tissue paper, paper handkerchief, napkin, paper napkin, paper diaper, paper clothing and
paper bedsheet  (HS: 4803000, 4818200, 48183000, 48184000, 48185000, 48189000). Toaletní papír,
hedvábný papír, papírový kapesník, ubrousek, papírový ubrousek, papírová plena, papírové oble ení
a papírové prost radlo (HS: 4803000, 4818200, 48183000, 48184000, 48185000, 48189000).
Announcement No 177 of 2005 (3 pages, in Chinese). Oznámení . 177 z roku 2005 (3 strany, ínsky).

CHN/184
26. 1. 2006

ínská lidová republika,
Ministerstvo pr myslu
informatiky

Embedded Chinese information processing products. Vestav né ínské produkty na zpracovávání
informací.
Information Technology - Compressed 12 Dot Matrix Fonts of Chinese Ideograms for Universal
Multiple-Octet Coded Character Set (Basic Multilingual Plane) (77 pages, in Chinese). Informa ní
technologie – fonty stla ených 12 bodových matic ínských ideogram  pro universální znakovou sadu
(UCS) (BMP znaková sada) (77 stran, ínsky).

CHN/185
26. 1. 2006

ínská lidová republika,
Ministerstvo pr myslu
informatiky

Embedded Chinese information processing products. Vestav né ínské produkty na zpracovávání
informací.
Information Technology - Compressed 14 Dot Matrix Fonts of Chinese Ideograms for Universal
Multiple-Octet Coded Character Set (Basic Multilingual Plane) (77 pages, in Chinese). Informa ní
technologie – fonty stla ených 14 bodových matic ínských ideogram  pro universální znakovou sadu
(UCS) (BMP znaková sada) (77 stran, ínsky).

CHN/186
26. 1. 2006

ínská lidová republika,
Ministerstvo pr myslu
informatiky

Embedded Chinese information processing products. Vestav né ínské produkty na zpracovávání
informací.
Information Technology - Compressed 16 Dot Matrix Fonts of Chinese Ideograms for Universal
Multiple-Octet Coded Character Set (Basic Multilingual Plane) (77 pages, in Chinese). Informa ní
technologie – fonty stla ených 16 bodových matic ínských ideogram  pro universální znakovou sadu
(UCS) (BMP znaková sada) (77 stran, ínsky).
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CHN/187
31. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Independent WLAN Products/Products with embedded WLAN modules/Software with WAPI
function/Software with WAPI function (ICS: 35.110.L78). Samostatné WLAN produkty/Produkty
s vestav nými moduly WLAN/Software s funkcí WAPI/Software s funkcí WAPI (ICS: 35.110.L78).
Information Technology – Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local
and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access 
Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: High-Speed Physical Layer in the 5.8 GHz
Band (64 pages, in Chinese). Informa ní technologie – telekomunikace a vým na informací mezi
systémy – místní a metropolitní sít  – zvláštní požadavky – ást 11: bezdrátová LAN - ízení p ístupu
k médiu (MAC) a fyzická vrstva (PHY) specifikace: vysokorychlostní fyzická vrstva v pásmu 5.8 GHz
(64 stran, ínsky).

CHN/188
31. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Independent WLAN Products/Products with embedded WLAN modules/Software with WAPI
function/Software with WAPI function (ICS: 35.110.L78). Samostatné WLAN produkty/Produkty
s vestav nými moduly WLAN/Software s funkcí WAPI/Software s funkcí WAPI (ICS: 35.110.L78).
Information Technology – Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local
and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access 
Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Further Higher Data Rate Extension in the
2.4 GHz Band (61 pages, in Chinese). Informa ní technologie – telekomunikace a vým na informací
mezi systémy – místní a metropolitní sít  – zvláštní požadavky – ást 11: bezdrátová LAN - ízení
p ístupu k médiu (MAC) a fyzická vrstva (PHY) specifikace: další zvýšení rychlosti p enosu dat
v pásmu 2.4 GHz (61 stran, ínsky).

CHN/189
31. 1. 2006

ínská lidová republika,
ínský normaliza ní ú ad

Independent WLAN Products/Products with embedded WLAN modules/Software with WAPI
function/Software with WAPI function (ICS: 35.110.L78). Samostatné WLAN produkty/Produkty
s vestav nými moduly WLAN/Software s funkcí WAPI/Software s funkcí WAPI (ICS: 35.110.L78).
Information Technology – Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local
and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access 
Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications GB 15629.11-2003 Amendment No 1. (195
pages, in Chinese). Informa ní technologie – telekomunikace a vým na informací mezi systémy – místní
a metropolitní sít  – zvláštní požadavky – ást 11: bezdrátová LAN - ízení p ístupu k médiu (MAC)
a fyzická vrstva (PHY) specifikace GB 15629.11-2003 zm na . 1 (195 stran, ínsky).

ISR/127
10. 1. 2006
Izrael,
Ministerstvo pr myslu
a obchodu

Cows milk (ICS: 67.100.01; HS: 0401). Kravské mléko (ICS: 67.100.01; HS: 0401).
Amendment 2 to SI 55 Raw cows milk (in Hebrew). Zm na 2 SI 55 syrové kravské mléko (hebrejsky).

JPN/156/Add.1
3. 1. 2006
Japonsko

Under Item 10, the final date for comments is extended to 28 February 2006. K položce 10, kone ný
termín pro p ipomínky je prodloužen do 28. února 2006.

JPN/160
11. 1. 2006
Japonsko,
Ministerstvo životního
prost edí

Living bodies of birds and mammals, processed goods of them, and eggs of birds, designated by the
Minister of the Environment. Živá t la pták  a savc , výrobky z nich zpracované a vejce pták  ur ená
ministrem životního prost edí.
Amendment to the Wildlife Protection and Hunting Law (2002, Law No 88). Zm na zákona na ochranu
voln  žijící zv e a loveckého zákona (2002, zákon . 88).

JPN/161
11. 1. 2006
Japonsko,
Ministerstvo životního
prost edí

Special Motor Vehicles (8427; 8429; 8430.31; 8430.41; 8430.50; 8432; 8433.51). Speciální motorová 
vozidla (8427; 8429; 8430.31; 8430.41; 8430.50; 8432; 8433.51).
The summary of the cabinet order and the ministerial ordinance promulgated under the authority of Act
on Regulation of Non-road Special Motor Vehicles Exhausts (the summary is available in English,
2 pages). Soubor na ízení vlády a ministerských výnos  vyhlášených zákonem o regulaci výfukových 
plyn  nesilni ních speciálních motorových vozidel (soubor je dostupný anglicky, 2 strany).

JPN/162
11. 1. 2006
Japonsko,
Ministerstvo pozemk ,
infrastruktury a dopravy

Motor vehicles (HS: 87.01-08; 87.11, 87.14; 87.16). Motorová vozidla (HS: 87.01-08; 87.11, 87.14; 
87.16).
Partial Amendment to the Safety Regulations for Road Vehicles, etc. (5 pages, in English). áste ná
zm na p edpis  o bezpe nosti silni ních vozidel atd. (5 stran, anglicky).

JPN/163
16. 1. 2006
Japonsko,
Ministerstvo zem d lství,
lesnictví a rybolovu 

Canned and Bottled Livestock Products. Konzervované a v lahvích pln né produkty z hospodá ských
zví at.
Draft amendment of Quality Labelling Standard for Canned and Bottled Livestock Products (2 pages, in
English). Návrh zm ny normy na ozna ování jakosti konzervovaných a v lahvích pln ných produkt
z hospodá ských zví at (2 strany, anglicky).
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KEN/24
17. 1. 2006
Ke a,
Normaliza ní ú ad

Motor petrol (HS: 270900; ICS: 75.160). Motorový benzin (HS: 270900; ICS: 75.160).
Motor petrol (gasoline or spirit) – Specification. Motorový benzin (benzin nebo lihovina) – specifikace.

KOR/101
6. 1. 2006
Korea,
Ministerstvo zdravotnictví
a sociální pé e

Pharmaceutical. Lé iva.
Enforcement regulation of the Pharmaceutical (1 page, in Korean). Vynucovací p edpis pro lé iva
(1 strana, korejsky).

KOR/102
10. 1. 2006
Korea,
Ministerstvo zem d lství
a lesnictví 

Agricultural products and its processed products. Zem d lské produkty a z nich zpracované výrobky.
“Proposed Notice on Safety Management for Import and Export of Agricultural Genetically Modified
Organisms” (19 pages, in Korean). Návrh oznámení o ízení bezpe nosti pro dovoz a vývoz
zem d lských geneticky modifikovaných organism  (19 stran, korejsky).

MEX/112
3. 1. 2006
Mexiko,
Ministerstvo spoj  a dopravy

Lifejackets. Záchranné vesty.
Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-006-SCT4-2006, Technical Specifications for
Lifejackets (amends Mexican Official Standard NOM-006-SCT4-1994, published on 
21 February 1997) (11 pages in Spanish). Návrh mexické ú ední normy PROY-NOM-006-SCT4-2006,
technické specifikace pro záchranné vesty (pozm uje mexickou ú ední normu NOM-006-SCT4-1994,
zve ejn nou dne 21. února 1997) (11 stran špan lsky).

MEX/113
10. 1. 2006
Mexiko,
Ministerstvo hospodá ství

Hydraulic jacks. Hydraulické lisy. 
Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-114-SCFI-2003: Hydraulic bottle jacks - Safety
requirements and test methods (8 pages, in Spanish). Návrh mexické ú ední normy PROY-NOM-114-
SCFI-2003: hydraulické lahvové lisy – požadavky na bezpe nost a zkušební metody (8 stran,
špan lsky).

NIC/63
12. 1. 2006
Nikaragua,
Ministerstvo rozvoje,
pr myslu a obchodu

ICS: 01.060. ICS: 01.060.
NTON 07 002 -05 Nicaraguan Mandatory Technical Standard (NTON) No 07 002-05 First Revision/ 
Central American Technical Regulation No 01.01.11:05. Quantity of Product in Prepackages (20 pages,
in Spanish). NTON 07 002 -05 nikaragujská povinná technická norma (NTON) . 07 002-05 první
zm na/st edoamerický technický p edpis . 01.01.11:05. Množství výrobku v hotových baleních
(20 stran, špan lsky).

PHL/47
18. 1. 2006
Filipíny,
Ministerstvo zdravotnictví – 
ú ad potravin a lék

Food Additives. Potravinové p ísady.
Unnumbered Administrative Orders. 2005. Re: Revised List  of Food Additives, Prescribing the
Guidelines for their Use and Application in Foods and Foodstuffs Sold in the Philippines Whether
Locally Manufactured or Imported (otherwise known as Revised Regulations for Food Additives in the
Philippines) (Draft AO, 11 pages and the annex, 345 pages). Ne íslovaná administrativní na ízení.
2005. Re: opravený seznam potravinových p ísad p edepisující pokyny pro jejich použití a užívání
v potravinách prodávaných na Filipinách bu  domácí výroby nebo dovezených (jinak známé jako
opravené p edpisy pro potravinové p ísady na Filipinách) (Návrh AO, 11 stran a p íloha, 345 stran).

QAT/5
10. 1. 2006
Qatar,
Ministerstvo norem a metrologie

Expiration dates for food products (ICS: 67). Záru ní doba pro potravinové výrobky ICS: 67). 
24 pages, in English. 24 stran, anglicky.
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QAT/6
10. 1. 2006
Qatar,
Ministerstvo norem
a metrologie 

Food products. Potraviná ské výrobky.
1 - Edible vegetable oils (ICS: 67.200). 1- jedlé rostlinné oleje (ICS: 67.200).
2 - Fruits flavoured tobacco (ICS: 65.160). 2- tabák s ovocným aroma (ICS: 65.160).
3 - Canned sardines (ICS: 67.120.30). 3- konzervované sardinky (ICS: 67.120.30).
4 - Baking powder (ICS: 67.220.20). 4- prášek do pe iva (ICS: 67.220.20).
5 - Vanilla (ICS: 67.220.20). 5- vanilka (ICS: 67.220.20).
6 - Rice (ICS: 67.60). 6- rýže (ICS: 67.60).
7 - Dried milk (ICS: 67.100.01). 7- sušené mléko (ICS: 67.100.01). 
8 - Raw milk (ICS: 67.100.01). 8- syrové mléko (ICS: 67.100.01).
9 - Processed cheese (ICS: 67.100.30). 9- tavený sýr (ICS: 67.100.30).
10 - Non alcoholic beverages (ICS: 67.160.20). 10- nealkoholické nápoje (ICS: 67.160.20).
11 - Wheat flour (ICS: 67.060). 11- pšeni ná mouka (ICS: 67.060).
12 - Frozen fish (ICS: 67.120.30). 12- mražené ryby (ICS: 67.120.30).
13 - Chicken eggs (ICS: 67.120.20). 13- slepi í vejce (ICS: 67.120.20).
1 - Edible vegetable oils (8 pages, in Arabic). 1- jedlé rostlinné oleje (8 stran, arabsky).
2 - Fruits flavoured tobacco (10 pages, in Arabic). 2- tabák s ovocným aroma (10 stran, arabsky).
3 - Canned sardines (9 pages, in Arabic). 3- konzervované sardinky (9 stran, arabsky). 
4 - Baking powder (5 pages, in Arabic). 4- prášek do pe iva (5 stran, arabsky).
5 - Vanilla (10 pages, in Arabic). 5- vanilka (10 stran, arabsky). 
6 - Rice (10 pages, in Arabic). 6- rýže (10 stran, arabsky).
7 - Dried milk (6 pages, in Arabic). 7- sušené mléko (6 stran, arabsky).
9 - Processed cheese (12 pages, in Arabic). 9- tavený sýr (12 stran, arabsky).
10 - Non alcoholic beverages (8 pages, in Arabic). 10- nealkoholické nápoje (8 stran, arabsky).
11 - Wheat flour (10 pages, in Arabic). 11- pšeni ná mouka (10 stran, arabsky).
12 - Frozen fish (9 pages, in Arabic). 12- mražené ryby (9 stran, arabsky).
13 - chicken eggs (16 pages, in Arabic). 13- slepi í vejce (16 stran, arabsky).

QAT/7
10. 1. 2006
Qatar,
Všeobecná organizace pro
normy a metrologii 

Labelling of prepackaged foods (ICS 67.230). Ozna ování hotov  balených potravin (ICS 67.230).
13 pages, in Arabic, (available in English in two weeks). 13 stran, arabsky, (za dva týdny dostupné 
anglicky).

SLV/79
12. 1. 2006
Salvador,
Národní rada pro v du
a technologii – CONACYT 

ICS: 01.060. ICS: 01.060.
Salvadoran Mandatory Standard (NSO) Central American Technical Regulation (RTCA)
No 01.01.11:05. Quantity of Product in Prepackages. First Revision (20 pages, in Spanish).
Salvádorská povinná norma (NSO) st edoamerický technický p edpis (RTCA) . 01.01.11:05. Množství
výrobku v hotových baleních. První zm na (20 stran, špan lsky).

SVN/40
9. 1. 2006
Slovinsko,
Ministerstvo zem d lství,
lesnictví a potravin 

Agriculture and Cattle Breeding (ICS: 65.020). Zem d lství a chov skotu (ICS: 65.020).
Rules on veterinary requirements for imports into the Republic of Slovenia and trade with non-
harmonized animals and products and non-commercial movements of pet animals (20 pages, in
Slovenian). Pravidla o veterinárních požadavcích na dovozy do Slovinské republiky a obchod zví aty
a výrobky v neharmonizované sfé e a neobchodní p esuny zví at v zájmovém chovu (20 stran, slovinsky).

SVN/41
9. 1. 2006
Slovinsko,
Ministerstvo dopravy

Road Tunnel Designing (ICS: 93.060). Projektování silni ního tunelu (ICS: 93.060).
Regulation of technical norms and conditions for Road Tunnel Designing in Republic of Slovenia
(65 pages, in Slovenian). P edpis technických norem a podmínek pro projektování silni ního tunelu ve
Slovinské republice (65 stran, slovinsky).

SVN/42
16. 1. 2006
Slovinsko,
Ministerstvo dopravy

Vehicle conformity assessment (ICS: 03.120, 43.020). Posuzování shody vozidel (ICS: 03.120, 43.020).
Rules on amendments of rules on vehicle conformity assessment (8 pages, in Slovenian). Pravidla
o zm nách pravidel posuzování shody vozidel (8 stran, slovinsky).

SWE/62
23. 1. 2006
Švédsko,
Švédská agentura pro ochranu
životního prost edí

Equipment for small domestic wastewater treatment. Za ízení pro maloobjemové ist ní odpadních vod
z domácností. 
SEPA:s guidelines (200x:xxx) about small domestic wastewater treatment plans (13 pages, in Swedish).
SEPA:s pokyny (200x:xxx) o plánech za ízení pro maloobjemové ist ní odpadních vod z domácností
(13 stran, švédsky).
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USA/143/Add.1
18. 1. 2006
USA

The Department of Agriculture (USDA) is adopting, as a final rule, without change, an interim final rule
that modified the pack requirements prescribed under the Washington potato marketing order. The
marketing order regulates the handling of Irish potatoes grown in Washington, and is administered locally
by the State of Washington Potato Committee (Committee). This rule continues in effect the action that
modified the pack requirements to allow handlers to ship U.S. No 2 grade potatoes in cartons to better
meet buyer needs. Prior to this action, only potatoes grading U.S. No 1 or better, or potatoes failing to
grade U.S. No 1 only because of internal defects, were allowed to be shipped in cartons. The relaxation in
pack requirements will help maximize producer returns. Ministerstvo zem d lství (USDA) p ijímá jako
kone né pravidlo, beze zm ny, prozatímní kone né pravidlo, které pozm uje balík požadavk
p edepsaných Washingtonským na ízením pro obchodování brambory. Tržní na ízení reguluje manipulaci
s irskými brambory vyp stovanými ve stát  Washington a je ízeno místn  Washingtonským výborem pro
brambory. Toto pravidlo udržuje v platnosti opat ení, která pozm ují balík požadavk  a umož uje
obchodník m dodávat  U.S. brambory stupn . 2 v kartónech, aby lépe uspokojili pot eby zákazník . P ed
tímto opat ením, pouze brambory U.S. stupn . 1 nebo lepší, nebo brambory, které propadly do U.S.
stupn . 1 pouze pro vnit ní závady, bylo dovoleno dodávat v kartónech. Povolení v balíku požadavk
pom že maximalizovat výrobní výnosy.

USA/168/Corr.1
19. 1. 2006
USA

Amendments In proposed rule document E5-7646. Zm ny návrhu pravidla dokumentu E5-7646.

USA/165
6. 1. 2006
USA,
Ú ad potravin 
a lék

Barley and barley-containing foods (HS: 1101, 1102, 1103, 1104; ICS: 67). Je men a potraviny 
obsahující je men (HS: 1101, 1102, 1103, 1104; ICS: 67).
Food Labeling: Health Claims; Soluble dietary fiber from certain foods and coronary heart diseases; Interim
final rule (12 pages, in English). Ozna ování potravin: zdravotní hodnoty; rozpustná vláknina potravy
z ur itých potravin a ischemické choroby srde ní; prozatímní kone né pravidlo (12 stran, anglicky).

USA/166
6. 1. 2006
USA,
Ministerstvo zem d lství

Potatoes (HS Chapter: 0701; ICS: 67). Brambory (HS kapitola: 0701; ICS: 67).
Irish Potatoes Grown in Colorado; Relaxation of Handling Regulation for Area No 2 (3 pages, in
English). Irské brambory vyp stované ve stát  Colorado; povolení p edpisu pro manipulaci pro oblast
. 2 (3 strany, anglicky).

USA/167
6. 1. 2006
USA,
Ministerstvo zem d lství

Fruits and vegetables (HS Chapter: 0803 and 7-2; ICS: 67). Ovoce a zelenina (HS kapitola: 0803 a 7-2; 
ICS: 67).
Importation of Fruits and Vegetables (14 pages, in English). Dovoz ovoce a zeleniny (14 stran,
anglicky).

USA/168
6. 1. 2006
USA,
Ú ad potravin a lék

Human Drug Products (HS Chapter: 3003; ICS: 11.120). Lé ivé p ípravky pro humánní použití (HS
kapitola: 3003; ICS: 11.120).
Phenylpropanolamine-Containing Drug Products for Over-the-Counter Human Use; Tentative Final
Monograph (10 pages, in English). Lé ivé p ípravky pro humánní použití obsahující fenylpropanolamin
bez léka ského p edpisu; p edb žná kone ná monografie (10 stran, anglicky).

USA/169
6. 1. 2006
USA,
Agentura pro ochranu
životního prost edí

Pesticides (HS Chapter: 3808; ICS: 13). Pesticidy (HS kapitola: 3808; ICS: 13).
Benzaldehyde, Captafol, Hexaconazole, Paraformaldehyde, Sodium dimethyldithiocarbamate, and
Tetradifon; Proposed Tolerance Actions (5 pages, in English). Benzaldehyd, kaptafol, hexakonazol,
paraformaldehyd, natrium-dimethyldithiokarbamát a tetradifon; navrhované p ípustné tolerance
(5 stran, anglicky).

USA/170
6. 1. 2006
USA,
Ministerstvo dopravy/
Národní ú ad pro bezpe nost
dálni ního provozu

Automobile safety equipment (HS: 8703; ICS: 43.040). Bezpe nostní za ízení v automobilech (HS:
8703; ICS: 43.040).
Federal Motor Vehicle Safety Standards; Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment
(46 pages, in English). Federální normy pro bezpe nost motorových vozidel; lampy, odrazná za ízení
 a návazné vybavení (46 stran, anglicky).

USA/171
12. 1. 2006
USA,
Ú ad potravin a lék

Medical Devices (HS: Chapter  9018; ICS: 11.040). Zdravotnické prost edky (HS: kapitola 9018; ICS:
11.040).
Immunology and Microbiology Devices; Reclassification of Herpes Simplex Virus (Types 1 and/or 2)
Serological Assays (4 pages, in English). Imunologické a mikrobiologické prost edky; reklasifikace vir
oparu prostého (typ 1 a/nebo 2) sérologické testy (4 strany, anglicky).

ZAF/54
19. 1. 2006
Jihoafrická republika,
Ministerstvo obchodu
a pr myslu

HS: CCCN: ICS: 97.040.99 National Tariff Heading. HS: CCCN: ICS: 97.040.99 položka národního 
celního sazebníku.
Proposed compulsory specification for non-pressure paraffin stoves and heaters (5 pages, in English).
Návrh povinné specifikace beztlakových kamen na parafín a topná t lesa (5 stran, anglicky).

editel odboru rámcových vztah  EU: 
Ing. Chloupek, v.r.
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ÁST  C – SD LENÍ

SD LENÍ NI
o ukon ení platnosti norem

NI pro informaci oznamuje technické ve ejnosti, že dne 2006-05-01 kon í platnost dále uvedených norem, u kterých již bylo
v minulosti oznámeno datum jejich zrušení (soub žná platnost). 

Ozna ení SN
(t ídicí znak)

Datum vydání nebo
schválení

Název SN

SN EN 61264

(34 8119) 
2000-05-01

Keramické tlakové duté izolátory pro vysokonap ová spínací a ídicí
za ízení

SN EN 60335-2-12

(36 1040) 
1997-07-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2: Zvláštní požadavky pro oh ívací desky a podobné spot ebi e

SN EN 60335-2-14

(36 1040) 
1998-04-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2-14: Zvláštní požadavky na kuchy ské strojky

SN EN 60335-2-23

(36 1040) 1998-03-01
Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 

ást 2-23: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pokožky
a vlas

SN EN 60335-2-26

(36 1040) 
1997-09-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2: Zvláštní požadavky na hodiny

SN EN 60335-2-27

(36 1040) 1998-11-01
Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 

ást 2-27: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pleti 
použitím ultrafialového a infra erveného zá ení

SN EN 60335-2-31

(36 1040) 
1998-10-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2: Zvláštní požadavky na sporákové odsava e par

SN EN 60335-2-41

(36 1040) 
1997-09-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2-41: Zvláštní požadavky na erpadla

SN EN 60335-2-43

(36 1040) 
1998-10-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2: Zvláštní požadavky na suši e prádla a ru ník

SN EN 60335-2-51

(36 1040) 1998-12-01
Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 

ást 2: Zvláštní požadavky na pevn  p ipojená ob hová erpadla pro
systémy vytáp ní a rozvody užitkové vody 

SN EN 60335-2-52

(36 1040) 
1998-04-01

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

SN EN 60335-2-53

(36 1040) 
1998-12-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2: Zvláštní požadavky na elektrické spot ebi e pro vytáp ní sauny

SN EN 60335-2-54

(36 1040) 1998-08-01
Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 

ást 2: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro išt ní povrch pro použití
v domácnosti s využitím kapalin nebo páry 

SN EN 60335-2-55

(36 1040) 1998-08-01
Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 

ást 2: Zvláštní požadavky na elektrické spot ebi e pro použití
v akváriích a zahradních bazénech

SN EN 60335-2-59

(36 1040) 
1999-03-01

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

SN EN 60335-2-60

(36 1040) 
1999-02-01

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

SN EN 60335-2-61

(36 1040) 1998-03-01
Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 

ást 2-61: Zvláštní požadavky na akumula ní topidla pro vytáp ní
místností
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Ozna ení SN
(t ídicí znak)

Datum vydání nebo
schválení

Název SN

SN EN 60335-2-65

(36 1040) 
1997-05-01

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

SN EN 60335-2-73

(36 1040) 
1998-03-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné oh íva e

SN EN 60335-2-78

(36 1040) 
1998-10-01

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

SN EN 60335-2-82

(36 1040) 
2001-01-01

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

SN EN 60335-2-84

(36 1040) 
2000-01-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

SN EN 60335-2-85

(36 1040) 
1999-05-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2-85: Zvláštní požadavky na napa ova e látek 

SN EN 60335-2-98

(36 1040) 
1998-12-01

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely - 
ást 2-98: Zvláštní požadavky na zvlh ova e

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