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Předmluva 

Tato část 3 vnitřních předpisů CEN-CENELEC stanovuje pravidla stavby, zpracování a úpravy evropských norem 
(EN) a zavádění evropských norem na národní úrovni s cílem zabezpečit shodnost jejich technického obsahu 
a úpravy ve všech členských zemích. 

Tento dokument nahrazuje vnitřní předpisy CEN-CENELEC, část 3:2011. 

Tento dokument je předložen v takové podobě, že slouží jako příklad pravidel, která poskytuje.  

V kontextu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC, část 2 tato pravidla platí také pro zpracování technických speci-
fikací, technických zpráv, pokynů, pracovních dohod a harmonizačních dokumentů (HD pouze v CENELEC).  
Veřejně dostupné specifikace podle směrnic ISO/IEC, část 2, se v CEN-CENELEC nepoužívají. 

Další informace a návody jsou dostupné v CEN Business Operations Support System (BOSS)  
〈http://boss.cen.eu/Pages/default.aspx〉 a na webové stránce CENELEC 〈http://www.cenelec.eu/〉.  

Šablony a návody k používání jsou také dostupné na webové stránce CEN   
〈http://boss.cen.eu/reference%20material/Pages/default.aspx〉  
a webové stránce CENELEC 〈http://www.cenelec.eu/membersandexperts/resourcearea/formsandtemplates.htm〉. 

Tato pravidla jsou shodná s odpovídajícími pravidly ISO a IEC. Aby se dokázaly vypořádat se specifickými evrop-
skými požadavky, dohodly se CEN a CENELEC na přijetí konsolidovaných směrnic ISO/IEC, část 2 se zapraco-
vanými modifikacemi. 

Tam, kde se ve směrnicích ISO/IEC, část 2 používají výrazy „ISO/IEC“, „ISO“ nebo „IEC“, se jimi v evropské 
tvorbě rozumí společně CEN a CENELEC, CEN nebo CENELEC. Kde se používá výraz „mezinárodní norma“ 
rozumí se jím „evropská norma“, s výjimkou kapitoly 3, 6.6.2, přílohy ZA a přílohy ZC. Kde se ve směrnicích 
ISO/IEC, část 2 používají výrazy „Ústřední sekretariát ISO“ nebo „Ústřední kancelář IEC“, v evropské tvorbě se 
jimi rozumí odkaz na „Řídicí centrum CEN-CENELEC“. 

Tam, kde se používá výraz dokument CEN-CENELEC rozumí se jím dokument CEN nebo CENELEC nebo spo-
lečný dokument CEN-CENELEC. 

Hlavní změny vzhledem k předchozímu vydání jsou uvedeny níže: 

• nahrazení termínu "Předmluva" termínem "Evropská předmluva", pokud je to vhodné;  

• upřesnění aspektů posuzování shody (6.7); 

• upřesnění pokynů pro přejímání (oznámení o schválení) mezinárodních norem a jiných referenčních doku-
mentů jako evropské normy (příloha ZA); 

• upřesnění pokynů pro vydání evropské normy, která je převzetím mezinárodní normy nebo jiného referenč-
ního dokumentu, jako národní normy (ZC.5)   

Tato část 3 vnitřních předpisů CEN/CENELEC se používá pro všechny návrhy určené k připomínkování a konečné 
návrhy, registrované po 2015-07-01. 

Oznámení o schválení 

Text Směrnic ISO/IEC – Část 2 „Pravidla pro stavbu a zpracování mezinárodních norem“, šesté vydání, 2011, byl 
schválen CEN a CENELEC jako jejich Vnitřní předpisy – Část 3 „Pravidla pro stavbu a zpracování publikací CEN-
CENELEC“ s dohodnutými modifikacemi označenými svislou čarou na levém okraji textu. 
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Směrnice ISO/IEC – Část 2: 
Pravidla stavby a zpracování mezinárodních norem 

1 Předmět 

Tato část směrnic ISO/IEC1) stanovuje pravidla pro stavbu a zpracování dokumentů, které se mají stát meziná-
rodními normami, technickými specifikacemi nebo veřejně dostupnými specifikacemi. Veřejně dostupné specifi-
kace v CEN-CENELEC neexistují. Pokud je to možné, platí tato pravidla také pro dokumenty, které se mají stát 
technickými zprávami nebo pokyny. Všechny tyto typy dokumentů se dále společně nazývají dokumenty, pokud 
není nutné je nazývat jinak. 

Cílem pravidel je zajistit, že dokumenty zpracovávané sekretariáty komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci 
(ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) jsou zpracovávány pokud možno jednotně, bez ohledu na 
jejich technický obsah. 

Tato část rovněž uvádí některé návody týkající se úpravy. 

Nestanovuje typografickou úpravu a celkový vzhled vydávaných dokumentů, s ohledem na zavedený styl vyda-
vatelských organizací. 

2 Citované dokumenty 

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou 
nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používá pouze citované vydání. U nedatova-
ných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn). 

ISO 78-2 Chemistry – Layouts for standards – Part 2: Methods of chemical analysis 
(Chemie – Úprava norem – Část 2: Metody chemického rozboru) 

ISO 128-30:2001 Technical drawings – General principles of presentation – Part 30: Basic conventions fo views 
(Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 30: Základní pravidla pro kreslení pohledů) 

ISO 128-34:2001 Technical drawings – General principles of presentation – Part 34: Views on mechanical 
engineering drawings 
(Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech) 

ISO 128-40:2001 Technical drawings – General principles of presentation – Part 40: Basic conventions for cuts 
and sections 
(Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů) 

ISO 128-44:2001 Technical drawings – General principles of presentation – Part 44: Sections on mechanical 
engineering drawings 
(Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech) 

ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code 
(Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód) 

ISO 690 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information 
resources 
(Informace a dokumentace – Směrnice pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů) 

ISO 3098-2 Technical product documentation – Lettering – Part 2: Latin alphabet, numerals and marks 
(Technická dokumentace – Písmo – Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky)  

ISO 3166 (soubor) Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 
(Kódy pro názvy zemí a jejich části ) 

ISO 6433 Technical product documentation – Part references 
(Dokumentace technického produktu – Odkazy na části výrobku) 

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols 
(Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled) 

                                                      
1) V tomto dokumentu se výrazem „Směrnice ISO/IEC“ rozumí „Vnitřní předpisy CEN-CENELEC – Část 3“. 
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ISO 10241-1:2011 Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation 
(Terminologické údaje v normách – Část 1:Obecné požadavky a příklady úpravy) 

ISO 14617 (soubor) Graphical symbols for diagrams 
(Grafické značky pro schémata) 

ISO 15924 Information and documentation – Codes for the representation of names of scripts 
(Grafické značky pro schémata) 

ISO/IEC 17000 Conformity assessment – Vocabulary and general principles 
(Posuzování shody – Slovník a základní principy) 

IEC 60027 (soubor) Letter symbols to be used in electrical technology 
(Písmenné značky používané v elektrotechnice) 

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment 
(Grafické značky pro použití na předmětech) 

IEC 60617 Graphical symbols for diagrams 
(Grafické značky pro schémata) 

IEC 61082-1 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules 
(Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla) 

IEC 61175-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Designation of signals – 
Part 1: Basic rules 
(Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Označování signálů – Část 1: Základní pravidla) 

IEC 81346 (soubor) Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring 
principles and reference designations 
(Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování) 

IEC 61355-1 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment – Part 1: Rules 
and classification tables 
(Třídění a označování dokumentů pro podniky, systémy a zařízení – Část 1: Pravidla a tabulky třídění) 

ISO 80000 (soubor) Quantities and units  
(Veličiny a jednotky) 

IEC 80000 (soubor) Quantities and units 
(Veličiny a jednotky) 

Směrnice ISO/IEC – Část 1 Postupy pro technickou práci 

Dodatek IEC ke směrnicím ISO/IEC – Specifické postupy pro IEC 

Dodatek ISO ke směrnicím ISO/IEC – Specifické postupy pro ISO 

Pokyn ISO pro elektronické služby, dostupné na:  
〈http://www.iso.org/iso/standards_development/iso_electronic_applications〉 

Specifikace ITSIG pro přípravu a výměnu grafiky, ISO  

Šablony ISO, ISO, dostupné na 〈http://www.iso.org/templates〉 

Šablona IECSTD, IEC, dostupná na 〈http://www.iec.ch/standardsdev/resources/docpreparation/iec_template/〉 

Šablony CEN dostupné na 〈http://boss.cen.eu/reference%20material/Pages/default.aspx〉  

Šablony CENELEC dostupné na  
〈http://www.cenelec.eu/membersandexperts/resourcearea/formsandtemplates.html〉 

Systémy managementu kvality – Návod a kritéria pro zpracování dokumentů ke splnění požadavků sektorů spe-
cifických produktů a průmyslových/ekonomických sektorů ISO/TC 176, dostupné na 〈http://www.iso.org/directives〉 
v sekci normativní odkazy 

Vnitřní předpisy CEN-CENELEC – Část 2:2015 Společná pravidla normalizační práce 

POZNÁMKA 1 V dalším textu se odkaz na tuto publikaci uvádí jako „IR část 2“. 

POZNÁMKA 2 Upozorňuje se na CEN Business Operations Support System (BOSS)   
(http://boss.cen.eu/Pages/default.aspx) a webovou stránku CENELEC (http://www.cenelec.eu). 
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3 Termíny a definice 

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice. 

3.1 Typy dokumentů 

3.1.1 
norma (standard)  
dokument vypracovaný na základě konsenzu a schválený uznaným orgánem, poskytující pro obecné a opako-
vané používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledky, zaměřený na dosažení  
optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti 

POZNÁMKA 1 k heslu Normy mají vycházet z ustálených výsledků vědy, techniky a praxe a mají být zaměřeny na podporu 
optimálních společenských přínosů. 

[ZDROJ: Pokyn ISO/IEC 2:2004, definice 3.2] 

3.1.2 
mezinárodní norma (international standard)  
norma schválená mezinárodní normotvornou/normalizační organizací a dostupná veřejnosti 

[ZDROJ: Pokyn ISO/IEC 2:2004, definice 3.2.1.1] 

3.1.3 
mezinárodní norma (International Standard)  
mezinárodní norma, v případě že mezinárodní normalizační organizací je ISO nebo IEC 

3.1.4 
evropská norma (European Standard)  
EN 
norma přijatá CEN-CENELEC s povinností zavést ji jako identickou národní normu a zrušit konfliktní národní 
normy 

Poznámka 1 k heslu „Harmonizovaná norma“ je termín užívaný v nařízení EU č.1025/2012 Evropského parlamentu a Rady 
a označuje evropskou normu přijatou na základě žádosti Komise za účelem uplatňování harmonizačních právních předpisů 
Unie. 

[ZDROJ:IR část 2:2015, definice 2.5] 

3.1.5 
harmonizační dokument (Harmonization Document)  
HD 
norma CENELEC s povinností zavést ji na národní úrovni, alespoň formou zveřejnění čísla a názvu HD a zrušit 
konfliktní národní normy 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.9] 

3.1.6 
technická specifikace (Technical Specification)  
TS 
dokument přijatý CEN-CENELEC s možností budoucí dohody o evropské normě, pro niž však v současné době 

• nelze získat potřebnou podporu ke schválení jako evropské normy, 

• jsou pochybnosti o tom, zda je dosaženo konsenzu, 

• předmětná záležitost je stále ve stadiu technického vývoje, 

• existuje jiný důvod znemožňující okamžité vydání jako evropské normy 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.6] 
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3.1.7 
technická zpráva (Technical Report)  
TR 
dokument přijatý CEN-CENELEC obsahující informativní materiál, který není vhodný k vydání jako evropská 
norma nebo technická specifikace 

POZNÁMKA 1 k heslu TR smí obsahovat např. údaje získané průzkumem mezi národními členy CEN/CENELEC, údaje 
o práci v jiných organizacích nebo údaje o „současném stavu techniky“ („state-of-the-art“) ve vztahu k národním normám pro 
určitý předmět. 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.7] 

3.1.8 
pokyn (Guide)  
dokument vydaný CEN nebo CENELEC, obsahující pravidla, zaměření, rady nebo doporučení týkající se evrop-
ské normalizace 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.8] 

3.1.9 
veřejně dostupná specifikace (Publicly Available Specification)  
PAS 

POZNÁMKA 1 k heslu Veřejně dostupná specifikace v CEN-CENELEC neexistuje. 

3.2 Prvek 

3.2.1 
normativní prvek (normative element)  
prvek, který popisuje předmět dokumentu a stanovuje soubor požadavků 

3.2.2 informativní prvek (informative element) 

3.2.2.1 
úvodní informativní prvek (preliminary informative element)  
prvek, který identifikuje dokument, uvádí jeho obsah a vysvětluje jeho původ, vypracování a vztah k jiným doku-
mentům 

3.2.2.2 
doplňkový informativní prvek (supplementary informative element)  
prvek, který poskytuje doplňkové informace, které mají usnadnit pochopení nebo použití dokumentu 

3.2.3 
povinný prvek (mandatory element)  
prvek, který dokument musí obsahovat 

3.2.4 
nepovinný prvek (conditional element)  
prvek, který dokument obsahuje v závislosti na ustanoveních konkrétního dokumentu 

3.3 Ustanovení (provision) 

3.3.1 
požadavek (requirement)  
ustanovení dokumentu sdělující kritéria, která musí být splněna pro prohlášení shody s dokumentem a od kterých 
nejsou dovoleny žádné odchylky 

POZNÁMKA 1 k heslu Tabulka H.1 stanovuje výrazy k vyjádření požadavků. 
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3.3.2 
doporučení (recommendation)  
ustanovení dokumentu sdělující, že mezi několika možnostmi se jedna z nich doporučuje jako zvlášť vhodná, aniž 
by se zmiňovaly nebo vylučovaly jiné možnosti, nebo že se určitému způsobu jednání dává přednost, avšak že 
se nutně tento způsob jednání nevyžaduje, nebo že se od určité možnosti tohoto způsobu jednání odrazuje, aniž 
by se zakazovala 

POZNÁMKA 1 k heslu Tabulka H.2 stanovuje výrazy k vyjádření doporučení. 

3.3.3 
sdělení (statement)  
ustanovení dokumentu sdělující informaci 

POZNÁMKA 1 k heslu Tabulka H.3 stanovuje výrazy k označení postupu, který je dovolen v mezích daného dokumentu. 
Tabulka H.4 stanovuje výrazy k vyjádření možnosti a způsobilosti. 

3.4 
současný stav techniky (state of the art)  
stupeň rozvoje technické způsobilosti v dané době ve vztahu k výrobkům, procesům a službám, který je založen 
na ověřených poznatcích vědy, techniky a praxe 

[ZDROJ: Pokyn ISO/IEC 2:2004, definice 1.4] 

3.5 Doplňkové definice platné pro evropské dokumenty 

3.5.1 
pracovní dohoda CEN-CENELEC (CEN-CENELEC Workshop Agreement)  
CWA 
dokument CEN/CENELEC vytvořený na pracovním setkání, který odráží dohodu mezi identifikovanými jednotlivci 
a organizacemi zodpovědnými za jeho obsah 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.10] 

3.5.2 
společná modifikace (common modification)  
úprava, doplnění nebo vypuštění určitého ustanovení z obsahu referenčního dokumentu schválené CEN-CENELEC, 
a tudíž tvořící součást EN (a HD v CENELEC) 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.14] 

3.5.3 
zvláštní národní podmínka (special national condition)  
národní charakteristika nebo praxe, kterou ani po dlouhé době nelze změnit, např. klimatické podmínky, podmínky 
elektrického uzemnění 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.15] 

3.5.4 
odchylka typu A (A-deviation)  
úprava, doplnění nebo vypuštění obsahu EN (a HD v CENELEC) reflektující národní okolnosti způsobené práv-
ními předpisy, jejichž změna je v dané době mimo kompetence dotyčného člena CEN/CENELEC  

POZNÁMKA k heslu Tam, kde normy spadají pod směrnice a nařízení EU, zastává Komise evropských společenství názor 
(OJ No C 59, 1982-03-09), že v důsledku rozhodnutí soudního dvora v případu 815/79 Cremonini/Vrankovich (zprávy evrop-
ského soudního dvora 1980, str. 3583) není shodnost s odchylkou typu A nadále povinná a že nemá být omezován volný 
pohyb výrobků vyhovujících takové normě v rámci EU, vyjma podmínky pro dodržení postupu ochrany bezpečnosti stanovené 
v příslušné směrnici nebo nařízení. 

[ZDROJ: IR část 2:2015, definice 2.16] 

3.5.5 
konečný text (definitive text)  
text schválené publikace CEN-CENELEC distribuovaný Řídicím centrem CEN-CENELEC 

[ZDROJ IR část 2:2011, definice 2.22] 
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4 Obecné zásady 

4.1 Cíle 

Účelem dokumentů vydávaných ISO a IEC je určit jasná a jednoznačná ustanovení k usnadnění mezinárodního 
a evropského obchodu a komunikace. K dosažení tohoto cíle musí dokument 
– být úplný v rozsahu stanoveném v jeho předmětu, 

– být konzistentní, srozumitelný a přesný, 

– brát v úvahu dosažený stav techniky (viz 3.4), 

– vytvářet rámec budoucího technického vývoje, 

– být srozumitelný kvalifikovaným osobám, které se nepodílely na jeho vypracování a 

– brát v úvahu principy zpracování dokumentů (viz příloha A). 

4.2 Prováděcí přístup 

Kdykoliv je to možné, požadavky musí být vyjádřeny na základě funkčních charakteristik, spíše než konstrukčními 
charakteristikami nebo popisem. Tento přístup ponechává maximální prostor technickému vývoji. Především se 
zařazují takové charakteristiky, které jsou vhodné pro celosvětové (univerzální) přijetí. Kde je to potřebné, je 
vzhledem k rozdílům v právních předpisech, klimatickým poměrům, životnímu prostředí, ekonomice, sociálním 
podmínkám, stylu obchodování atd. dovoleno uvádět několik variant. Další informace viz příloha A.3. 

4.3 Jednotnost 

Jednotnost stavby, stylu a terminologie se musí zachovávat nejen uvnitř téhož dokumentu, ale také v souboru 
částí dokumentu. Stavba částí souboru dokumentu a číslování jejich kapitol musí být pokud možno shodné.  
K vyjádření analogických ustanovení se používají analogické formulace; k vyjádření identických ustanovení se 
používají identické formulace. 

K označení určitého pojmu se v celém textu každého dokumentu nebo v souboru částí dokumentu používá stejný 
termín. Je nutné se vyhnout požívání jiných termínů (synonym) pro již definovaný pojem. Každému zvolenému 
termínu se přikládá pokud možno pouze jeden význam. 

Tyto požadavky jsou zvláště důležité nejen k zajištění srozumitelnosti dokumentu nebo souboru částí dokumentu, 
ale také k maximálnímu využití zařízení pro automatické zpracování textu a zařízení pro překlad textu podporo-
vaný počítačem. 

4.4 Soulad dokumentů 

K dosažení souladu souboru všech dokumentů vydávaných ISO a IEC se musí text každého dokumentu řídit 
odpovídajícími ustanoveními existujících základních mezinárodních dokumentů vydaných ISO a IEC. To se týká 
zejména 

a) normalizované terminologie, 

b) terminologických zásad a metod, 

c) veličin, jednotek a jejich značek, 

d) zkratek, 

e) bibliografických citací, 

f) technických výkresů a schémat, 

g) technické dokumentace a 

h) grafických značek, bezpečnostních značek a značek pro veřejné informace. 

Kromě toho určité technické aspekty musí být vypracovány v souladu s ustanoveními základních dokumentů 
vydaných ISO a IEC, které se zabývají následujícími tématy: 

i) tolerancí, uložení a vlastností povrchu, 

j) tolerance rozměrů a nejistoty měření, 

k) vyvolených čísel, 

l) statistických metod, 
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m) podmínek prostředí a přidružených zkoušek, 

n) bezpečnosti, 

o) chemie, 

p) EMC (elektromagnetické kompatibility), 

q) shody a kvality, 

r) environmentálního managementu, 

s) balení, 

t) požadavků zákazníků (spotřebitelů), 

u) mezinárodní normalizace. 

Seznam základních referenčních prací je uveden v příloze B. 

4.5 Ekvivalentnost oficiálních jazykových verzí 

Texty v různých oficiálních jazykových verzích musí být po odborné stránce ekvivalentní a musí mít identickou 
stavbu. 

Používání trojjazyčných verzí od počáteční etapy zpracování velmi pomáhá při přípravě srozumitelných a jedno-
značných textů. 

4.6 Vhodnost pro zavedení jako regionální nebo národní norma 

Obsah dokumentu vydaného ISO a IEC musí být zpracován tak, aby umožnil přímé použití a usnadnil jeho přijetí 
jako regionální nebo národní normy beze změny. 

4.7 Plánování 

Pravidla plánování nových úkolů jsou uvedena ve vnitřních předpisech CEN-CENELEC, část 2:2015. 

K zajištění včasného zveřejnění dokumentu nebo souboru částí dokumentu musí být před vlastním podrobným 
zpracováním návrhu rozhodnuto o jeho stavbě a vzájemných vazbách. Zejména se musí věnovat pozornost  
tematickému členění náplně (viz 5.1). V případě dokumentu sestávajícího z více částí se musí vypracovat seznam 
předpokládaných částí společně s jejich názvy v angličtině, francouzštině a němčině. Pravidla uvedená ve vnitř-
ních předpisech CEN-CENELEC se musí používat od samého počátku prací a ve všech postupných etapách 
zpracování, aby se předešlo zpoždění prací v jakékoli etapě. 

5 Stavba 

5.1 Členění obsahové náplně 

5.1.1 Obecně 

Dokumenty jsou tak rozmanité, že pro členění jejich obsahové náplně nelze stanovit obecná pravidla. 

Platí však obecné pravidlo, že pro každý předmět, který je normalizován, se musí vypracovat samostatný doku-
ment a vydat jako úplný celek. Ve specifických případech a z praktických důvodů, např. jestliže 

a) dokument bude pravděpodobně příliš objemný, 

b) po sobě následující části textu jsou propojeny, 

c) části dokumentu mohou být citovány v právních předpisech nebo 

d) části dokumentu jsou určeny, aby sloužily k certifikačním účelům. 

Dokument může být rozdělen do oddělených částí pod stejným číslem. To má tu výhodu, že v případě potřeby 
může být každá část změněna samostatně.  

Zejména charakteristiky produktu, které budou předmětem zvláštního zájmu různých stran (např. výrobců, certi-
fikačních orgánů, legislativních orgánů), musí být zřetelně odděleny, přednostně jako části dokumentu nebo  
samostatné dokumenty. 
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Takové individuální charakteristiky jsou např. 

– požadavky na zdraví a bezpečnost, 

– požadavky na funkci, 

– požadavky na údržbu a servis, 

– pravidla instalování výrobku a 

– posuzování kvality. 

Termíny, které se používají k označení částí dokumentu a jeho dalších členicích prvků, jsou uvedeny v tabulce 1. 
Příklad číslování je uveden také v příloze C. 

Tabulka 1 – Názvy strukturních prvků 

Anglický název Český název Příklad 
číslování 

Part část 9999-1 

Clause 
Subclause 
Subclause 
Paragraph 

kapitola 
článek 
článek 
odstavec 

1 
1.1 
1.1.1 
(bez čísla) 

Annex příloha A 

5.1.2 Členění obsahu dokumentu tvořeného souborem samostatných částí 

Používají se dva způsoby. 

a) Každá část se týká určitého aspektu předmětu a může stát samostatně. 

PŘÍKLAD 1 

Část 1: Slovník 

Část 2: Požadavky 

Část 3: Zkušební metody 

Část 4: ...  

PŘÍKLAD 2 

Část 1: Slovník 

Část 2: Harmonické kmity 

Část 3: Elektrostatický výboj 

Část 4: ...  

b) K předmětu dokumentu se vztahují jak společné, tak specifické charakteristiky. Společné charakteristiky jsou 
uvedeny v části 1. Specifické charakteristiky (které je dovoleno modifikovat nebo doplňovat společnými cha-
rakteristikami, a proto se nemohou pominout) jsou uvedeny v jednotlivých částech. 

PŘÍKLAD 3 V ISO nebo IEC: 

Část 1: Obecné požadavky 

Část 2: Tepelné požadavky 

Část 3: Požadavky na větrání 

Část 4: Akustické požadavky 

PŘÍKLAD 4 V ISO nebo IEC: 

Část 1: Obecné požadavky 

Část 21: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky 

Část 22: Zvláštní požadavky na ždímačky 

Část 23: Zvláštní požadavky na myčky nádobí 
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PŘÍKLAD 5 V rámci číslování je dělení čísel částí dovoleno pouze v IEC: 

Část 1: Obecné požadavky 

Část 2-1: Požadavky na plazmové displeje  

Část 2-2: Požadavky na monitory 

Část 2-3: Požadavky na LCD 

Je-li použit systém ad b), musí se věnovat zvýšená pozornost tomu, zda platí odkazy z jedné části na další části. 
Toho lze dosáhnout dvěma způsoby. 

– Je-li odkaz na určitý prvek, musí být datovaný (viz 6.6.7.5.3). 

– Protože všechny části souboru jsou obvykle v působnosti jedné komise, dovolují se nedatované odkazy  
(viz 6.6.7.5.2) za podmínky, že příslušné změny se provedou současně ve všech částech souboru. Použití 
nedatovaných odkazů vyžaduje vysoký stupeň disciplíny komise odpovědné za daný dokument. 

Každá část souboru tvořeného více částmi musí být zpracována v souladu s pravidly platnými pro samostatný 
dokument, jak stanovuje tato část směrnic ISO/IEC. 

5.1.3 Členění obsahové náplně samostatného dokumentu 

Prvky, které souhrnně tvoří dokument, je dovoleno klasifikovat dvěma odlišnými způsoby: 

a) jejich normativním nebo informativním charakterem a jejich pozicí v uspořádání normy, tj. 

– úvodní informativní prvky (viz 3.2.2.1), 

– obecné a technické prvky (viz 3.2.1) a 

– doplňkové informativní prvky (viz 3.2.2.2); 

b) podle toho, zda jsou povinné nebo nepovinné (viz 3.2.3 a 3.2.4). 

Příklad obvyklého uspořádání je v tabulce 2. Tabulka 2 také obsahuje výčet dovoleného obsahu každého prvku 
tvořícího uspořádaný celek. 
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Tabulka 2 – Příklad typického uspořádání prvků v dokumentu 

Typ prvku Uspořádání prvkůa v dokumentu Dovolený obsaha prvku (prvků) 

v dokumentu 

Úvodní informativní  

Titulní strana Název 

Obsah (generovaný obsah; viz 6.1.2) 

Předmluva 
Text 
Poznámky 
Poznámky pod čarou 

Úvod 

Text 
Obrázky 
Tabulky 
Poznámky 
Poznámky pod čarou 

Obecný normativní 

Název Text 

Předmět  

Text 
Obrázky 
Tabulky 
Poznámky 
Poznámky pod čarou 

Citované dokumenty Odkazy 
Poznámky pod čarou 

Technický normativní 

Termíny a definice 
Značky a zkratky 
... 
 
Normativní příloha 

Text 
Obrázky 
Tabulky 
Poznámky 
Poznámky pod čarou 

Doplňkový informativní  Informativní příloha 

Text 
Obrázky 
Tabulky 
Poznámky 
Poznámky pod čarou 

Technický normativní Normativní příloha 

Text 
Obrázky 
Tabulky 
Poznámky 
Poznámky pod čarou 

Doplňkový informativní  
Bibliografie Odkazy 

Poznámky pod čarou 

Rejstříky (Text rejstříků; viz 6.4.3) 

a Tučné písmo = povinný prvek; kolmé písmo = normativní prvek; kurziva = informativní prvek. 

Dokument nemusí obsahovat všechny uvedené normativní technické prvky a je dovoleno, aby obsahoval jiné než 
uvedené normativní technické prvky. Jak charakter normativních technických prvků, tak jejich sled jsou určené 
povahou daného dokumentu. 

Je dovoleno, aby dokument rovněž obsahoval poznámky a poznámky pod čarou k obrázkům a k tabulkám  
(viz 6.6.5.9, 6.6.5.10, 6.6.6.6 a 6.6.6.7). 

Terminologické normy obsahují další požadavky na členění obsahu (viz příloha D). 
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5.2 Popis a číslování členicích prvků1 

5.2.1 Část 

5.2.1.1 Část se označuje arabskými číslicemi počínaje číslem 1 za číslem dokumentu a oddělené spojovníkem, např.  

9999-1, 9999-2 atd. 

Části se dále nečlení. Viz také příklady v 5.1.2. 

5.2.1.2 Název části se tvoří stejně jako název dokumentu, jak je popsáno v 6.1.1. Všechny jednotlivé názvy 
souboru samostatných částí musí obsahovat stejný úvodní prvek (pokud existuje) a hlavní prvek, zatímco  
doplňkový prvek musí být u každé části jiný, aby se navzájem odlišily. Doplňkový prvek musí být vždy uvozen 
označením „Část ...:“. 

5.2.1.3 Je-li dokument vydáván jako soubor samostatných částí, musí být v předmluvě k první části vysvětlena 
jeho předpokládaná stavba (viz 6.1.3). V předmluvě každé části, která patří k tomuto souboru, musí být uvedeny 
odkazy na názvy všech ostatních částí, pokud byly vydány nebo se plánuje jejich vydání. 

5.2.2 Kapitola 

Kapitola je základní složkou členění textu dokumentu. 

Kapitoly v každém dokumentu nebo samostatné části souboru se číslují arabskými číslicemi počínaje 1 od kapitoly 
„Předmět dokumentu“. Číslování pak průběžně pokračuje, kromě číslování příloh (viz 5.2.6). 

Každá kapitola musí mít název umístěný bezprostředně za jejím číslem na samostatném řádku odděleném od 
následujícího textu. 

5.2.3 Článek 

Článek je číslovanou částí kapitoly. Základní článek (např. 5.1, 5.2 atd.) se může dále dělit (např. 5.1.1, 5.1.2 
atd.) a v tomto dělení se může pokračovat až do páté úrovně (např. 5.1.1.1.1.1, 5.1.1.1.1.2 atd.). 

Články se označují arabskými číslicemi (příklad viz příloha C). 

Článek se nevytváří, pokud neexistuje ještě alespoň jeden další článek na stejné úrovni. Např. část textu v kapitole 10 
se neoznačuje jako článek „10.1“, pokud neexistuje článek „10.2“. 

Každý základní článek má být přednostně uveden názvem, který se umísťuje hned za jeho číslem na samostat-
ném řádku odděleném od následujícího textu. Další dělení článku se může upravit stejným způsobem. Používání 
názvů musí být v jedné kapitole nebo článku stejné úrovně jednotné, např. má-li 10.1 název, musí mít název 
i 10.2. Jestliže se název článku nepoužije, lze na začátku textu článku použít klíčová slova nebo slovní spojení 
(připravené pro tisk odlišným typem), aby se upoutala pozornost na věcný obsah řešený tímto článkem. Články 
s těmito klíčovými slovy nebo větnými vyjádřeními se neuvádějí v obsahu. 

5.2.4 Odstavec 

Odstavec je nečíslovaným prvkem kapitoly nebo článku. 

Odstavce, které následují bezprostředně za názvem kapitoly, se nesmějí používat, jestliže je kapitola dále členěna 
na články, protože odkazy na ně nejsou jednoznačné. 

PŘÍKLAD V následujícím příkladu nemohou být neočíslované odstavce jednoznačně identifikovány jako „Kapitola 5“,  
protože, přesně řečeno, odstavce v 5.1 a 5.2 jsou rovněž v kapitole 5. Aby bylo možné vyloučit tento problém, je nutné označit 
neočíslované odstavce jako článek „5.1 Obecně“ (nebo jiným vhodným názvem) a příslušně upravit číslování existujících 
článků 5.1 a 5.2 (jak je uvedeno níže), přesunout tyto odstavce jinam, nebo je vypustit. 

                                                      
1 Číslování členicích prvků v evropských společných modifikacích je uvedeno v příloze ZA. 
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Nesprávně  Správně 

5 Označování  5 Označování 

5.1 Obecně 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X. 

 
neoznačené 
odstavce 

 

    

5.1 Xxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
5.2 Xxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6 Protokol o zkoušce 

 5.2 Xxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
5.3 Xxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6 Protokol o zkoušce 

5.2.5 Výčty položek 

Výčty by měly být uvozeny větou (viz příklad 1), úplným gramatickým tvrzením následovaným dvojtečkou  
(viz příklad 2), nebo první částí tvrzení (bez dvojtečky - viz příklad 3), které je dokončeno položkami na seznamu. 

Každá položka v seznamu musí být uvedena pomlčkou nebo odrážkou, nebo je-li to nezbytné pro identifikaci, 
malým písmenem a následnou závorkou. Je-li nutné dále dělit položky v posledním uvedeném typu výčtu, použijí 
se arabské číslice s následnou závorkou (viz příklad 1). 

Při použití výčtu dle příkladu č. 3 je lépe z důvodu snazšího pochopení nepokračovat další větou. Pro klíčové 
pojmy nebo slovní spojení může být použit jiný typ písma, který má upozornit na předmět, kterým se zabývají 
různé položky seznamu (viz příklad 1). Takové termíny nebo slovní spojení nesmí být použity v obsahu; pokud je 
to nezbytné, aby byly začleněny do obsahu, nesmí být předloženy jako položky seznamu, ale jako názvy článku 
(viz 5.2.3). 

PŘÍKLAD 1 Při vytváření definic platí dále uvedené zásady. 

a) Definice musí mít stejný gramatický tvar jako termín: 

1) k definování slovesa se používá slovesná vazba; 

2) k definování podstatného jména v jednotném čísle se používá jednotné číslo. 

b) Preferovaná struktura definice obsahuje základní část uvádějící třídu, do které patří daný pojem, a další část vyjmeno-
vávající charakteristiky odlišující daný pojem od ostatních členů téže třídy. 

c) Definice veličiny se formuluje podle ustanovení ISO 80000-1. To znamená, že odvozenou veličinu lze definovat pouze 
pomocí jiných veličin. Definice veličiny nesmí obsahovat žádné jednotky. Název veličiny také nemá vyjadřovat žádnou 
jednotku. Názvy veličiny, jako je napětí, se nemají používat: spíše by mohla být použita veličina elektrické napětí. 

PŘÍKLAD 2 Vypínač se nepožaduje u těchto kategorií přístrojů: 

– přístroje se spotřebou elektrické energie maximálně 10 W za normálních provozních podmínek; 

– přístroje se spotřebou maximálně 50 W měřenou 2 min po vzniku každé poruchy; 

– přístroje s nepřetržitým provozem. 

PŘÍKLAD 3 Vibrace zařízení mohou být způsobeny 

• nevyvážeností točivých částí, 

• malými deformacemi rámu, 

• valivými ložisky a 

• aerodynamickým zatížením. 
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5.2.6 Přílohy 

Popis dvou druhů příloh viz 6.3.8 a 6.4.1. 

Přílohy se zařazují v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Každá příloha se označuje slovem „Příloha“ a písme-
nem velké abecedy, v abecedním pořadí počínaje písmenem „A“, např. „Příloha A“. Za označením přílohy násle-
duje údaj „(normativní)“ nebo „(informativní)“ a na dalším řádku její název. Čísla kapitol, článků, tabulek, obrázků 
a matematických vzorců se v příloze uvozují písmenem označujícím tuto přílohu, za každým písmenem následuje 
tečka. Každá příloha má samostatné číslování. Jediná příloha se označuje „Příloha A“. 

Přílohy je možné členit do kapitol (viz 5.2.2), článků (viz 5.3.3), odstavců (viz 5.2.4) a výčtů (viz 5.2.5). Na kapitoly 
se nečlení, není-li v příloze ještě nejméně jedna kapitola. 

PŘÍKLAD Kapitoly v příloze A se označují „A.1“, „A.2“, „A.3“ atd. Články v příloze A.1 se označují „A.1.1“, A.1.2“, „A.1.3“ atd. 

5.2.7 Bibliografie 

Bibliografie, pokud je uvedena, se uvádí za poslední přílohu. Pravidla zpracování viz 6.4.2. 

5.2.8 Rejstříky 

Rejstříky, pokud jsou uvedeny, se uvádějí jako poslední prvek. Pravidla zpracování viz 6.4.3. 

6 Zpracování návrhů dokumentů 

6.1 Úvodní informativní prvky 

6.1.1 Titulní strana 

Titulní strana musí obsahovat název dokumentu. 

Název musí být co nejpečlivěji formulován; i když je co nejstručnější, musí jednoznačně určovat předmět doku-
mentu tak, aby jej odlišoval od názvů jiných dokumentů, aniž by se zacházelo do nepodstatných podrobností. 
Všechny další potřebné údaje se musí být uvedeny v předmětu dokumentu. 

Název musí být složen z oddělených co nejkratších prvků, postupujících od obecného ke konkrétnímu. Obecně 
nesmí být použity více než tyto tři prvky: 

a) úvodní prvek (nepovinný) vyjadřující obecně obor, k němuž dokument náleží (často může vycházet z názvu 
komise, která dokument připravila); 

b) hlavní prvek (povinný) vyjadřující základní předmět řešený v tomto obecném oboru; 

c) doplňkový prvek (nepovinný) vyjadřující konkrétní charakteristiku základního předmětu dokumentu nebo uvá-
dějící podrobnosti, které odlišují dokument od jiných dokumentů nebo dalších samostatných částí tohoto  
dokumentu. 

Podrobná pravidla tvoření názvů jsou uvedena v příloze E. 

POZNÁMKA Titulní strany návrhů dokumentů v připomínkovém řízení, konečných návrhů dokumentů a konečného znění 
publikací připravuje ve standardním formátu Řídicí centrum CEN-CENELEC. 

6.1.2 Obsah 

Obsah je nepovinný úvodní prvek, avšak nutný, pokud usnadňuje použití dokumentu. Musí být označen názvem 
„Obsah“ a musí uvádět přehled kapitol, a pokud je to vhodné, článků s jejich názvy, příloh společně s jejich  
statusem uvedeným v závorkách, bibliografii, rejstříky, obrázky a tabulky. Pořadí musí být v následující: kapitoly 
a články s jejich názvy, přílohy (včetně kapitol a článků s uvedenými názvy, pokud je to vhodné), bibliografie, 
rejstříky, obrázky a tabulky. Všechny uvedené prvky musí být citovány svými plnými názvy. Termíny z kapitoly 
„Termíny a definice“ se v obsahu neuvádějí. 

Obsah se vytváří automaticky, nikoliv ručně. 

6.1.3 Evropská předmluva 

Evropská předmluva musí být v každém dokumentu. Nesmí obsahovat požadavky, doporučení, obrázky ani tabulky. 
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Tvoří ji obecná a specifická část. Obecná část (dodaná Ústředním sekretariátem ISO nebo Ústřední kanceláří 
IEC) poskytuje informaci o odpovědné organizaci a o mezinárodních normách obecně, tj. 

a) označení a název komise, která dokument vypracovala, 

b) informace vztahující se ke schválení dokumentu, 

c) informace týkající se použitých formulačních zásad, včetně odkazu na tuto část směrnic ISO/IEC (nepoužitelné 
v CEN-CENELEC), 

– nejzazší termín zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy, nebo schválením EN  
k přímému používání (endorsement) jako národní normy (dop) a nejzazší termín zrušení národních norem 
konfliktních s EN (dow) [IR část 2:2015, 2.22 a 2.23]. 

Specifická část (dodaná sekretariátem komise) musí uvádět oznámení o zásadních technických změnách  
v jakémkoliv předchozím vydání dokumentu a co nejvíce z následujících příslušných informací: 

d) označení každé další mezinárodní organizace, která se podílela na vypracování dokumentu; 

e) sdělení o tom, že tento dokument ruší nebo nahrazuje jiné dokumenty (celé nebo částečně)/ prohlášení 
o změně nebo nahrazení jiných dokumentů tímto dokumentem, a to zcela nebo částečně; 

f) vztah dokumentu k jiným dokumentům (viz 5.2.1.3); 

g) v IEC navíc datum příští prověrky (viz Dodatek ke směrnicím ISO/IEC – Specifické postupy IEC); 

– vztah normy k evropským právním dokumentům. 

POZNÁMKA Viz ilustrační materiál CEN Business Operations Support System (BOSS) CEN http://www.cen.eu/boss 
a CENELEC http://www.cenelec.eu. 

6.1.4 Úvod 

Úvod je nepovinný prvek, který, je-li požadován, poskytuje specifické informace nebo vysvětlení týkající se tech-
nického obsahu dokumentu a důvodů, které vedly k jeho vypracování. Nesmí obsahovat požadavky. 

Vždy, když jsou v dokumentu mezinárodně přijata alternativní řešení a uvedeny přednosti různých alternativ, musí 
být v úvodu vysvětleny důvody těchto předností [viz A.6 d)]. Tam, kde jsou zjištěna patentová práva, musí úvod 
obsahovat příslušné upozornění. Viz příloha F. 

Úvod se nečísluje, pokud není potřeba vytvořit jeho číslované články. V takovém případě se očísluje 0 a jeho 
články 0.1, 0.2 atd. Každý číslovaný obrázek, tabulka, rovnice nebo poznámka pod čarou se však musí číslovat 
od čísla 1. 

6.2 Obecné normativní prvky 

6.2.1 Předmět 

Tento prvek se musí zařadit na začátek každého dokumentu k jednoznačnému určení jeho předmětu a charakte-
ristik, které zahrnuje, čímž se vymezuje použitelnost dokumentu nebo jeho částí. Tento prvek nesmí obsahovat 
požadavky. 

V dokumentech tvořených souborem samostatných částí musí předmět každé části vymezovat pouze předmět 
příslušné části. 

Předmět dokumentu musí být stručný, aby se mohl použít jako anotace k bibliografickým účelům. 

Tento prvek se formuluje jako řada sdělení faktů. Musí se použít způsoby vyjádření jako například následující: 

Tato mezinárodní norma 

• stanovuje 

– „rozměry ... “ 

– „metodu ... “ 

– „charakteristiky ... “ 

• zavádí 

–  „systém ... “ 

– „obecné zásady ... “ 
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• uvádí pokyn (pokyny) pro ... “ 

• definuje termíny“ 

Prohlášení o platnosti dokumentu musí být uvedeno zněním: 

„Tato mezinárodní norma platí pro ... “ 

Formulace se mění podle daného druhu dokumentu tj. mezinárodní normy, technické specifikace, veřejně  
dostupné specifikace, technické zprávy nebo pokynu. 

6.2.2 Citované dokumenty 

Tento nepovinný prvek musí uvádět seznam citovaných dokumentů (viz 6.6.7.5), na které jsou v textu odkazy 
a které jsou pro používání dokumentu nezbytné. Každý datovaný citovaný dokument musí obsahovat rok vydání 
nebo v případě návrhů citovaných dokumentů k připomínkám rok vydání a úplný název. Rok vydání se neuvádí 
u nedatovaných citovaných dokumentů. U nedatovaného citovaného dokumentu, který zahrnuje všechny části 
jednoho dokumentu, se uvádí za číslo publikace „(soubor)“ a celkový název řady částí (tj. úvodní a hlavní prvky 
viz příloha E). 

POZNÁMKA Odkazy na návrhy k připomínkovému řízení nejsou doporučeny. 

Citované dokumenty jsou v zásadě dokumenty vydávané ISO a popř. IEC. Normativní dokumenty vydané jinými 
organizacemi lze citovat pod podmínkou, že 

a) dokument je uznáván příslušnou komisí ISO a/nebo IEC jako obecně přijatelný, s autoritativním statusem a je 
veřejně dostupný, 

b) příslušná komise ISO a/nebo IEC má souhlas k jeho zařazení od autorů nebo vydavatelů (pokud jsou známi) 
a jeho dostupnosti na vyžádání  
— očekává se, že autoři nebo vydavatelé jej zpřístupní na vyžádání, 

c) autoři nebo vydavatelé (pokud jsou známi) rovněž souhlasí s tím, že budou informovat příslušnou komisi ISO 
a/nebo IEC o zamýšlené revizi citovaného dokumentu a jejích zásadách, a 

d) příslušná komise ISO a/nebo IEC prozkoumá situaci z hlediska každé změny tohoto citovaného dokumentu. 

Seznam se uvádí následujícím textem: 

„V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou 
nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované doku-
menty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu 
(včetně všech změn).“ 

Uvedený text je rovněž použitelný v části dokumentu tvořeného souborem samostatných částí.  

Seznam nesmí obsahovat následující: 

– citované dokumenty, které nejsou veřejně přístupné; 

– citované dokumenty, na které je uveden pouze informativní odkaz; 

– citované dokumenty, které sloužily pouze jako bibliografický nebo podkladový materiál při vypracování dokumentu. 

Takové dokumenty lze uvádět v bibliografii (viz 6.4.2). 

Pouze v případě CENELEC, kde tvoří evropskou normu převzatá mezinárodní norma (viz příloha ZA), doplňuje 
se evropská normativní příloha obsahující tentýž seznam dokumentů společně s odkazy na evropské publikace, 
pokud existují, které se místo nich použijí (viz ZB.3). 

Jestliže evropskou normu netvoří převzatá mezinárodní norma, uvádějí se odkazy na evropské normy, pokud 
existují. 

6.3 Technické normativní prvky 

6.3.1 Termíny a definice 

Tento prvek je nepovinný a uvádí definice určitých termínů používaných v dokumentu, které jsou nutné k jejich 
pochopení. Pokud jsou ve vlastním dokumentu uvedeny termíny a definice, použije se následující úvodní text: 

„Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.“ 
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V případě, že se použijí také termíny definované v jednom nebo ve více jiných dokumentech (např. v samostat-
ných částech dokumentů, kde část 1 stanovuje termíny a definice platné pro několik částí nebo pro všechny části), 
používá se dále uvedený, popř. vhodně upravený úvodní text: 

„Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle … a dále uvedené termíny a definice.“ 

Pravidla pro vypracování a úpravu termínů a definic, společně se zvláštními pravidly pro terminologické normy, 
jako jsou slovníky, nomenklatury nebo seznamy ekvivalentních termínů v různých jazycích, jsou uvedena v příloze D. 

Je třeba upozornit, že v tomto případě není úvodní text samostatný odstavec, jak je uvedeno v 5.2.4, protože 
termíny a definice tvoří výčet definic, nikoliv řadu článků. 

6.3.2 Značky a zkratky 

Tento prvek je nepovinný a uvádí přehled značek a zkratek potřebných k pochopení dokumentu. 

Pokud není potřeba uvádět seznam značek ve specifickém pořadí, které odráží odborná kritéria, mají se uvádět 
v abecedním pořadí v následující posloupnosti: 

– písmena velké latinské abecedy následovaná písmeny malé latinské abecedy (A, a, B, b atd.); 

– písmena bez indexů před písmeny s indexy a písmena s písmennými indexy před písmeny s číselnými indexy 
(B, b, C, Cm, C2, c, d, dext, dint, d1 atd.); 

– písmena řecké abecedy za písmeny latinské abecedy (Z, z, A, α, B, β, ... Λ, λ atd.); 

– ostatní zvláštní značky. 

Z praktických důvodů lze kombinovat tento prvek s prvkem 6.3.1, takže se sdružují termíny a jejich definice, 
značky, zkratky a popřípadě jednotky pod vhodným složeným názvem, např. „Termíny, definice, značky, jednotky 
a zkratky“. 

6.3.3 Požadavky 

Tento prvek je nepovinný. Pokud se uvádí, musí obsahovat následující údaje: 

a) všechny charakteristiky týkající se vlastností produktů, procesů nebo služeb uvedených v dokumentu, buď 
přímo, nebo odkazem; 

b) požadované mezní hodnoty kvantifikovatelných charakteristik; 

c) ke každému požadavku buď odkaz na zkušební metodu pro určení nebo ověření hodnot charakteristiky, nebo 
na vlastní zkušební metodu (viz 6.3.5). 

Mezi požadavky, sděleními a doporučeními je třeba dělat zřetelná rozlišení. 

Smluvní požadavky (týkající se reklamací, záruk, úhrady nákladů atd.) a právní nebo statutární požadavky se 
nesmí být uvedeny. 

U některých norem týkajících se produktů může být nezbytné stanovit povinnost opatřit produkt výstrahou nebo 
pokyny osobě, která produkt instaluje, nebo uživateli, a stanovit charakter těchto varování a instrukcí. Naopak 
požadavky týkající se instalace nebo samotného používání musí být zahrnuty do samostatné části nebo samo-
statného dokumentu, jelikož to nejsou požadavky vztahující se na samotný produkt. 

V dokumentech obsahujících charakteristiky, jejichž hodnoty se vyžadují od dodavatelů nebo obchodníků, ale 
nejsou v těchto dokumentech předepsány, musí být stanoven způsob měření hodnot příslušných veličin a vyjád-
ření výsledků měření. 

Postup začlenění více velikostí výrobku viz příloha A.6. 

6.3.4 Odběr vzorků 

Tento nepovinný prvek stanovuje podmínky a metody odběru vzorků a také způsob uchovávání vzorků. Tento 
prvek je dovoleno zařadit na začátek článku 6.3.5. 
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6.3.5 Zkušební metody 

6.3.5.1 Obecně 

Te nto nepovinný prvek uvádí všechna ustanovení týkající se postupu určování hodnot charakteristik nebo týkající 
se kontroly shody se stanovenými požadavky a zajištění reprodukovatelnosti výsledků. Podle potřeby se u zkou-
šek musí uvést, zda jde o typové zkoušky, provozní zkoušky, zkoušky vzorků atd. Kromě toho, dokument musí 
také stanovovat pořadí zkoušek, jestliže pořadí může ovlivnit výsledky těchto zkoušek. 

Zkušební metody lze rozdělit v tomto pořadí (podle potřeby): 

a) podstata zkoušky; 

b) činidla a/nebo materiály (viz 6.3.5.2); 

c) přístroje (viz 6.3.5.3);  

d) příprava a uchovávání zkušebních vzorků a zkušebních kusů; 

e) postup; 

f) vyjádření výsledků, včetně metody výpočtu a přesnosti zkušební metody, a v ISO nejistota měření; 

g) protokol o zkoušce. 

Zkušební metody lze uvádět jako oddělené kapitoly nebo je začlenit do požadavků (viz 6.3.3) nebo je uvádět 
v přílohách (viz 6.3.8) nebo jako samostatné části (viz 5.2.1). Zkušební metoda se vypracovává jako samostatný 
dokument, jestliže je pravděpodobné, že bude nutné se na něj odkazovat v jiných dokumentů.  
Požadavky, vzorkování a zkušební metody jsou vzájemně propojené prvky dokumentů týkajících se výrobků a berou 
se v úvahu společně, i když se dovoluje, aby se různé prvky vyskytovaly v samostatných kapitolách dokumentu 
nebo v samostatných dokumentech. 
Při zpracování zkušebních metod se berou v úvahu dokumenty pro obecné zkušební metody a související 
zkoušky pro podobné charakteristiky v jiných dokumentech. Nedestruktivní zkušební metody se volí v případech, 
ve kterých mohou nahradit na stejné úrovni důvěryhodnosti destruktivní zkušební metody. 
Zkušební metody mají vyhovovat metrologickým principům týkajícím se validace, návaznosti měření a hodnocení 
nejistoty měření uvedeným v ISO/IEC 17025:2005, kapitola 5. Další dokumenty, které lze použít, zahrnují Pokyn 
ISO/IEC 98-3 Nejistota měření – Část 3: Návod na vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) a Pokyn ISO/IEC 99 
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Základní a obecné pojmy a termíny (VIM). Požadavky týkající se zkušebních 
zařízení mají vyhovovat ustanovením týkajícím se přesnosti a kalibrace stanoveným v ISO/IEC 17025:20555, 
kapitola 5. 
Výběr metod chemického rozboru viz ISO 78-2. Podstatnou část ISO 78-2 lze použít i pro jiné než chemické produkty. 
Dokumenty, které stanovují zkušební metody zahrnující použití nebezpečných výrobků, přístrojů nebo postupů 
musí obsahovat obecné varování a vhodná specifická varování. Doporučené formulace takového varování viz 
Pokyn ISO/IEC 51 (B.15). 
Dokument, který stanovuje zkušební metody, nesmí zahrnovat povinnost provádění zkoušky jen jedním způsobem. 
Stanovuje pouze metodu, podle které se posuzuje, pokud je požadována, a odkazuje se na ni (např. v tomtéž 
nebo jiném dokumentu, v předpisech nebo ve smlouvě), musí se použít. 
Jestliže dokument stanovuje statistickou metodu posuzování shody výrobku, postupu nebo služby, jakékoliv pro-
hlášení shody s dokumentem platí jen pro shodu souboru nebo dávky. 
Jestliže je v dokumentu uvedeno, že každý jednotlivý kus má být zkoušen v souladu s tímto dokumentem, jaké-
koliv prohlášení o shodě výrobku s dokumentem znamená, že byl každý jednotlivý kus ozkoušen/otestován a splnil 
příslušné požadavky. 
Jestliže se používají zkušební metody, které se liší od obecně přijatých zkušebních metod pro obecné použití, 
nesmí to být důvod nestanovit nejvhodnější z nich v dokumentu. 

6.3.5.2 Činidla a/nebo materiály 

Tento nepovinný prvek uvádí výčet činidel a/nebo materiálů použitých v dokumentu. 

Obsah kapitoly činidel a/nebo matriálů bude obvykle obsahovat doplňující úvodní text spolu s podrobným výčtem 
jednoho nebo více činidel a/nebo materiálů. 

Úvodní text se používá pouze ke stanovení obecných ustanovení, na které nejsou vzájemné odkazy. Prvek, na 
který je nutný vzájemný odkaz v tomto textu, se neuvádí, ale uvádí se jako zvláštní údaj, jak je popsáno níže. 
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Je třeba upozornit, že úvodní text obsahující obecná ustanovení není odstavec následující bezprostředně za 
názvem kapitoly, jak uvádí 5.2.4, protože výčet podrobně popisující činidla a/nebo materiály netvoří řadu článků. 
Bylo by nerozumné očekávat, že každý dokument bude obsahovat nejméně dvě činidla a/nebo materiály, vzhle-
dem k tomu, že není dovoleno, aby kapitola obsahovala jediný článek (viz 5.2.3). 

Každý údaj o činidle a/nebo materiálu se čísluje pro účely vzájemných odkazů, dokonce i když je tam pouze jeden 
údaj. 

Následující příklad ukazuje použitou úpravu (další příklady viz ISO 78-2). Je třeba upozornit, že typografická 
úprava se liší od úpravy kapitol a článků: název kapitoly nebo článku je na stejném řádku jako jeho číslo; avšak 
„na řádku odděleném od následujícího textu“. Činidla a/nebo materiály ve výčtu činidel a/nebo materiálů volitelně 
následuje popis činidel a/nebo materiálů, který je na stejném řádku, každý další popis se uvádí v samostatném 
odstavci. 

PŘÍKLAD 

3 Činidla 

Používají se jen činidla uznaného analytického stupně a jen destilovaná voda nebo voda ekvivalentní čistoty. 

3.1 Čisticí prostředek, např. methanol nebo voda obsahující několik kapek tekutého detergentu. 

6.3.5.3 Přístroje 

Tento nepovinný prvek uvádí výčet přístrojů použitých v dokumentu. Pravidla pro stavbu, číslování a úpravu ka-
pitoly „Přístroje“ jsou stejná jako pro kapitolu „Činidla a/nebo. materiály“ (viz 6.3.5.2). Tam, kde je to možné, se 
nemají uvádět přístroje jednoho výrobce. Pokud takové zařízení není běžně dostupné, tato kapitola musí obsa-
hovat takové požadavky na přístrojové vybavení, které zajistí, že srovnatelné zkoušky mohou provádět různé 
strany. Viz také 6.6.3 týkající se používání obchodních názvů a ochranných známek. 

6.3.5.4 Alternativní zkušební metody 

Existuje-li více vhodných zkušebních metod pro určitou charakteristiku, pak v zásadě jen jedna z nich je předmětem 
dokumentu. Pokud se musí z jakéhokoliv důvodu normalizovat více než jedna metoda, lze uvést v dokumentu 
rozhodčí metodu (často nazývanou referenční), aby se vyloučily pochybnosti a rozpory. 

6.3.5.5 Volba zkušebních metod s přihlédnutím k jejich přesnosti 

6.3.5.5.1 Přesnost zvolené zkušební metody musí umožňovat jednoznačné určení, zda hodnota posuzované 
charakteristiky leží ve stanovené toleranci. 

6.3.5.5.2 Tam, kde je to shledáno jako technicky nezbytné, musí být u každé metody uvedeny údaje o jejích 
mezích přesnosti. 

6.3.5.6 Předcházení duplicitám a nepodstatným odchylkám 

Předcházení duplicitám je obecná zásada metodiky normalizace, ale největší nebezpečí, plynoucí z nežádoucích 
duplicit, se projevuje v oblasti zkušebních metod, protože jedna zkušební metoda se často používá u více než 
jednoho výrobku nebo typu výrobku, s malými nebo žádnými odchylkami. Před normalizací kterékoliv zkušební 
metody se musí proto zjistit, zda již neexistuje použitelná zkušební metoda. 

Je-li zkušební metoda použitelná nebo je pravděpodobné její použití u dvou nebo více typů výrobků, musí se 
vypracovat dokument pro vlastní metodu a každý dokument týkající se uvedeného výrobku na ni musí odkazovat 
(s uvedením všech úprav, které mohou být nezbytné). Tím se pomůže zabránit nežádoucím odchylkám. 

Pokud je při tvorbě dokumentu vztahujícího se k výrobku nezbytné normalizovat nějaký druh zkušebního zařízení, 
u které je pravděpodobné použití i pro zkoušení jiných výrobků, musí být tato skutečnost řešena v samostatném 
dokumentu, který je připraven ve spolupráci s komisí zabývající se tímto zařízením. 

6.3.6 Třídění, označování a kódování 

Tento nepovinný prvek dovoluje stanovit systém třídění, označování (viz příloha G) a kódování výrobků, procesů 
nebo služeb, které vyhovují stanoveným požadavkům. Z praktických důvodů se tento prvek může kombinovat 
s prvkem 6.3.3. Rozhodnutí o tom, mají-li být zahrnuty požadavky na označování do daného dokumentu, se 
ponechává na příslušné komise. Pokud ano, musejí být ve shodě s přílohou G. Tento prvek se může doplnit do 
informativní přílohy uvádějící příklad pořadí informací. 
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6.3.7 Označování, etiketování a balení 

6.3.7.1 Obecně 

Označování, etiketování a balení jsou doplňkové aspekty, které se zařazují, kdykoliv je to vhodné, zejména u norem 
produktů týkajících se spotřebního zboží. 

Je-li to nezbytné, stanovují se nebo doporučují způsoby označování. 

Tento prvek se netýká značek shody. Takové značky se obvykle používají ve shodě s pravidly certifikačního 
systému – viz pokyn ISO/IEC 23. Značení produktů s odkazem na normalizační orgán nebo jeho dokumenty je 
uvedeno v ISO/IEC 17050-1 a ISO/IEC 17050-2. 

Ustanovení, která se týkají norem bezpečnosti, a aspekty, které souvisejí s bezpečností, jsou uvedeny v pokynu 
ISO/IEC 51. 

Tento prvek lze doplnit do informativní přílohy uvádějící příklad pořadí informací. 

6.3.7.2 Požadavky na označování, etiketování a balení produktů 

Dokumenty obsahující odkazy na označení produktu musí stanovovat, pokud je to vhodné, následující údaje: 

– obsah každého použitého označení k identifikaci produktu včetně, pokud je to vhodné, výrobce (název  
a adresa) nebo odpovědného prodejce (obchodní název, ochranná známka nebo identifikační značka), nebo 
označení vlastního výrobku [např. ochranná známka výrobce nebo prodejce, modelové nebo typové číslo 
označení (viz příloha G)] nebo identifikaci různých rozměrů, kategorií, typů a stupňů; 

– způsob provedení takového značení, např. na štítcích (někdy označovaných jako „firemní štítky“), visač-
kami/nálepkami, etiketami, razítky, barvami, pramenů (u kabelů), pokud je to vhodné; 

– umístění na produktu, nebo v některých případech na obalu, kam se taková značka umísťuje; 

– požadavky na etiketování a/nebo balení výrobku (např. návod k obsluze, varování před rizikem, datum výroby); 

– ostatní informace, pokud je lze požadovat. 

Jestliže se v dokumentu požaduje použití etikety, dokument musí rovněž stanovovat charakter etiketování, způ-
sob jejich připevnění, nalepení nebo nanesení na výrobek nebo jeho obal. 

Značky stanovené pro označování musí vyhovovat příslušným dokumentům vydaným ISO a IEC. Dokumenty 
týkající se balení se nacházejí v katalozích ISO a IEC pod klasifikací ICS 55.  

6.3.7.3 Požadavky na průvodní dokumentaci výrobků 

Připouští se, aby v dokumentech byly uváděny požadavky na nějaký druh průvodní dokumentace produktu (např. 
zprávu o zkoušce, pokyny k obsluze, nebo jiné informace na obalu výrobku). Pravidla pro třídění a označování 
této dokumentace pro podniky, systémy a zařízení jsou v IEC 61355-1, pravidla takové dokumentace pro správní 
orgány, komerční sféru a průmysl jsou v systému třídění ICS 01.140.30. Tam, kde je to relevantní, se obsah 
takové dokumentace musí stanovit. 

6.3.8 Normativní přílohy 

Normativní přílohy uvádějí dodatečná ustanovení k ustanovením vlastního dokumentu. Jejich zařazení je nepo-
vinné. Jejich normativní status (na rozdíl od informativního – viz 6.4.1) musí být zřejmý ze způsobu odkazu v textu, 
uvedením v obsahu a v záhlaví vlastní přílohy. 

Pravidla pro informativní přílohy viz 6.4.1. 

Informace o existujících zvláštních národních podmínkách se uvádějí v normativních přílohách (viz ZB.1). 

6.4 Doplňkové informativní prvky 

6.4.1 Informativní přílohy 

6.4.1.1 Informativní přílohy uvádějí další informace určené k pochopení dokumentu nebo k jeho používání.  
Nesmějí obsahovat požadavky, s výjimkou popsanou v 6.4.1.2. Jejich zařazení je nepovinné. Jejich informativní 
status (na rozdíl od normativního – viz 6.3.8) musí být zřejmý ze způsobu odkazu v textu, z uvedení v obsahu 
a ze záhlaví vlastní přílohy. 

Pravidla pro normativní přílohy viz 6.3.8. 
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6.4.1.2 Je dovoleno, aby informativní přílohy obsahovaly nepovinné požadavky. Např. je dovoleno, aby nepo-
vinná zkušební metoda obsahovala požadavky, avšak pro shodu s dokumentem není shoda s těmito požadavky 
nutná. 

Informace o existujících odchylkách typu A se uvádějí v informativních přílohách (viz ZB.2). 

6.4.2 Bibliografie 

U citovaných dokumentů ISO a IEC se dodržují pravidla uvádění stanovená v 6.2.2. U ostatních citovaných  
dokumentů a informačních zdrojů (tištěných, elektronických nebo jiného druhu) se dodržují příslušná pravidla 
stanovená v ISO 690. 

Dokumenty citované online poskytují dostatečné informace umožňující identifikaci a místo zdroje. K zajištění  
návaznosti se má přednostně citovat primární zdroj. Mimoto má citace platit, pokud možno, po dobu očekávané 
životnosti dokumentu. Citace musí obsahovat postup přístupu k citovanému dokumentu a úplnou webovou adresu 
s interpunkcí, písmeny velké a malé abecedy, jak jsou uvedena ve zdroji (viz ISO 690). 

PŘÍKLAD 1 Směrnice ISO/IEC a Dodatek ISO. Mezinárodní organizace pro normalizaci, © 2004-2010 [přezkoumáno 
2010-04-19]. Dostupné na http://www.iso.org/directives. 

PŘÍKLAD 2 Statuty a směrnice. Mezinárodní elektrotechnická komise, © 2004-2010 [přezkoumáno 2011-02-19]. Dostupné 
na http:/www.iec.ch/members experts/refdocs. 

PŘÍKLAD 3 ISO 7000/IEC 60417 [online databáze], Grafické značky pro užití u přístrojů [přezkoumáno 2010-06-14].  
Dostupné na http:/www.graphical-symbols.info/equipment. 

Dokumenty citované v bibliografii lze sdružovat pod skupinovými nadpisy. Takové nadpisy nesmějí být číslovány 
a jejich výčet nesmí být v uváděn v obsahu. 

6.4.3 Rejstříky 

V případě, že si autoři jiných než terminologických norem přejí uvést v normě rejstřík, spojí se s Ústředním se-
kretariátem ISO nebo Ústřední kanceláří IEC k projednání nejlepšího způsobu automatického vytvoření rejstříku. 

6.5 Další informativní prvky 

6.5.1 Poznámky a příklady v textu 

Poznámky a příklady zařazené v textu dokumentu se používají jen k uvádění doplňujících informací pro lepší 
pochopení nebo používání dokumentu. Nesmějí obsahovat požadavky („musí“ viz 3.1.1 a tabulka H.1) ani žádné 
informace považované za nutné k používání dokumentu, tj. instrukce (požadavek: tabulka H.1), doporučení („má 
být“ viz 3.3.2 a tabulka H.2) nebo dovolení („smí být“ viz tabulka H.3). Poznámky je možno psát jako sdělení faktů. 

PŘÍKLAD 1 Tento příklad (Příklad 1) zahrnuje část kapitoly spolu s poznámkou. Poznámka je správně formulována, protože 
obsahuje doplňující informace určené pro správné pochopení dokumentu.  

Každá etiketa musí mít délku od 25 mm do 40 mm a šířku od 10 mm do 15 mm. 

POZNÁMKA Velikost etikety je volena tak, aby vyhovovala největším velikostem stříkačky, aniž by zakrýval dílky stupnice. 

PŘÍKLAD 2 Následující příklady nejsou správně formulovány, protože jejich obsah, respektive žádný požadavek a instrukce, 
doporučení ani dovolení netvoří „doplňující informaci”. 

POZNÁMKA 1 V tomto kontextu se část musí považovat za samostatný dokument ... („musí” tvoří požadavek; viz 3.3.1 
a tabulka A.1). 

POZNÁMKA 2 Alternativně, zkouší se zatížení ... („zkouší se“ tvoří požadavek, zde je vyjádřen formou instrukce pomocí 
zvratného trpného rodu, viz tabulka .H.1). 

POZNÁMKA 3 Je-li laboratoř součástí větší organizace, má být uspořádání středisek, která mají konfliktní zájmy ... („má“ 
vyjadřuje doporučení vyjádřené pomocí má; viz 3.3.2 a tabulka .H.2). 

POZNÁMKA 4 Jednotlivci se dovoluje mít více než jednu funkci ... („dovoluje se“ vyjadřuje dovolení vyjádřené pomocí 
slovesné formy dovolit; viz tabulka H.3). 

Poznámky a příklady se mají umísťovat na konci odstavce, k němuž se vztahují. 

Poznámky a příklady se nečíslují, pokud se jich v téže kapitole, článku, obrázku nebo tabulce nevyskytuje více 
než jeden. 
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Vyskytuje-li se více poznámek v jedné kapitole, článku, obrázku nebo tabulce označují se jako „POZNÁMKA 1“, 
„POZNÁMKA 2“, „POZNÁMKA 3“ atd. 

Vyskytuje-li se více příkladů v jedné kapitole, článku, obrázku nebo tabulce, označují se jako „PŘÍKLAD 1“, 
„PŘÍKLAD 2“, „PŘÍKLAD 3“ atd. 

6.5.2 Poznámky pod čarou k textu 

Poznámky pod čarou k textu uvádějí doplňkové informace; jejich používání se však omezuje na minimum. Tak 
jako v případě poznámek a příkladů zařazených v textu (viz 6.5.1) nesmějí poznámky pod čarou obsahovat  
požadavky ani žádné informace nezbytné pro používání dokumentu. 

Pro poznámky pod čarou k obrázkům a tabulkám platí jiná pravidla (viz 6.6.5.10 a 6.6.6.7). 

Poznámky pod čarou k textu se umísťují na spodní části příslušné strany a oddělují se od textu krátkou tenkou 
vodorovnou čarou v levé části strany. 

Poznámky pod čarou k textu se obvykle rozlišují arabskými číslicemi, počínaje 1 s kulatou závorkou. Tvoří spojitou 
posloupnost v celém dokumentu: 1), 2), 3) atd. Na poznámky musí být v textu odvolávka stejnými číslicemi ve zvý-
šené poloze za příslušným slovem nebo větou: 1) 2) 3) atd. 

V některých případech pro vyloučení možnosti záměny s horními indexy lze místo číslic použít jednu nebo více 
hvězdiček nebo jiné vhodné značky: *, **, **, atd.; †, ‡ atd. 

6.6 Společná pravidla a prvky 

6.6.1 Vhodné výrazy pro vyjádření závaznosti ustanovení 

6.6.1.1 Vlastní dokument neukládá nikomu žádnou povinnost se podle něj řídit. Může však být uložena, např. 
právní cestou nebo smluvně. K tomu, aby uživatel dokumentu mohl s ním prohlásit shodu, musí znát požadavky, 
které je povinen splnit. Musí být rovněž schopen rozlišit tyto požadavky od ostatních ustanovení, kde má určitou 
možnost volby. 

6.6.1.2 Proto jsou důležitá jednoznačná pravidla použití vhodných výrazů (včetně modálních sloves). 

6.6.1.3 Vhodné výrazy, které se používají při formulaci ustanovení, jsou v příloze H, v prvním sloupci každé 
tabulky. Ekvivalentní výrazy uvedené ve druhém sloupci se používají jen ve výjimečných případech, jestliže výraz 
v prvním sloupci nelze použít z jazykových důvodů. 

6.6.2 Psaní a zkracování názvů organizací, styl, citované práce a zkratky 

Pravopisná podoba názvů organizací a jejich zkratky se používají tak, jak je používají tyto organizace v angličtině, 
francouzštině nebo němčině. 

Aby text pochopili všichni uživatelé dokumentu, musí být styl vyjadřování co nejstručnější a nejjednodušší. To je 
zejména důležité pro ty uživatele, jejichž mateřský jazyk je jiný než oficiální jazyky CEN a CENELEC. 

Pro jazykovou úpravu se doporučují: 

• u angličtiny: The Shorter Oxford English Dictionary, The Concise Oxford Dictionary, The Collins Concise  
English Dictionary, Webster’s New World College Dictionary nebo Chambers Concise Dictionary; 

• u francouzštiny: Dictionnaire Robert, Dictionnaire Larousse a Dictionnaire des difficultés de la langue française 
(V. Thomas, Larousse); 

• u němčiny: Der Duden, das Standardwerk zur Deutschen Sprache, (Bibliographisches Institut). 

Zkratky se používají s mírou a omezují se na případy, kdy nemůže dojít k nejasnostem. 

Jestliže není v dokumentu uveden výčet zkratek (viz 6.3.2), uvádí se u každé prvně použité zkratky plný název 
následovaný zkratkou v kulatých závorkách. 

Zkratka se uvádí pouze v případě, že je dále v dokumentu použita. 

Obecně platí, že když se zkratka skládá z velkých písmen, tečky se nedělají ani za jednotlivými písmeny, ani na 
konci zkratky. Výjimečně se zkratky složené z počátečních písmen slov tisknou malými písmeny (např. „a.c.“ pro 
„alternating current“, střídavý proud), přičemž se za každým písmenem dělá tečka. V technických specifikacích 
zabývajícími se značením se však dovoluje předepsat jiné požadavky (např. IEC 61293 stanovuje značení ve 
formě „AC 230 V“). 
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Jestliže věta začíná zkratkou, která by se v textu skládala z několika malých písmen, všechna písmena zkratky 
se píší velkými písmeny, např. „A.C.“. 

6.6.3 Používání obchodních názvů 

Správnému označení nebo popisu produktu se dává přednost před jeho obchodním názvem nebo ochrannou 
známkou. 

Vlastnické obchodní názvy nebo ochranné známky určitého výrobku se mají pokud možno vyloučit, i když se 
běžně používají. 

Jestliže výjimečně nelze obchodní název nebo ochrannou známku vyloučit, vyjádří se jejich povaha např. značkou 
 pro registrovanou ochrannou známku (viz příklad 1) a značkou TM pro ochrannou známku. 

PŘÍKLAD 1 Místo názvu „Teflon “ se uvede „polytetrafluorethylen (PTFE)“. 

Jestliže je známo, že je pro správné používání dokumentu k dostání jen jeden vhodný produkt, lze uvést jeho 
obchodní název v textu dokumentu, ale v poznámce pod čarou, jak je uvedeno v příkladu 2. 

PŘÍKLAD 2 „1) ... [obchodní název produktu ] … je obchodní název produktu dodávaného ... [název dodavatele] .... Tato 
informace se uvádí k usnadnění práce uživatelů této mezinárodní normy a neznamená schválení jmenovaného produktu 
organizací ... [ISO nebo IEC]. Je dovoleno ekvivalentní produkty, pokud se ukáže, že vedou ke stejným výsledkům“. 

Text se upravuje v závislosti na druhu dokumentu, tj. podle toho, zda se jedná o mezinárodní normu, technickou 
specifikaci, veřejně dostupnou specifikaci, technickou zprávu, nebo pokyn. 

Je-li účelné uvést příklad (nebo příklady) komerčně dostupných produktů vhodných ke správnému používání  
dokumentu, jejichž charakteristiky se obtížně podrobně popisují, lze uvést jejich obchodní názvy s poznámkou 
pod čarou, jak je uvedeno v příkladu 3. 

PŘÍKLAD 3 „1) ... [obchodní název (názvy) nebo ochranná známka (známky) produktu (produktů)] ... je příkladem vhodného 
produktu (produktů) komerčně dostupného. Tato informace se uvádí k usnadnění práce uživatelů této mezinárodní normy 
a neznamená schválení jmenovaného produktu (jmenovaných produktů) organizací ... [ISO nebo IEC]“. 

Text se upravuje v závislosti na druhu dokumentu, tj. podle toho, zda se jedná o mezinárodní normu, technickou 
specifikaci, veřejně dostupnou specifikaci, technickou zprávu nebo pokyn. 

6.6.4 Patentová práva 

V případě předmětů chráněných patentem (definovaných ve směrnicích ISO/IEC, část 1 jako patenty, funkční 
modely a další statutární práva na zakročení, včetně jakéhokoliv publikovaného použití pro cokoliv z výše uvede-
ného) se musí dodržovat pravidla uvedená v příloze F (viz také Směrnice ISO/IEC – Část 1 „Citace patentovaných 
položek“ a Pokyn CEN-CENELEC 8 „Směrnice CEN/CENELEC pro implementaci společné politiky IPR“). 

6.6.5 Obrázky 

6.6.5.1 Používání 

Obrázky se mají používat tehdy, jestliže v dobře srozumitelné formě mají větší vypovídací hodnotu než text. Na 
každý obrázek musí být možné explicitně odkázat v textu. 

6.6.5.2 Provedení 

Obrázky musí být provedeny jako výkresy zobrazující předmět čarami. Fotografie lze použít pouze tehdy, jestliže 
není možné je převést na kreslené obrázky. 

Obrázky vytvořené počítači se poskytují v souladu s požadavky Ústředního sekretariátu ISO nebo Ústřední kan-
celáře IEC na zajištění grafiky (dostupné v ISO ve specifikaci ITSIG pro přípravu a výměnu grafiky na webových 
stránkách a v IEC na webových stránkách 〈http://www.iec.ch〉). Fotokopie se nepoužívají. 

6.6.5.3 Označování 

Obrázky se označují slovem „Obrázek“ a číslují se arabskými číslicemi počínaje 1. Toto číslování je nezávislé na 
číslování kapitol nebo tabulek. Jediný obrázek se označuje „Obrázek 1“. 

Číslování obrázků v přílohách viz 5.2.6. Číslování dílčích obrázků viz 6.6.5.11. 



CEN/CENELEC, Vnitřní předpisy, Část 3:2015 

29 

6.6.5.4 Uspořádání označení obrázku a názvu 

Označení obrázku a jeho název (pokud je uveden) se umísťují pod obrázek a vodorovně se vystřeďují a upravují 
podle tohoto příkladu: 

PŘÍKLAD 
Obrázek # – Součásti přístroje 

Označení obrázku se odděluje od jeho názvu pomlčkou. 

6.6.5.5 Volba písmenných značek, typ písma a značení 

Písmenné značky používané v obrázcích k vyjádření obecných případů úhlových a délkových veličin musí být 
v souladu s ISO 8000-3, a pokud je nutné rozlišení různých použití uvedené značky, používají se indexy. 

Pro řadu značek označujících různé délky se používá l1, l2, l3 atd. a nikoliv např. A, B, C atd. nebo a, b, c atd. 

Popis na výkresech musí být v souladu s ISO 3098-2. Kurziva se používá pro 

• značky veličin, 

• indexy vyjadřující značky veličin, 

• značky vyjadřující činitele. 

Ve všech ostatních případech popisu se používá kolmé písmo. 

Na výkresech se slovní popis nahrazuje pozicemi (viz ISO 6433), jejichž význam se podle obsahu vysvětluje 
v legendě nebo v poznámce k obrázku (viz 6.6.5.10), podle obsahu. V grafech se označení na osách nenahrazuje 
pozicemi, aby se vyloučila možnost záměny mezi čísly označujícími pozice a čísly vyjadřujícími číselné hodnoty 
na ose. Označení křivek, čar atd. se v grafech nahrazuje pozicemi, bez ohledu na to, kolik jich je. Další informace 
viz Specifikace ITSIG pro přípravu a výměnu grafiky. 

Jsou-li všechny jednotky stejné veličiny stejné, uvádí se vhodný text v pravém horním rohu obrázku (např. „Rozměry 
v milimetrech“). 

PŘÍKLAD 

Rozměry v milimetrech 

 
Legenda 

1 dřík nýtovacího trnu 

2 opěrná hlava nýtu 

Nýtovací trn musí být označen tak, aby se koncová část nýtu deformovala při instalaci a dřík mohl odpadnout. 

POZNÁMKA Tento obrázek znázorňuje hlavu nýtu typu A. 

a V oblasti lomu je drážka. 
b Hlava trnu je obvykle chromována. 

Obrázek # – Slepý nýt 
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6.6.5.6 Technické výkresy a grafické značky 

Technické výkresy se kreslí podle příslušných norem ISO (viz B.8). V ISO je nutné se dále řídit pravidly stanove-
nými ve specifikaci ITSIG pro přípravu a změny grafiky. 

Grafické značky na zařízeních musí být v souladu s IEC 60417 a ISO 7000. 

6.6.5.7 Schémata  

Schémata, jako jsou schémata obvodů nebo schémata zapojení, např. pro zkušební obvody, musí být v souladu 
s IEC 61082-1. Grafické značky ve schématech musí být v souladu s IEC 60617 a ISO 14617. Referenční ozna-
čení a označení a označení signálů musí být v souladu s IEC 81346 a IEC 61175. 

PŘÍKLAD 

 
Legenda 

Součástky Spojení a napájení 

C1 kondenzátor C = 0,5 µF L, N přívod napětí s nulovým vodičem 

C2 kondenzátor C = 0,5 nF L+, L– stejnosměrné napájecí napětí pro zkušební obvod 

K1 relé 

Q1 zkoušený blok RCCB (s vývody L, N a PE) 

R1 tlumivka L = 0.5 µH  

R2 rezistor R = 2,5 Ω 

R3 rezistor R = 25 Ω 

S1 ručně ovládaný spínač 

Z1 filtr 
a Spoj se provede, má-li zkušební objekt vývodku pro PE. 

Obrázek # – Příklad zkušebního obvodu k ověření odolnosti proti nechtěnému vypnutí 

6.6.5.8 Pokračování obrázků 

Pokračuje-li obrázek na několika stranách, může být užitečné opakovat jeho označení, s názvem (nepovinně) 
a označením (1 z #), kde # označuje počet všech stránek, na kterých je obrázek uváděn, jako v následujícím 
příkladu. 

PŘÍKLAD 

Obrázek # (1 z #) 

Údaj o jednotkách, pokud je použit, se opakuje na všech stranách pokračování obrázku, kde je to vhodné. 
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6.6.5.9 Poznámky k obrázkům 
S poznámkami k obrázkům se zachází nezávisle na poznámkách v textu (viz 6.5.1). Umísťují se nad označením 
příslušného obrázku a před poznámkami pod čarou k obrázkům. Jediná poznámka v obrázku se označuje slovem 
„POZNÁMKA“, umístěným na začátku prvního řádku textu poznámky. Vyskytne-li se v tomtéž obrázku více po-
známek, označují se jako „POZNÁMKA 1“, „POZNÁMKA 2“, „POZNÁMKA 3“ atd. U každého obrázku se používá 
samostatné číslování. Viz příklady v 6.6.5.5. 
Poznámky k obrázkům nesmějí obsahovat požadavky ani žádné informace považované za nutné při používání 
dokumentu. Jakékoliv požadavky vztahující se k obsahu obrázku se uvádějí v textu, v poznámce pod čarou k obrázku 
nebo jako odstavec vložený mezi vlastní obrázek a jeho název. Na poznámky v obrázcích není nutno odkazovat. 

6.6.5.10 Poznámky pod čarou k obrázkům 
Poznámky pod čarou k obrázkům jsou zpracovány nezávisle na poznámkách pod čarou k textu (viz 6.5.2). Musí 
být umístěny bezprostředně nad označením příslušného obrázku  
Poznámky pod čarou k obrázkům se rozlišují horními indexy tvořenými písmeny malé abecedy, počínaje písme-
nem „a“. V obrázku se na ně odkazuje uvedením téhož písmenného indexu. Viz příklad v 6.6.5.5. 
Je dovoleno, aby poznámky pod čarou k obrázkům obsahovaly požadavky. Proto je při formulaci textu takové 
poznámky zvlášť důležité zřetelně rozlišovat mezi různými typy ustanovení pomocí vhodných výrazů (viz příloha H). 

6.6.5.11 Dílčí obrázky 

6.6.5.11.1 Používání 
Obecně se doporučuje, aby bylo použití dílčích obrázků vyloučeno, kdykoliv je to možné, protože komplikují  
celkový vzhled a uspořádání dokumentu. 
Dílčí obrázky se používají jen tehdy, když usnadňují srozumitelnost zobrazovaného předmětu. 
Různé pohledy, detaily a řezy u součástí nebo konstrukčních skupin se nekreslí jako dílčí obrázky, ale podle 
pravidel zobrazování uvedených v ISO 128-30, ISO 128-34, ISO 128-40 a ISO 128-44. 

6.6.5.11.2 Označování a úprava 
Je dovolena jen jedna úroveň dělení obrázků. Dílčí obrázky se označují malými písmeny [např. je dovoleno, aby 
obrázek 1 zahrnoval dílčí obrázky a), b), c) atd.]. Jiný způsob označování dílčích obrázků, jako např. 1.1, 1.2, …, 
1-1, 1-2, …, se nesmí používat 
Následující příklad znázorňuje uspořádání prvků děleného obrázku; neznázorňuje typografické provedení.  
Rámečky v příkladu jsou použity pouze ke znázornění logického sdružování prvků; nepoužívají se k orámování 
obrázků, nebo jejich částí. 

PŘÍKLAD 

 Zápis jednotek 

     

 Grafika  Grafika  

a)  Dílčí název b)  Dílčí název 

   

Legenda 

Odstavce (obsahující požadavky) a poznámky k obrázku 

Poznámky pod čarou k obrázku 

Obrázek # – Název 

Pokud každý z dílčích obrázků obsahuje legendu, poznámky a poznámky pod čarou (tento případ není znázorněn 
v příkladu), používá se jejich nezávislé posloupné číslování. 
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6.6.6 Tabulky 

6.6.6.1 Používání 

Tabulky by měly být použity, pokud jsou nejúčinnějším prostředkem k podání informace ve snadno srozumitelné 
formě. Na každou tabulku musí být možné v textu explicitně odkázat. 

Použití tabulky v tabulce není dovoleno. Další dělení tabulek do dalších podružných tabulek rovněž není dovoleno. 

6.6.6.2 Označování 

Tabulky se označují slovem „Tabulka“ a číslují se arabskými číslicemi počínaje 1. Toto číslování je nezávislé na 
číslování kapitol a jakýchkoliv obrázků. Jednotlivá tabulka se označuje „Tabulka 1“. 

Číslování tabulek v přílohách viz 5.2.6. 

6.6.6.3 Úprava označení tabulek a názvu 

Označení tabulky a její název (pokud se použije) se umísťují nad tabulkou a vodorovně se vystřeďují podle tohoto 
příkladu: 

PŘÍKLAD 
Tabulka # – Mechanické vlastnosti 

Označení tabulky se odděluje od jejího názvu pomlčkou. 

6.6.6.4 Záhlaví 

První slovo v záhlaví každého sloupce nebo řádku tabulky začíná velkým písmenem. Jednotky použité v jednot-
livých sloupcích se obecně uvádějí pod záhlavím sloupce. (Viz také 6.6.10.1.2.) 

PŘÍKLAD 1 

Typ Délková hmotnost 
kg/m 

Vnitřní průměr 
mm 

Vnější průměr 
mm 

    

Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy jsou všechny jednotky stejné; pak se uvádějí vhodným zápisem (napří-
klad „Rozměry v milimetrech“) nad pravým horním rohem tabulky. 

PŘÍKLAD 2 

Rozměry v milimetrech 

Typ Délka Vnitřní průměr Vnější průměr 

    

Úprava v příkladu 3 se nedovoluje a nahrazuje se podle příkladu 4. 

PŘÍKLAD 3 

Typ 
Rozměry 

A B C 

    

PŘÍKLAD 4 

Rozměry 
Typ 

A B C 
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6.6.6.5 Pokračování tabulek 

Pokračuje-li tabulka na více stánkách, může být užitečné opakovat její označení, následované názvem (nepo-
vinně) a  označením (1 z #), kde # označuje počet všech stránek, na kterých je tabulka uváděna, jako v následu-
jícím příkladu: 

PŘÍKLAD 

Tabulka # (1 z #) 

Záhlaví sloupců a všechny údaje o jednotkách se opakují na všech stranách pokračování tabulky. 

6.6.6.6 Poznámky k tabulkám 

Poznámky k tabulkám jsou nezávislé na poznámkách v textu (viz 6.5.1). Umísťují se uvnitř rámečku příslušné 
tabulky, před poznámky pod čarou k tabulkám (viz následující příklad). Jediná poznámka v tabulce se označuje 
slovem „POZNÁMKA“, umístěným na začátku prvního řádku jejího textu. Jestliže je několik poznámek v jedné 
tabulce, označují se „POZNÁMKA 1“, „POZNÁMKA 2“, „POZNÁMKA 3“ atd. V každé tabulce se používá samo-
statné číslování. 

Poznámky k tabulkám nesmějí obsahovat požadavky nebo jakékoliv informace považované za nutné pro použí-
vání dokumentu. Požadavky, které se vztahují k obsahu tabulky, se uvádějí v textu, v poznámce pod čarou  
k tabulce nebo jako odstavec uvnitř tabulky. Na poznámky k tabulce není nutno odkazovat. 

PŘÍKLAD 

Typ Délka Vnitřní průměr Vnější průměr 

 l1a d1  

 l2 d2b c  

Odstavec obsahující požadavek. 
POZNÁMKA 1 Poznámka k tabulce. 
POZNÁMKA 2 Poznámka k tabulce. 
a Poznámka pod čarou k tabulce. 
b Poznámka pod čarou k tabulce. 
c Poznámka pod čarou k tabulce. 

6.6.6.7 Poznámky pod čarou k tabulkám 

Poznámky pod čarou k tabulkám jsou nezávislé na poznámkách pod čarou k textu (viz 6.5.2 ). Umísťují se  
v rámečku příslušné tabulky, na konci tabulky (viz příklad v 6.6.6.6). 

Poznámky pod čarou k tabulkám se rozlišují horním indexem tvořeným malými písmeny, počínaje písmenem „a“. 
Na poznámky pod čarou se odkazuje v tabulce vložením stejného horního indexu s malým písmenem. 

Je dovoleno, aby poznámky pod čarou k tabulkám obsahovaly požadavky. Proto je při formulaci poznámky 
zejména důležité zřetelně rozlišovat různé typy ustanovení použitím vhodných výrazů (viz příloha H). 

6.6.7 Odkazy 

6.6.7.1 Obecně 

Obecně se používají odkazy na určité části textu místo opakování textu výchozí zdroje, protože se opakováním 
vnáší riziko chyby nebo nesrovnalostí a zvětšuje se rozsah dokumentu (o tom dále pojednává A.7). Jestliže se 
však považuje za nezbytné takovou část textu opakovat, musí se přesně uvést pramen. 

Odkazy se formulují podle vzorů v 6.6.7.2 až 6.6.7.5, nesmí se odkazovat na čísla stran. 

6.6.7.2 Odkazy na dokument jako celek ve vlastním textu 

Při odkazu na dokument jako celek se používá formulace odkazu „tato mezinárodní norma“, s výjimkou úvodního 
textu ke kapitolám „Citované dokumenty“ (viz 6.2.2) a „Termíny a definice“ (viz 6.3.1), a upozornění na patentové 
záležitosti (viz příloha F). 
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Text se upravuje v závislosti na druhu dokumentu, tj. zda jde o mezinárodní normu, technickou specifikaci, veřejně 
dostupnou specifikaci, technickou zprávu, nebo pokyn. 

V případě dokumentu vydaného jako soubor samostatných částí se používají tyto formulace: 

– „tato část ISO/IEC 2382“ (odkaz jen na část); 

– „IEC 60335“ (odkaz na úplnou řadu všech částí). 

Takové odkazy, jelikož nejsou datovány, se chápu tak, že zahrnují všechny změny a revize dokumentu  
(viz 6.6.7.5.2). 

6.6.7.3 Odkazy na prvky textu 

6.6.7.3.1 Používají se např. následující formulace: 

• „v souladu s kapitolou 3“; 

• „podle 3.1“; 

• „jak je stanoveno v 3.1.b)“; 

• „podrobnosti jsou uvedeny v 3.1.1“; 

• „viz příloha B“; 

• „požadavky jsou uvedeny v B.2“; 

• „viz poznámka v tabulce 2“; 

• „viz 6.6.3, příklad 2“. 

• „viz 3.1, rovnice (3)“, 

Není nutno používat termín „článek“. 

Nepřesné odkazy, jako je „tato kapitola“ a „tato příloha“, se nesmějí používat. 

6.6.7.3.2 Je-li třeba odkázat na položku výčtu v jiném dokumentu, používá se tato formulace: 

„jak je stanoveno v ISO/IEC 15888:1996, 3.1, druhá položka výčtu“. 

6.6.7.4 Odkazy na tabulky a obrázky 

Na každou tabulku a na každý obrázek se obvykle odkazuje v textu. 

Používají se např. následující formulace: 

• „znázorněný na obrázku A.6“; 

• „(viz obrázek 3)“; 

• „uvedeno v tabulce 2“; 

• „(viz tabulka B.2)“. 

6.6.7.5 Odkazy na jiné dokumenty 

6.6.7.5.1 Obecně 

Odkazy na jiné dokumenty mohou být datované nebo nedatované. Všechny dokumenty, na které jsou uvedeny 
v textu nedatované i datované normativní odkazy, se uvádějí v kapitole „Citované dokumenty“ (viz 6.2.2). 

6.6.7.5.2 Nedatované odkazy 

Nedatované odkazy mohou být pouze na celý dokument a pouze když je použit nejméně jeden z těchto případů: 

a) jestliže se připouští, že bude možné pro účely dokumentu, který na citovaný dokument odkazuje, používat 
všechny budoucí změny tohoto dokumentu; 

b) u informativních odkazů. 

Nedatované odkazy se chápou tak, že zahrnují všechny změny a revize citovaného dokumentu. 
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Používají se následující formulace: 

• „ ... jak je uvedeno v ISO 128-20 a ISO 80000-1 ...“; 

• „ ... viz IEC 60027 ...“. 

6.6.7.5.3 Datované odkazy 

Datované odkazy jsou odkazy: 

a) na určité vydání označené rokem vydání nebo 

b) na určitý návrh dokumentu k připomínkám, označený rokem vydání. 

Datum vydání musí být označeno rokem nebo v případě dokumentů, u kterých je vydáno více než jeden dokument 
nebo jednotlivých částí dokumentu v tomtéž kalendářním roce, rokem a měsícem vydání (a pokud je to nezbytné, 
dnem). 

Pozdější změny nebo revize datovaných citovaných dokumentů vyžadují změnu dokumentu, který na něj odkazuje. 

POZNÁMKA V této souvislosti se část souboru považuje za samostatný dokument. 

Odkazy na určité části textu, tabulek a obrázků jiného dokumentu musí být vždy datované. 

Používají se následující formulace: 

• „ ... provádějí se zkoušky uvedené v IEC 60068-1:1988 ... “ (datovaný odkaz na vydanou publikaci); 

• „ ... v souladu s prEN 1234:1999, kapitola 3, ... “ (datovaný odkaz na návrh dokumentu k připomínkám); 

• „ ... jak je uvedeno v IEC 64321-1:1996, tabulka 1, ... “ (datovaný odkaz na určitou tabulku v jiném vydaném 
dokumentu); 

• „ ... jak je uvedeno v ISO/TS 10303-1000:2010-03 ... “ (datovaný odkaz na dokument, u kterého bylo vydáno 
více než jedno vydání v témže kalendářním roce). 

• „ ... viz IEC 60417-5017:2002-10“ (datovaný odkaz na údaj v databázi norem). 

Viz také 6.6.7.3.2. 

6.6.8 Psaní čísel a číselných hodnot 

6.6.8.1 Desetinným znaménkem je čárka na lince ve všech jazykových verzích. 

6.6.8.2 Je-li velikost (absolutní hodnota) čísla menší než 1 psaná jako desetinné číslo, píše se nula před dese-
tinnou čárkou. 

PŘÍKLAD 0,001. 

6.6.8.3 Každá skupina tří číslic vlevo nebo vpravo od desetinné čárky se odděluje mezerou od předcházejících 
nebo následujících číslic, kromě čtyřmístných čísel označujících letopočet. 

PŘÍKLAD 23 456 2 345 2,345 2,345 6 2,345 67 ale rok 2011. 

6.6.8.4 Znaménko (×) se používá k označení násobení čísel a číselných hodnot psaných v desetinné formě ve 
vektorových a kartézských součinech. Znaménko (⋅) se používá u jednorozměrných součinů vektorů a ve srovna-
telných případech. Je také možné ho užít k označení součinů jednorozměrných veličin a u složených jednotek, 
jak je uvedeno v příkladu 3 a 5. 

PŘÍKLAD 1 A = 80 mm × 25 mm 

PŘÍKLAD 2 G 1 2I I I= ×  

PŘÍKLAD 3 U = R   I 

PŘÍKLAD 4 l = 2,5 × 103 m 

PŘÍKLAD 5 rad   m2/kg 

Přehled značek pro násobení čísel uvádí ISO 80000-2.  
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6.6.8.5 K vyjádření hodnot fyzikálních veličin se používají arabské číslice společně s mezinárodní značkou jed-
notky (viz ISO 80000 a IEC 60027). 

6.6.9 Veličiny, jednotky, značky a znaky 

Používají se jednotky Mezinárodní soustavy jednotek (SI) v souladu s ISO 80000 a IEC 80000. Značky veličin se 
vybírají, podle možnosti, z různých částí IEC 60027, ISO 80000 a IEC 80000. 

Ke každé číselné hodnotě se uvádí jednotka, v níž je hodnota vyjádřena. 

Značky jednotek pro stupeň, minutu a vteřinu, pokud jde o rovinné úhly, se píší za číselnou hodnotu bez mezery, 
všechny ostatní značky jednotek se píší s mezerou. (Viz příloha I). 

Matematické značky a znaménka se uvádějí v souladu s ISO 80000-2. 

Přehled veličin a jednotek, které se používají, je pro informaci uvedeno v příloze I. 

6.6.10 Matematické vzorce 

6.6.10.1 Typy matematických vzorců 

6.6.10.1.1 Matematickým vzorcům veličin se dává přednost před matematickými vzorci číselných hodnot (pro-
tože matematické vzorce veličin jsou nezávislé na výběru jednotek, zatímco matematické vzorce číselných hodnot 
nikoli). Matematické vzorce se uvádějí v matematicky správném tvaru, proměnné se označují písmennými znač-
kami, jejichž význam se vysvětluje v souvislosti se vzorci, pokud nejsou vysvětleny v kapitole „Značky a zkratky“ 
(viz 6.3.2). 

Používá se úprava podle příkladu 1. 

PŘÍKLAD 1 

lv
t

=  

kde je 

v rychlost bodu při rovnoměrném pohybu; 

l uražená vzdálenost; 

t doba trvání pohybu. 

Je-li výjimečně použita rovnice číselných hodnot, používá se úprava podle příkladu 2. 

PŘÍKLAD 2 

3,6 lv
t

= ×  

kde je 

v číselná hodnota rychlosti bodu při rovnoměrném pohybu, vyjádřená v kilometrech za hodinu (km/h); 

l číselná hodnota uražené vzdálenosti, vyjádřená v metrech (m); 

t číselná hodnota doby trvání pohybu, vyjádřená v sekundách (s). 

Stejná značka se však nepoužívá v dokumentu jak pro veličinu, tak pro její odpovídající číselnou hodnotu. Např. 
použití rovnice v příkladu 1 a rovnice v příkladu 2 v tomtéž kontextu by znamenalo, že 1 = 3,6, což je zjevně 
nesprávné. 

Při úpravě tvaru rovnic se nepoužívají popisné termíny a názvy veličin. Místo značek se nepoužívají názvy veličin 
nebo vícepísmenné zkrácené termíny, např. psané kurzivou nebo s indexy. Stejné značky se nemají používat 
k vyjádření různých veličin v tomtéž dokumentu. 

PŘÍKLAD 3 

a – b < x < a + b 
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PŘÍKLAD 4 Píše se 

m
V

ρ =  

a nikoliv 

hmotnosthustota
objem

=  

PŘÍKLAD 5 Píše se 

dim(E) = dim(F) ⋅ dim(l) 

kde je 

E energie; 

F síla; 

l délka; 

a nikoliv 

dim(energie) = dim(síla) ⋅ dim(délka) 

nebo 

dim(energie) = dim(síla) ⋅ dim(délka) 

PŘÍKLAD 6 Píše se 

ME,

MR,

i
i

i

St
S

=  

kde je 

ti statistická hodnota systému i; 

SME,i reziduální střední kvadratická hodnota systému i; 

SMR,i střední kvadratická hodnota na základě regrese systému i; 

a nikoliv  

i
i

i

MSEt
MSR

=  

kde je 

ti statistická hodnota systému i; 

MSEi  residuální střední kvadratická hodnota systému i; 

MSRi střední kvadratická hodnota na základě regrese systému i. 

6.6.10.1.2 Zápisy jako 

( ), a nebo v km h , , a
km/h m s

v l t l m t s  

lze používat pro číselné hodnoty; jsou zejména užitečné na osách grafů a v záhlavích sloupců tabulek. 

6.6.10.2 Psaní matematických vzorců 

Návody pro psaní vzorců jsou v ISO eServices Guide  a na webových stránkách IEC 〈http:/www.iec.ch〉. Pokud 
je to možné, nepoužívají se značky s indexy v indexech (viz příklad 1), rovněž se nepoužívají značky a matema-
tické vzorce, které by vyžadovaly v tisku více než dva řádky písmen (viz příklad 3). 

PŘÍKLAD 1 D1, max má přednost před max1D . 

PŘÍKLAD 2 V textu má přednost a/b před a
b

. 
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PŘÍKLAD 3 Ve vzorci má přednost tvar 

( ) ( )
( )

sin 1 / 2 sin / 2
sin / 2

N Nφ φ

φ

 +   

před 

( )1sin sin
2 2

sin
2

N Nφ φ

φ

 +  
   

    

Další příklady zápisů matematických vzorců jsou v příkladech 4 až 6. 

PŘÍKLAD 4 

 
kde je 

W dynamický potenciál; 

x souřadnice x; 

t čas; 

x  derivace x podle času; 

Q elektrický náboj; 

V elektrický potenciál; 

A magnetický vektorový potenciál; 

v rychlost. 

PŘÍKLAD 5 

( )
( )

( )
( ) ( )

1

1

–1 1 – /2
– /21 1

e cos
e 1,392 15

/ 2 e cos

t
T

t T

x t t
x t T t

δ
δ

δ

ϖ α

ϖ α+

+
= = − ≈ −

+ + + π
 

kde je 
x x-tá souřadnice; 

t1 čas v prvním bodě obratu; 

T perioda; 

ω úhlová frekvence; 

α počáteční fáze; 

δ  součinitel útlumu; 

π číslo 3,141 592 6...  

PŘÍKLAD 6 K vyjádření hmotnostního zlomku je dostatečný následující způsob: 

S

D

m
m

w =
 

Tato rovnice je však také přijatelná: 

%
m
mw 100

S

D ×=
 

avšak výrazy typu „hmotnostní procenta“ se nesmějí nepoužívat. 

( ) 







×+








∂
∂

−−=
∂
∂

+
∂
∂

− x
x

Av
t
AVQ

x
W

tx
W rotgrad

d
d
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6.6.10.3 Číslování 

Jestliže je nutné v dokumentu číslovat některé nebo všechny vzorce, aby se usnadnily vzájemné odkazy,  
používají se arabské číslice počínaje 1: 

x2 + y2 < z2 (1) 

Číslování je průběžné, nezávislé na číslování kapitol, tabulek a obrázků. Další dělení číslování [např. (2a), (2b) 
atd.] není dovoleno. 

Číslování vzorců v přílohách viz 5.2.6. 

6.6.11 Zapisování hodnot, rozměrů a tolerancí 

Hodnoty a rozměry se zapisují jako maximální nebo minimální a jejich tolerance se stanovují jednoznačným způ-
sobem. 

PŘÍKLAD 1 80 mm × 25 mm × 50 mm (nikoliv 80 × 25 × 50 mm) 

PŘÍKLAD 2 80 µF ± 2 µF nebo (80 ± 2) µF 

PŘÍKLAD 3 λ = 220 × (1 ± 0,02) W/(m⋅K) 

PŘÍKLAD 4  (nikoliv ) 

PŘÍKLAD 5 80 mm  µm 

PŘÍKLAD 6 10 kPa až 12 kPa (nikoliv 10 až 12 kPa nebo 10-12 kPa) 

PŘÍKLAD 7 0 °C až 10 °C (nikoliv 0 až 10 °C, nebo 0–10 °C) 

Aby se zamezilo nedorozumění, tolerance hodnot vyjádřené v procentech je nutno uvádět v matematicky správ-
ném tvaru. 

PŘÍKLAD 8 Pro vymezení rozsahu se píše „od 63 % do 67 %“. 

PŘÍKLAD 9 Pro vyjádření střední hodnoty s tolerancí se píše „(65 ± 2) %“ . 

Tvar „65 ± 2 %“ se nesmí používat. 

Stupně se mají dělit desetinně, např. 17,25° spíše než 17°15′. 

Viz také příloha I. 

Hodnoty nebo rozměry uváděné pouze pro informaci se musí zřetelně odlišovat od požadavků. 

6.7 Aspekty posuzování shody 

6.7.1 Dokumenty obsahující požadavky na produkty, procesy, služby, osoby, systémy a orgány  

Všechny dokumenty obsahující požadavky na produkty, procesy, služby, osoby, systémy a orgány se vytvářejí 
v souladu s „principem nestrannosti“ tak, aby shoda mohla být posuzována výrobcem nebo dodavatelem (první 
strana), uživatelem nebo zákazníkem (druhá strana), nebo nezávislým orgánem (třetí strana). 

POZNÁMKA 1 Činnosti posuzování shody první stranou, druhou stranou a třetí stranou jsou definovány v ISO/IEC 17000. 

POZNÁMKA 2 Termín „dokument“ je definován v kapitole 1. 

Takovéto dokumenty nesmějí obsahovat jiné požadavky vztahující se k posuzování shody než požadavky, které 
jsou nezbytné pro poskytování opakovatelných a reprodukovatelných výsledků posuzování shody. 

Komisím, které si přejí stanovit doplňující požadavky na posuzování shody produktů, procesů, služeb, osob,  
systémů nebo orgánů, je dovoleno je uplatňovat pouze v samostatných dokumentech nebo jejich částech pod 
podmínkou, že samostatné části mohou být používány nezávisle na sobě. Před započetím prací na samostatných 
dokumentech nebo jejich částech musí komise požádat o souhlas Výbor ISO pro posuzování shody (ISO/CASCO) 
nebo Řídicí výbor normalizace IEC (IEC/SMB) nebo oba, pokud je to vhodné. 

Dokumenty nepřejímající publikace ISO nebo IEC musí být projednány s CEN/CENELEC/TC 1. 

Jednotlivé požadavky IEC viz Dodatek ke směrnicím ISO/IEC – Specifické postupy IEC. 

2
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Žádný dokument, který obsahuje požadavky na produkty, procesy, služby, osoby, systémy a orgány, nesmí  
posuzovat shodu v závislosti na normách systému kvality, tj. nesmí například odkazovat na ISO 9001. 

6.7.2 Posuzování shody projektů a systémů 

Jednotlivé komise nesmějí vypracovávat dokumenty poskytující obecné požadavky na posuzování shody projektů 
a systémů. Za tvorbu takových dokumentů odpovídá Výbor pro posuzování shody ISO/CASCO ve spolupráci 
s Výborem pro posuzování shody IEC, (IEC/CAB). 

Pro evropské účely jsou takovéto dokumenty vypracovány CEN/CENELEC/TC1, tak aby v co možná nejvyšší 
míře odpovídaly příslušným dokumentům ISO nebo IEC. 

Komise požadují, že se  

a) návrhy stanovení posuzování shody nebo projektů nebo systému nebo 

b) vypracování dokumentů stanovujících posuzování shody systémů nebo projektů nebo sektorově specifických 
pracovních postupů pro užití orgány posuzujícími shodu a dalšími, pro účely posuzování shody 

musí konzultovat se sekretariátem ISO/CASCO nebo IEC/CAB nebo oběma, pokud je to vhodné, před zahájením 
práce k zajištění, že všechny vypracovávané dokumenty jsou ve shodě s politikou posuzování shody a pravidly 
schválenými ISO/CASCO a IEC/CAB, pokud jsou relevantní. 

6.7.3 Odkazy na dokumenty posuzování shody  

Jestliže komise vypracovává dokument týkající se posuzování shody systémů a projektů nebo jakýkoli další  
dokument týkající se aspektů posuzování shody, pak tento dokument musí obsahovat normativní odkazy na pří-
slušné publikované dokumenty ISO/IEC pro postupy posuzování shody, včetně ISO/IEC 17000 a ISO/IEC 17025. 
Je dovoleno, aby komise zařadila doslovný text z dokumentů ISO/IEC do postupů posuzování shody, ale komise 
ho nesmějí vypustit, změnit nebo interpretovat. Komise musí konzultovat se sekretariáty ISO/CASCO nebo 
IEC/CAB nebo oběma, pokud je to vhodné, korektní formu odkazování na dokumenty ISO/IEC pro posuzování 
shody. Každá žádost o doplnění, vypuštění, změnu nebo výklad musí být předložena sekretariátu ISO/CASCO 
a IEC/CAB k rozhodnutí. 

V dokumentech, které nepřejímají publikace ISO nebo IEC, musí být odkázáno v co nejvyšší míře na dokumenty 
CEN/CENELEC/TC1. Při zařazení doslovného textu z těchto dokumentů nesmí být text změněn ani interpretován. 
Pro radu, jak správně odkazovat na dokumenty, popřípadě s požadavkem na jejich modifikaci nebo interpretaci, 
je nutné obrátit se na technickou komisi CEN/CENELEC/TC1. 

6.7.4 Pro účely CEN 

U některých produktových norem CEN se mohou uplatňovat výjimky. Pro více informací viz v Pokyn "Product 
Standards and Conformity Assessment", který je dostupný v aplikaci CEN BOSS:  

http://boss.cen.eu/reference%20material/Guidancedoc/Pages/ConfAssess.aspx   

6.8 Aspekty systému managementu kvality, spolehlivosti a vzorkování 

6.8.1 Obecně 

Obecné aspekty jsou předmětem činnosti ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, ISO/TC 176 Management 
kvality a prokazování kvality a IEC/TC 56 Spolehlivost. Dokumenty vypracované těmito technickými komisemi 
slouží jako návody. 

Pro účely CEN jsou pokyny uvedeny v dokumentu Normy produktů a směrnice posuzování shody, který podává 
více informací a je dostupný v aplikaci CEN BOSS.   

6.8.2 Odvětvová politika 

Když si nějaká komise ISO nebo IEC přeje vypracovat požadavky na systém managementu kvality nebo návod 
pro jednotlivý produkt nebo určitý průmyslové/ekonomické odvětví, musí respektovat následující pravidla.  

a) V normativních odkazech se odkazuje na ISO 9001 jako na celek, nebo, vzhledem k „použitelnosti“ ustanovení 
podrobně rozvedených v předmětu ISO 9001, na její kapitoly nebo články. Alternativně, vzhledem k výše uve-
denému, je dovoleno kapitoly nebo články ISO 9001 převzít doslovně. 

b) Je-li text z ISO 9001 použit v dokumentu odvětví, musí se odlišit od ostatního textu dokumentu [viz d)]. 
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c) Na termíny a definice stanovené v ISO 9001 musí být normativní odkazy nebo se musí doslovně převzít. 

d) Návod a kritéria uvedené v dokumentu Quality management systems – Guidance and criteria for the development 
of documents to meet needs of specific product and industry/economic sectors, schváleného ISO/TC 176, 
musí být vzaty v úvahu nejen při určování nutnosti požadavků pro konkrétní odvětví nebo pro dokument obsahující 
návod, ale také v průběhu vypracování dokumentu 

Všechny požadavky na návod pro tuto odvětvovou politiku nebo na výklad termínů a definic ISO 9000, ISO 9001 
nebo ISO 9004 se předávají sekretariátu ISO/TC 176. 

7 Příprava a úprava dokumentů 

Při zpracování dokumentů se používají šablony ISO a IEC. Šablony a návody na jejich použití jsou dostupné: 

Na webové stránce ISO http://www.iso.org/templates. 

Na webové stránce IEC http://www.iec.ch/standardsdev/resources/docpreparation/iec_template/. 

Na webové stránce CEN http://www.cen.eu/cen/WorkArea/Downloads/Pages/default.aspx. 

Na webové stránce CENELEC  http://www.cenelec.eu/membersandexperts/resourcearea/formsandtem-
plates.html. 
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Příloha A (informativní) 

Zásady zpracování návrhů dokumentů 

A.1 Obecně 

Ačkoliv zásady zpracování dokumentů uváděné v této příloze jsou určeny pro dokumenty produktů, rovněž platí, 
tam kde je to vhodné, pro jakýkoliv jiný druh dokumentu. 

A.2 Cílově zaměřený přístup 
A.2.1 Každý produkt má neurčitý počet vlastností a pouze některé z nich jsou předmětem mezinárodní norma-
lizace. Výběr závisí na cílech vypracovávaného dokumentu, hlavním cílem je vhodnost daného produktu pro  
zamýšlený účel. 

Je tedy dovoleno, aby dokument nebo soubor souvisejících dokumentů mimo jiné řešily otázky vzájemného  
souladu, ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí, uživatelského rozhraní, zaměnitelnosti, kom-
patibility nebo komunikace a řízení sortimentu. 

Funkční analýza daného produktu může pomoci identifikovat aspekty, které musí být zahrnuty do dokumentu. 

Ve většině dokumentů nejsou cíle jednotlivých požadavků obvykle indikovány [ačkoliv účel dokumentu a některé 
požadavky mohou být vhodně vysvětleny v úvodu (viz 6.1.4)]. Avšak je důležité identifikovat tyto cíle v co možná 
nejranější pracovní etapě (nejpozději do prvního návrhu komise), aby se usnadnilo rozhodování týkající se zahr-
nutí jednotlivých požadavků. 

Aby se usnadnilo zavádění do praxe uživateli, kteří mohou být nejen výrobci a nakupující, ale rovněž certifikační 
orgány, zkušební laboratoře a regulatorní úřady, které si mohou přát odkazovat se na normy, musí být aspekty 
produktu, o který budou mít různé strany zvláštní zájem, jasně odlišeny buď v samostatných článcích dokumentu, 
nebo přednostně v samostatných dokumentech nebo souboru částí dokumentu. Takové rozlišení musí být pro-
vedeno např. mezi 

• požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, 

• požadavky na funkčnost, 

• požadavky na údržbu a servis, 

• pravidly instalace. 

U produktů zamýšlených pro různé účely nebo pro použití za různých podmínek (např. různé klimatické podmínky) 
nebo různými skupinami uživatelů je dovoleno vyžadovat různé hodnoty některých charakteristik. Každá hodnota 
odpovídá určité kategorii nebo úrovni, zamýšlené pro daný účel nebo podmínky. Tyto hodnoty mohou být zahrnuty 
do jednoho dokumentu nebo do několika různých dokumentů, pokud je to vhodné, ale je nezbytné, aby byla jasně 
označena korelace mezi účely a hodnotami. 

Různé kategorie nebo úrovně v různých regionech nebo zemích mohou být rovněž zahrnuty, jestliže je to opráv-
něné jejich důležitostí pro obchod. Požadavky týkající se vhodnosti produktu pro daný účel jsou někdy vyjádřeny 
podmínkami, které musí být splněny, aby se označení použilo u produktu (např. „odolné vůči nárazu“ v případě 
náramkových hodinek). 

A.2.2 Podpora vzájemného souladu obvykle vyžaduje definování termínů používaných v případě technických 
požadavků, značek a znaků a stanovení metod odběru vzorků a zkušebních metod, týkajících se každého tech-
nického požadavku stanoveného v dokumentu. 

A.2.3 Jestliže ochrana zdraví, bezpečnost, ochrana životního prostředí nebo ekonomické využívání zdrojů jsou 
pro produkt podstatné, příslušné požadavky musí být zahrnuty. Nebo mohou v některých zemích být doplněny 
závazné požadavky, které by, pokud nejsou harmonizovány, tvořily technické překážky obchodu. 

Tyto požadavky mohou vyžadovat určité charakteristiky s mezními hodnotami (maximum a/nebo minimum) nebo 
přesně definované rozměry a v některých případech dokonce konstrukční ustanovení (například pro docílení  
nezaměnitelnosti z bezpečnostních důvodů). Úrovně, na které jsou tyto meze stanoveny, musí být takové, že je 
potlačen prvek rizika. 
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Je dovoleno, aby dokumenty, pokud je to vhodné, specifikovaly technické požadavky na balení a podmínky skla-
dování a dopravy produktu buď jako prevenci nebezpečí, zamoření nebo znečistění vzniklých z nedostatečného 
balení, nebo k ochraně produktu. 

Aspekty, jako jsou požadavky zabývající se ochranou zdraví a bezpečností (viz Pokyn ISO/IEC 51 a Pokyn 
IEC 104) a požadavky zabývající se životním prostředím (viz Pokyn ISO 64 a Pokyn IEC 106), které by mohly 
tvořit součást vládních předpisů nebo norem, které jsou závazné, musí mít při tvorbě normy prioritu. K usnadnění 
odkazu na normy ve vládních předpisech (viz Pokyn ISO/IEC 15) musí být příslušné aspekty uveřejněny v samo-
statné normě nebo v jednotlivé části normy. Když je však takové rozdělení nepraktické, sdružují se takové aspekty 
do jedné kapitoly normy. 

Environmentální požadavky jsou obvykle spíše pokryty vládními předpisy než dokumenty ISO/IEC, ačkoliv existují 
výjimky, zejména v elektrotechnické oblasti. 

Odpovídající zkušební metody však musí být, pokud je to vhodné, normalizovány mezinárodně. ISO 14040 
a ISO 14044 poskytují postupy pro posuzování environmentálního dopadu produktu nebo procesu. 

A.2.4 Požadavky na vzájemné propojení, zaměnitelnost, kompatibilitu a vzájemnou součinnost, pokud jsou pod-
statné, jsou předmětem mezinárodní normalizace, protože je dovoleno, aby tvořily rozhodující činitele týkající se 
možného použití produktu. 

Mezinárodní normalizaci daného produktu lze omezit na tyto aspekty a nevěnovat pozornost ostatním cílům. 
Jestliže je cílem mezinárodní normalizace zajistit zaměnitelnost, musí být posouzeny jak rozměrové, tak i funkční 
aspekty produktu. 

A.2.5 Řízení sortimentu je důležitým cílem mezinárodní normalizace široce používaných materiálů, látek a prvků 
jako spojovacích součástí, dalších strojních součástí, elektronických součástek a elektrických kabelů (z takových 
důvodů, jako je světový obchod, ekonomika nebo bezpečnost, kde je důležitá dosažitelnost zaměnitelných prvků 
a normalizace určitého sortimentu na mezinárodní úrovni je oprávněná). 

Je dovoleno, aby se výběr týkal jak velikostí, tak i dalších charakteristik. Příslušné dokumenty musí obsahovat 
vybrané hodnoty (obvykle řady) a stanovovat jejich tolerance. 

A.3 Prováděcí přístup 

Jestliže je přijat prováděcí přístup (viz 4.2), je nutné věnovat pozornost tomu, aby důležité vlastnosti nebyly neú-
myslně vynechány z požadavků na funkci. 

V případě materiálů, u nichž není možné stanovit potřebné funkční charakteristiky, může být materiál stanoven, 
ale přednostně se začleněním věty „… nebo jiný materiál, který se osvědčil jako stejně vhodný“. 

Požadavky týkající se výrobního procesu obvykle musí být vypuštěny ve prospěch zkoušek, které se provádějí 
na hotovém produktu. Existují nicméně některé oblasti, ve kterých je odkaz na výrobní proces potřebný (např. 
válcování za tepla, vytlačování), nebo dokonce ve kterých kontrola výrobního procesu je zapotřebí (např. tlakové 
nádoby). 

Volba mezi stanovením pomocí vlastností nebo funkce však potřebuje důkladné posouzení, protože stanovení 
pomocí funkce může vést ke složitým dlouhotrvajícím a nákladným zkušebním postupům. 

A.4 Zásada ověřitelnosti 

Ať jsou cíle normy produktu jakékoliv, obsahují pouze takové požadavky, které lze ověřit. 

Požadavky v dokumentech se vyjadřují dobře určenými hodnotami (viz 6.6.11). Formulace jako „dostatečně 
pevný“ nebo „o dostatečné pevnosti“ se nesmějí používat. 

Dalším důsledkem zásady ověřitelnosti je, že stabilita, spolehlivost nebo životnost produktu není stanovena, jestliže 
není známa zkušební metoda, kterou může být ověřena shoda s požadavkem v rozumně krátké době. Záruka 
výrobce, i když je užitečná, není považována za náhradu takových požadavků. Záruční podmínky jsou považovány 
za hlediska, která se do dokumentu nezahrnují, protože jsou obchodní nebo smluvní a ne technická, systémová. 
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A.5 Výběr hodnot 

A.5.1 Mezní hodnoty 

Pro určité účely je nezbytné stanovit mezní hodnoty (maximum a/nebo minimum). Obvykle je pro každou charak-
teristiku stanovena jedna mezní hodnota. V případě několika široce používaných kategorií nebo úrovní je poža-
dováno několik mezních hodnot. 

Mezní hodnoty vyloženě místního významu se do dokumentu nezahrnují. 

A.5.2 Zvolené hodnoty 

Pro určité účely mohou být zvoleny hodnoty nebo řady hodnot zejména pro řízení sortimentu a některé účely 
uživatelského rozhraní. Tyto hodnoty mohou být zvoleny v souladu s řadami vyvolených čísel uvedených 
v ISO 3 (viz rovněž ISO 17 a ISO 497) nebo podle některého modulárního systému nebo jiných určujících činitelů, 
podle toho, co je vhodné. Pro oblast elektrotechniky jsou doporučené systémy rozměrů velikostí uvedeny  
v Pokynu IEC 103. 

Dokumenty, které byly vytvořeny pro stanovení takových zvolených hodnot pro zařízení nebo součásti, na které 
lze odkazovat v ustanoveních dalších dokumentů, se považují v tomto ohledu za základní normy. Příklady jsou 
tyto: v elektrotechnice IEC 60063, která stanovuje vyvolené hodnoty rezistorů a kondenzátorů; pro chemické 
zkoušení normy pro laboratorní zařízení vypracované ISO/TC 48. 

Hodnoty vyloženě místního významu se do dokumentu nezahrnují. Při úsilí normalizovat racionalizované řady 
hodnot se provádí průzkum, zda některé z existujících řad by byly přijatelné pro světové použití. 

Jestliže se použije řada vyvolených čísel, má se věnovat pozornost obtížím, které mohou vzniknout jestliže je 
zavedeno desetinné třídění (jako je 3,15). Tyto hodnoty mohou být někdy nevhodné nebo vyžadovat nepotřebně 
vysokou přesnost, v tomto případě mají být zaokrouhleny podle ISO 497. Zavádění různých hodnot pro použití 
v různých zemích (přičemž jak přesná hodnota, tak i zaokrouhlená hodnota jsou obsaženy v dokumentu) má být 
vyloučeno. 

A.5.3 Hodnoty uváděné výrobcem 

Mohou existovat některé vlastnosti produktu, které nemají být nezbytně stanoveny (přestože v rozhodující míře 
ovlivňují funkci produktu), jestliže lze dovolit jakékoliv množství sortimentu. 
Je dovoleno, aby dokument jmenovitě uváděl všechny charakteristiky, které mohou být otevřeně vybrány výrob-
cem, kromě hodnot, které musí výrobce uvádět. Je dovoleno uvádět toto prohlášení v různých formách (štítek, 
etiketa, doprovodný dokument atd.). 
U většiny druhů složitých produktů se preferuje uvádění funkčních údajů (informace o produktu), které dodává 
výrobce, aby zahrnul funkční požadavky za předpokladu, že jsou určeny odpovídající zkušební metody. 
Požadavek, aby hodnoty charakteristických znaků byly stanoveny výrobcem, místo toho, aby byly stanoveny  
nezávisle, není povolen v případě požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost. 

A.6 Přijetí více než jedné velikosti produktu 

Normalizace jedné velikosti je konečným cílem pro určený produkt, ale jestliže existuje více než jedna velmi  
akceptovaná velikost, která je světově používána, je dovoleno, aby komise, je-li v jejím rámci podstatná podpora, 
rozhodla o zahrnutí alternativních velikostí produktu do dokumentu. V takových případech však musí být vynalo-
ženo veškeré úsilí, aby počet alternativ byl snížen na minimum a byly vzaty v úvahu následující body: 

a) objem mezinárodního obchodu v zahrnutém druhu produktu slouží jako kritérium pro „světové použití“ spíše 
než počet daných zemí nebo objem výroby v těchto zemích; 

b) v úvahu se berou pouze takové metody, u nichž je předpoklad světového používání v blízké budoucnosti 
(například pět let nebo více); 

c) preferují se metody založené na vědeckých, technologických nebo ekonomických zásadách stejně jako na 
úspoře materiálu a uchování energie; 

d) kdykoliv jsou přijata alternativní řešení na mezinárodní nebo evropské úrovni, všechna se zahrnují do stejného 
dokumentu a  uvádějí se preference různých alternativ, důvody těchto preferencí se uvádějí v úvodu doku-
mentu; 

e) po schválení komisí se může uvést přechodné období, během kterého je dovoleno používat nepreferované 
hodnoty. 
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A.7 Vyloučení opakování 

A.7.1 Jakýkoliv požadavek týkající se produktu se stanovuje pouze v jednom dokumentu, který podle svého 
názvu obsahuje daný požadavek. 

A.7.2 V některých oblastech může být žádoucí vytvořit dokument, který stanovuje obecné požadavky platné pro 
skupinu produktů.  

A.7.3 Jestliže je nezbytné citovat požadavek někde jinde, má to být provedeno přednostně odkazem a nikoliv 
opakováním. Viz 6.6.7.1. 

Jestliže je užitečné opakování požadavku v jiném dokumentu, lze to provést za předpokladu, že je jasně uvedeno, 
že tento požadavek je opakován pouze pro informaci a je zařazen informativní odkaz na dokument, ze kterého je 
požadavek převzat. 
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Příloha B (informativní) 

Základní referenční práce 

B.1 Úvod 

Příloha B uvádí referenční práce týkající se jazyka (viz 6.6.2) a ne zcela vyčerpávající výčet nejobecněji použitel-
ných základních referenčních prací (viz 4.4). Podrobnosti o platných dokumentech ISO a IEC jsou  
dostupné v katalozích ISO a IEC. Výtisky lze získat u národních orgánů ISO a IEC, nebo lze použít webové 
stránky ISO (http://www.iso.org) a IEC (http//www.iec.ch). Pro některé konkrétní oblasti budou relevantní ustano-
vení jiných, méně obecně použitelných dokumentů. 

B.2 Referenční jazykové práce 
The Shorter Oxford English Dictionary 

The Concise Oxford Dictionary 

The Collins Concise English Dictionary 

Webster´s New World College Dictionary 

Chambers Concise Dictionary 

Dictionnaire Robert 

Dictionnaire Larousse 

Dictionnaire des difficultés de la langue franςaise, V. Thomas, Larousse 

Der Duden, das Standardwerk zur Deutschen Sprache (Bibliographisches Institut) 

B.3 Normalizovaná terminologie 

ISO/IEC 2382 (soubor) Information technology – Vocabulary 
(Informační technologie – Slovník) 

IEC 60050 (soubor) International Electrotechnical Vocabulary 
(Mezinárodní elektrotechnický slovník) (dostupný na 〈http://www.electropedia.org〉) 

Pokyn ISO/IEC 2 Standardization and related activities – General vocabulary  
(Normalizace a související činnosti – Základní slovník) 

ISO/IEC 17000 Conformity assessment – Vocabulary and general principles 
(Posuzování shody – Slovník a základní principy)  

Databáze pojmů ISO: (dostupná na 〈http://cdb.iso.org〉) 

Terminologické normy vypracované jednotlivými technickými komisemi ISO jsou uvedeny v seznamu norem ISO 
pod skupinou ICS 01.040 Slovníky. 

Pokyn ISO/IEC 99 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms 
(VIM) 
(Mezinárodní metrologický slovník – Základní a obecné pojmy a přidružené termíny (VIM)) 

B.4 Terminologické zásady a metody 

ISO 704 Terminology work – Principles and methods 
(Terminologická práce – Principy a metody) 

ISO 10241-1 Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation 
(Terminologické údaje v normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady uvádění) 
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B.5 Veličiny, jednotky a jejich značky 

IEC 60027 (soubor) Letter symbols to be used in electrical technology 
(Písmenné značky používané v elektrotechnice) 

ISO 80000 (soubor) Quantities and units 
(Veličiny a jednotky) 

IEC 80000 (soubor) Quantities and units  
(Veličiny a jednotky) 

B.6 Zkratky 

ISO 639 (soubor) Codes for the representation of names of languages 
(Kódy pro názvy jazyků) 

ISO 1951 Presentation/representation of entries in dictionaries – Requirements, recommendations and 
information 
(Uvádění hesel ve slovnících – Požadavky, doporučení a informace) 

ISO 3166 (soubor) Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 
(Kódy pro názvy zemí a jejich částí)  

B.7 Bibliografické citace 

ISO 690 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information 
resources 
(Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů) 

B.8 Technické výkresy a schémata 

ISO 128 (soubor) Technical product documentation (TPD) – General principles of presentation 
(Technické výkresy – Pravidla zobrazování) 

ISO 129 Technical product documentation (TPD) – Indication of dimensions and tolerances 
(Technické výkresy – Kótování a tolerování) 

ISO 643 Technical product documentation – Part references 
(Dokumentace technického produktu – Odkazy na části výrobku) 

ISO 14405 (soubor) Geometrical product specifications (GPS) – Dimensional tolerancing 
(Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů) 

IEC 61082-1 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules 
(Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla) 

IEC 61175 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Designation of signals 
(Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Označování signálů) 

IEC 81346 (soubor) Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring 
principles and reference designations 
(Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové výrobky – Zásady strukturování a referenční označování)  

ISO ITSIG specification for the preparation and exchange of graphics and DRG working instructions and directives 
(ISO Specifikace ITSIG pro přípravu a změny grafiky a pracovní pokyny a směrnice DRG)  

Dokumenty vypracované IEC, IEC, jsou dostupné na adrese 
<http://www.iec.ch/standardsdev/resources/docpreparation/> 

B.9 Technická dokumentace 

IEC 61355-1 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment – Part 1: Rules 
and classification tables 
(Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení – Část 1: Pravidla a tabulky třídění)  

IEC 61360 (soubor) Standard data element types with associated classification scheme  for  electric components 
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(Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty) 

Normy technické dokumentace vypracované jednotlivými technickými komisemi ISO jsou v seznamu norem ISO 
pod skupinou ICS 01.140.30 Dokumenty pro administrativu, obchodní styk a průmysl. 

B.10 Grafické značky, informační značky a bezpečnostní znaky 

Pokyn ISO/IEC 74 Graphical symbols – Technical guidelines for the consideration of consumers' needs 
(Grafické značky –Technické směrnice přihlížející k potřebám spotřebitelů) 

ISO 3864 (soubor) Graphical symbols – Safety colours and safety signs 
(Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky) 

ISO 7000 Databáze Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis 
(Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled) 

ISO 7001 Graphical symbols – Public information symbols 
(Grafické značky – Veřejné informační značky) 

ISO 7010 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs 
(Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky) 

ISO 9186 (soubor) Graphical symbols – Test methods 
(Grafické značky – Zkušební metody) 

ISO 14617 (soubor) Graphical symbols for diagrams 
(Grafické značky pro schémata) 

ISO 22727 Graphical symbols – Creation and design of public information symbols – Requirements 
(Grafické značky – Tvorba a navrhování veřejných informačních značek – Požadavky) 

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment 
(Grafické značky pro použití na předmětech) 

IEC 60617 Graphical symbols for diagrams 
(Grafické značky pro schémata) 

IEC 80416 (soubor) Basic principles for graphical symbols for use on equipment 
(Základní zásady pro grafické značky pro použití na předmětech) 

ISO 81714-1 Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products – Part 1: Basic 
rules 
(Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů – Část 1: Základní pravidla) 

IEC 81714-2 Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products – Part 2: 
Specification for graphical symbols in a computer sensible form including graphical symbols for a reference library, 
and requirements for their interchange 
(Tvorba grafických značek  používaných v technické dokumentaci produktů – Část 2: Specifikace grafických zna-
ček ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich 
vzájemnou výměnu) 

B.11 Tolerance, uložení a vlastnosti povrchu 

Dokumenty vypracované v komisi ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verifi-
cation (Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování) (viz katalog norem ISO). 

B.12 Vyvolená čísla 

ISO 3 Preferred numbers – Series of preferred numbers 
(Vyvolená čísla – Řady vyvolených čísel)  

ISO 17 Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers 
(Pokyn pro používání vyvolených čísel a řad vyvolených čísel)  

ISO 497 Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of 
preferred numbers 
(Pokyn pro volbu řad vyvolených čísel a řad obsahujících zokrouhlené hodnoty vyvolených čísel)  
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IEC 60063 Preferred number series for resistors and capacitors 
(Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory)  

Pokyn IEC 103 Guide on dimensional coordination 
(Pokyn pro koordinaci rozměru)  

B.13 Statistické metody 

ISO 3534 (soubor) Statistics – Vocabulary and symbols 
(Statistika – Slovník a značky) 

Dokumenty vypracované v komisi IEC/TC 56 Dependability (Spolehlivost) (viz katalog norem IEC) a v komisi 
ISO/TC 69 Applications of statistical methods (Aplikace statistických metod) (viz katalog norem ISO). 

Pokyn ISO/IEC 98-3 Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM:1995) 
(Nejistota měření – Část 3: Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření (GUM:1995)) 

B.14 Podmínky prostředí a přidružené zkoušky 

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing – Specifications 
(Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení – Specifikace) 

ISO 558 Conditioning and testing – Standard atmospheres – Definitions 
(Aklimatizace a zkoušení – Standardní prostředí – Definice) 

ISO 3205 Preferred test temperatures 
(Doporučené teploty zkoušení) 

ISO 4677-1 Atmospheres for conditioning and testing – Determination of relative humidity – Part 1: Aspirated 
psychrometer method 
(Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení – Stanovení relativní vlhkosti – Část 1: Měření aspiračním psychrometrem)  

ISO 4677-2 Atmospheres for conditioning and testing – Determination of relative humidity – Part 2: Whirling 
psychrometer method 
(Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení – Stanovení relativní vlhkosti – Část 2: Měření mávacím psychrometrem) 

Pokyn ISO 64 Guide for addressing environmental issues in product standards 
(Pokyn pro začleňování environmentálních aspektů do norem na výrobky) 

Pokyn IEC 106 Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating 
(Pokyn pro stanovení environmentálních podmínek hodnocení výkonu zařízení) 

Pokyn IEC 109 Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical product standards 
(Environmentální aspekty – Začleňování do norem elektrotechnických výrobků) 

Dokumenty komise IEC/TC 104 Environmental conditions, classification and methods of test (Podmínky prostředí, 
klasifikace a metody zkoušek) (viz katalog norem IEC). 

B.15 Bezpečnost 

Pokyn ISO/IEC 50 Safety aspects – Guidelines for child safety 
(Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro bezpečnost dětí)  

Pokyn ISO/IEC 51 Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards 
Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začleňování do norem) 

Pokyn IEC 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety 
publications 
(Příprava publikací pro bezpečnost a používání publikací pro bezpečnost a skupiny publikací pro bezpečnost) 

B.16 Chemie 

ISO 78-2 Chemistry – Layouts for standards – Part 2: Methods of chemical analysis 
(Chemie – Úprava norem – Část 2: Metody chemického rozboru) 
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B.17 EMC (elektromagnetická kompatibilita) 

Pokyn IEC 107 Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility 
publications 
(Elektromagnetická kompatibilita – Pokyny pro zpracování publikací o elektromagnetické kompatibilitě) 

Pokyn CENELEC 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) – Standardization for Product Committees concerned 
with apparatus 
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Normalizace týkající se komisí pro produkty, které odpovídají za pří-
stroje) 

Pokyn CENELEC 25 Guide on the Use of Standards for the Implementation of the EMC Directive to apparatus 
(Pokyn k používání norem pro uplatňování směrnice EMC pro přístroje) 

B.18 Shoda a kvalita 

ISO 9000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 
(Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník) 

ISO 9001 Quality management systems – Requirements 
(Systémy managementu kvality – Požadavky) 

ISO 9004 Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach 
(Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality) 

ISO/IEC 17050-1 Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity – Part 1: General requirements 
(Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Obecné požadavky) 

ISO/IEC 17050-2 Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity – Part 2: Supporting documentation 
(Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace) 

Pokyn ISO/IEC 23 Methods of indicating conformity with standards third-party certification systems 
(Metody označování shody s normami v certifikačním systému třetí stranou)  

Pokyn IEC 102 Electronic components – Specification structures for quality assessment (Qualification approval 
and capability approval) 
(Elektronické součástky – Stavba předpisů pro posuzování kvality (Schvalování kvalifikace a způsobilosti) 

B.19 Přejímání mezinárodních norem a dalších mezinárodních produktů 

Pokyn ISO/IEC 15 ISO/IEC code of principles on “reference to standards” 
(Kód ISO/IEC zásad „odkazu na normy“) 

Pokyn ISO/IEC 21-1 Regional or  national adoption of International Standards and other International 
Deliverables – Part 1: Adoption of International Standards 
(Přejímání mezinárodních norem a dalších mezinárodních produktů jako regionálních nebo národních norem – 
Část 1: Přejímání mezinárodních norem) 

Pokyn ISO/IEC 21-2 Regional or national adoption of International Standards and other International 
Deliverables – Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards 
(Přejímání mezinárodních norem a dalších mezinárodních produktů jako regionálních nebo národních norem – 
Část 2. Přejímání jiných produktů než mezinárodních norem) 

B.20 Environmentální management 

ISO 14040 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and Framework 
(Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova) 

ISO 14044 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines  
(Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice) 

B.21 Balení 

Normy pro technickou dokumentaci vypracované jednotlivými technickými komisemi ISO jsou uvedeny v katalogu 
norem ISO pod skupinou ICS 55 Packaging and distribution of goods . 
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Normy pro technickou dokumentaci vypracované jednotlivými technickými komisemi IEC jsou uvedeny v katalogu 
norem IEC pod skupinou ICS 55 Packaging and distribution of goods . 

B.22 Potřeby zákazníka 

Pokyn ISO/IEC 14 Purchase information on goods and services intended for consumers  
(Informace pro nákup zboží a služeb určených pro spotřebitele) 

Pokyn ISO/IEC 37 Instructions for use of products by consumers 
(Instrukce pro užívání produktů spotřebiteli) 

Pokyn ISO/IEC 41 Packaging — Recommendations for addressing consumer needs  
(Balení – Doporučení určená pro potřeby spotřebitele) 

Pokyn ISO/IEC 46 Comparative testing of consumer products and related services — General principles  
(Srovnávací zkoušky pro produkty a služby pro spotřebitele – Obecné zásady) 

Pokyn ISO/IEC 74 Graphical symbols — Technical guidelines for the consideration of consumers' needs 
(Grafické značky – Technické směrnice zabývající se potřebami spotřebitelů) 

Pokyn ISO/IEC 76 Development of service standards — Recommendations for addressing consumer issues 
(Tvorba norem pro služby – Doporučení pro určení potřeb spotřebitelů) 

B.23 Pokyny 

How ISO/IEC Guides add value to international standards 
(Jak pokyny ISO/IEC doplňují význam mezinárodních norem) 

Pokyn CEN-CENELEC 6 Guide for addressing accessibility in standards  
(Směrnice pro zpracovatele norem určených pro starší osoby a osoby se zvláštními potřebami) 

Pokyn CEN-CENELEC 17 Guidance for writing standards taking into account micro, small and mediumsized 
enterprises (SMEs) needs 
(Návod pro zpracování norem zohledňujících potřeby mikropodniků, malých a středních podniků) 
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Příloha C (informativní) 

Příklady číslování členicích prvků 
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Příloha D (normativní) 

Zpracování a uvádění termínů a definic 

D.1 Obecné zásady  

D.1.1 Obsah a rozsah pravidel a příkladů uváděných v příloze D 

Příloha D uvádí shrnutí pravidel a příkladů uvedených v ISO 10241-1:2011 a zahrnuje pravidla vhodná ke tvorbě 
termínů a definic nejvíce používaných v normách ISO a IEC. Kompletní seznam pravidel a příkladů viz ISO 10241-1. 

D.1.2 Pravidla zpracování 

Zásady a metody terminologické práce jsou uvedeny v ISO 704. Požadavky na zpracování a uspořádání termi-
nologických hesel v normách jsou uvedeny v ISO 10241-1. Pravidla pro zpracování Mezinárodního elektrotech-
nického slovníku jsou uvedena v dokumentu Dodatek ke směrnicím ISO/IEC – Specifické postupy pro IEC. 

D.1.3 Způsoby vydávání 

Terminologie může mít podobu samostatné terminologické normy (slovníku, nomenklatury nebo seznamu ekvi-
valentních termínů v různých jazycích), nebo může být zahrnuta do kapitoly „Termíny a definice“ v dokumentu, 
který se rovněž zabývá jinými aspekty. Terminologii lze rovněž zahrnout/začlenit do databází  

D.1.4 Výběr pojmů, které musí být definovány 

Každý termín, značka nebo pojmenování (z důvodu stručnosti „termín, značka a pojmenování“ jsou dále uváděny 
pod souhrnným označením „termíny“), které nejsou zcela jasné samy o sobě nebo nejsou běžně známy a které 
mohou být v různých kontextech interpretovány různým způsobem, se musí vysvětlit pomocí definice příslušného 
pojmu. 

Výrazy z běžného jazyka a běžně užívané termíny se zařazují pouze tehdy, jsou-li v příslušném kontextu použity 
ve speciálním významu (a použití výrazu nebo termínu tak může způsobit nepochopení, jestliže není definován). 

Obchodní názvy, ochranné známky, zastaralé, archaické a hovorové (profesní a slangové) termíny se nesmí 
používat. 

Ačkoliv může existovat více než jeden preferovaný termín, více než jeden dovolený termín a více než jeden 
nevhodný termín, doporučuje se zvolit ze všech možností pouze jeden termín jako preferovaný. Jestliže existuje 
v normě pouze jediný termín vyjadřující v terminologickém hesle pojem, je tento termín automaticky preferovaným 
termínem. Jestliže terminologické heslo obsahuje více než jeden preferovaný termín, dovolený termín nebo  
nevhodný termín, musí být termíny uvedeny v pořadí podle stupně jejich preference. 

V případě termínů, u kterých existuje jak plná, tak zkrácená podoba, lze vybrat kteroukoliv z nich jako preferova-
nou, dovolenou nebo nevhodnou. Je-li to posouzeno jako užitečné, musí se v "poznámce" k heslu" (viz D.4.8) 
uvést vysvětlení důvodů pro výběr zkrácené formy jako preferovaného termínu. 

V samostatné terminologické normě se definované pojmy omezují na oblast nebo obor odpovídající předmětu 
dokumentu. V ostatních dokumentech se definují pouze ty pojmy, které se v nich používají, nezávisle na jakých-
koliv dalších pojmech a jejich označení, které lze považovat za nezbytné pro lepší pochopení těchto definic. 

D.1.5 Vyloučení duplicit a rozporů 

Než se vytvoří termín a definice určitého pojmu, doporučuje se zjistit, zda již pro tento pojem neexistuje jiný termín 
a definice v jiném dokumentu. Pro ISO viz databáze pojmů: http://cdb.iso.org. V případě elektrotechnických ter-
mínů viz Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEC 60050): http://www.electropedia.org. 

Používá-li se určitý pojem v několika dokumentech, má se definovat v nejobecnějším z nich nebo v samostatné 
terminologické normě. Ostatní dokumenty se pak mají odvolávat na tento dokument nebo terminologickou normu, 
aniž by se v nich opakovala definice pojmu. 

Kdykoliv se na pojem odkazuje na jiném místě v textu dokumentu, má se pro označení tohoto pojmu používat 
preferovaný termín. Lze ho zvýraznit a doplnit číslem hesla. Když se preferovaný termín používá, musí se uplat-
ňovat stejná pravopisná podoba, jako je uvedena v terminologickém hesle (s výjimkou skloňovaných, časovaných 
a stupňovaných podob) a zvláštní péče se věnuje vyloučení chyb a nejednotnosti. 

Je-li nutno definici opakovat, uvede se informativní odkaz na dokument, z něhož je definice převzata (viz 6.6.7.5.3). 
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Za každou poznámkou k heslu se uvádí zdroj informací v hranatých závorkách a lze ho označit vhodným textem, 
např. „ZDROJ“. Tam, kde je normalizovaná definice v další oblasti nebo oboru modifikována, musí po uvedení 
tohoto zdroje následovat údaj o modifikaci. 

2.10.1 
indikátor řízení environmentálního profilu  
MPI 
indikátor enviromentálního profilu, který informuje o snaze vedení ovlivnit environmentální profil organizace  

[ZDROJ: ISO 14031:1999, 2.10.1] 

3.1.2 
terminologické heslo  
část souboru terminologických údajů (ISO 1087-2:2000, 2.21) obsahující terminologické údaje (3.8.1) týkající 
se jednoho pojmu (3.2.1)  
POZNÁMKA 1 k heslu Terminologické heslo vytvořené v souladu s principy a metodami uvedenými v ISO 704 se řídí 
stejnými principy stavby, ať jde o jednojazyčné, nebo vícejazyčné heslo. 

[ZDROJ: ISO 1087-1:2000, 3.8.2, modifikováno – Byla doplněna poznámka 1 k heslu.] 

Jestliže jsou termín a definice pojmu stanoveny v jednom dokumentu, je uvedení dalšího termínu (synonyma) 
tohoto definovaného termínu v jiném dokumentu nepřípustné. Nová definice v téže oblasti nebo oboru, která se 
liší od existující normalizované definice nebo je s ní v rozporu (viz D.4.5), nesmí být vypracována, pokud není 
existující definice pojmu částečně nebo zcela zastaralá. V takovém případě má být vypracována nová definice 
pojmu na základě konzultace s komisí odpovědnou za existující normalizovanou definici. 

D.1.6 Definice a neverbální vyjádření 

D.1.6.1 Pravidla zpracování definic jsou uvedena v ISO 10241-1. 

D.1.6.2 Definice nesmí mít formu požadavku ani nesmí požadavek obsahovat. 

D.1.6.3 Definice musí mít takovou formu, aby mohla v kontextu nahradit termín. Doplňkové informace se uvádějí 
pouze ve formě příkladů nebo poznámek k heslu (viz D.4.8). 

D.1.6.4 Definici je tvořena jednou větou (nebo souvětím), která vymezuje pojem, a pokud je to možné, odráží 
postavení pojmu v systému pojmů (viz též D.2). 

D.1.6.5 Definici uvedenou bez vymezení oblasti nebo oboru použití lze považovat za vyjádření obecného vý-
znamu termínu. Speciální významy v určitých kontextech se vymezují označením oblasti nebo oboru (viz D.4.5). 

D.1.6.6 K doložení příkladu pojmu se může použít neverbální vyjádření. Obecně nemá nahrazovat definici, ale 
doplňovat ji, s výjimkou oblastí nebo oborů, kde jsou neverbální vyjádření obvykle užívána místo definic. Zahrnují 
se sem obvykle vizuální vyjádření, jako např. číselná vyjádření, tabulky a matematické výrazy. Jestliže termino-
logické heslo obsahuje více než jedno neverbální vyjádření, je dovoleno je očíslovat. 

D.2 Uspořádání 

Termíny a definice mají být přednostně uspořádány podle pojmové hierarchie (tj. systematické řazení). Není-li 
možné systematické řazení, lze použít smíšené řazení. Specifické jazykové řazení lze použít pouze v případě, že 
se nemůže použít systematické řazení ani smíšené řazení. Nejméně preferované je abecední řazení  

Jestliže se použije systematické řazení, řadí se termíny a definice obecných pojmů před méně obecné termíny 
Lze užít nadpisy, které vyjadřují systém pojmů. 

Jestliže se použije smíšené řazení pojmů v několika skupinách (podle různých kritérií), jednotlivé skupiny se  
oddělují a uvádějí se příslušná kritéria. 

Sdružování termínů do skupin musí být zřejmé z jejich číslování. Každé terminologické heslo se musí očíslovat. 
Čísla hesel v dokumentu musí být jednoznačná a musí být v souladu s pravidly číslování článků (viz 5.2). V ter-
minologických normách musí být uveden pro každý jazyk abecední rejstřík termínů. 
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Seznam ekvivalentních termínů v různých jazycích lze uvádět buď v systematickém řazení (v tomto případě se 
uvádějí abecední rejstříky pro každý jazyk), nebo ve specifickém jazykovém řazení termínů (v tomto případě se 
uvádějí abecední rejstříky pro každý další jazyk). 

D.3 Terminologická hesla uváděná v příslušných kapitolách (částech) dokumentu 
v různých jazycích 

Dokumenty, které obsahují terminologii v jiných jazycích, které doplňují oficiální jazyky, musí mít v kapitole „Před-
mět dokumentu“ následující poznámku (doplněnou podle potřeby): 

POZNÁMKA Vedle termínů ve třech oficiálních ... [CEN nebo CENELEC] ... jazycích (angličtina, francouzština a němčina) 
uvádí tato evropská norma ekvivalentní termíny v ... [jazyk] ...; za tyto termíny odpovídá členská organizace/národní komitét 
... (...).Pouze termíny a definice uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny a definice  [CEN nebo 
CENELEC].“ 

Možnost zahrnout jiné jazyky než oficiální jazyky se týká pouze jazykového obsahu termínů a definic a termino-
logických ekvivalentů, které nejsou definovány, a nevztahuje se na jazykový obsah ostatních prvků (např. vstupní 
informativní a obecné normativní prvky atd.), s výjimkou dokumentů zpracovávaných podle zvláštní dohody. 

Stavba terminologických hesel musí být identická v každém oficiálním jazyce obsaženém v dokumentu, s výjim-
kou specifických jazykových odlišností. 

Ve vícejazyčných terminologických normách, bez ohledu na zvolené řazení terminologických hesel (viz D.2), musí 
být uspořádání hesel a číslování terminologických hesel identické ve všech příslušných částech dokumentu uve-
dených v jiných jazycích. 

D.4 Způsob uvádění 

D.4.1 Pravidla 

Pravidla pro uvádění normalizované terminologie jsou uvedena v ISO 10241-1. 

Následující pravidla odvozená z ISO 10241-1:2011, příloha A, platí pro samostatné terminologické normy a pro 
kapitoly „Termíny a definice“ jiných dokumentů. 

D.4.2 Uspořádání 

Preferovaný termín (termíny) (v tištěné publikaci sázený tučným písmem) nebo značka (značky) musí být umís-
těny na novém řádku, za číslem hesla, musí se psát s malým počátečním písmenem, s výjimkou některých  
velkých písmen, která se uplatňují v běžné pravopisné podobě při užití v kontextu. U složených termínů (např. 
sousloví nebo víceslovné termíny) musí být dodržen přirozený pořádek slov. 

Dovolený termín (termíny) (připravený pro tisk normálním písmem) nebo dovolená značka (značky) musí být 
umístěny na novém řádku, za preferovaným termínem. 

Nevhodný termín (termíny) (připravený pro tisk normálním písmem) nebo nevhodná značka (značky) musí být 
umístěny na novém řádku a musí být označeny vhodným názvem, např. „NEVHODNÝ TERMÍN“. 

Definice musí být umístěna na novém řádku, musí začínat malým písmenem, s výjimkou některých velkých  
písmen, která se uplatňují v běžné pravopisné podobě při užití v kontextu, a nesmí končit tečkou. 

3.1.3 
speciální jazyk (special language)  
jazyk pro speciální účel  
LSP 
jazyk užívaný v určitém oboru (3.1.2) a charakterizovaný užíváním speciálních jazykových vyjadřovacích  
prostředků 

POZNÁMKA 1 k heslu Speciální jazykové vyjadřovací prostředky vždy zahrnují speciální oborovou terminologii a frazeo-
logii a mohou rovněž zahrnovat stylistické nebo syntaktické aspekty. 
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3.1.9 
relativní hustota (relative density)  
NEVHODNÝ TERMÍN: specifická hmotnost (specific gravity)  
poměr hmotnosti objemu pevných částic vzduchu ke hmotnosti stejného objemu vody 

[ZDROJ: ISO 9045:1990, 3.1.9] 

Značky veličin a jednotek musí být v souladu s ISO 80000, IEC 80000 a IEC 60027 a musí být tištěny v souladu 
s ISO 80000-1, tj. značky veličin kurzivou a značky jednotek kolmým písmem. 

Jestliže jsou značky převzaty od mezinárodního orgánu, uvádí se tento orgán jako zdroj (viz příklad D.4.8). Infor-
mace týkající se jednotek použitých u veličin se uvádějí v poznámce k heslu (viz D.4.8). 

D.4.3 Gramatická podoba termínů 

Termíny se uvádějí v jejich základní gramatické podobě, tj. podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla, 
slovesa v infinitivu. 

Kde je to o užitečné, může být uvedena gramatická charakteristika, a to takto: 

– rod: M (mužský rod), F (ženský rod) a N (střední rod); 

– číslo: SG (jednotné) a PL (množné); 

– slovní druh: SUB (podstatné jméno), V (sloveso), ADJ (přídavné jméno) a ADV (příslovce). 

D.4.4 Značky pro chybějící termíny 

Jestliže v jednom z jazyků neexistuje pro definovaný pojem ekvivalentní termín, lze použít jako náhradu termínu 
znak, který tvoří pět teček na úrovni poloviny řádku (⋅⋅⋅⋅⋅). V tomto případě nesmí terminologické heslo obsahovat 
žádný dovolený nebo nevhodný termín. 

2.2.3 
ubytování v soukromí  
soukromý dům, ve kterém je posky-
továno ubytování pro hosty a ve 
většině případů se poskytuje sní-
daně 

[ZDROJ: ISO 18513:2003, 2.2.3] 

2.2.3 
····· 
private house where guest accom-
modation and in most cases break-
fast are provided  

[SOURCE: ISO 18513:2003, 2.2.3]  

2.2.3 
chambres d´hôte, f  
maison de particulier proposant 
l’hébergement et, dans la plupart 
des cas, le petit déjeuner  

[SOURCE: ISO 18513:2003, 2.2.3]   

D.4.5 Mnohovýznamovost 

Jestliže se termín používá k vyjádření několika pojmů, uvádí se oblast nebo obor, do kterého každý pojem náleží, 
před definicí v lomených závorkách. 

2.1.17 
hubice (die)  
<vytlačování> kovový blok s tvarově určeným otvorem, kterým je vytlačován plastový materiál 

2.1.18 
forma (die)  
<tváření> sestava dílů uzavírající prostor (dutinu), která dává výlisku jeho tvar 

2.1.19 
raznice (die).  
<vysekávání> nástroj k vysekávání z desky nebo fólie  

D.4.6 Kódy zemí a jazyků  

Kódy jazyků a názvů zemí se uvádějí v dvoupísmenném kódu jazyka v souladu s ISO 639-1 (názvy jazyků), 
následovaném dvoupísmenným kódem jazyka pro geografické potřeby v souladu s ISO 3166 (názvy zemí a jejich 
částí) nebo písmenným kódem v souladu s ISO 15924 (označování typu písma). 
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2.34 
molo (jetty), en GB  
molo (pier), en US  
plochá konstrukce podepřená svislými a popřípadě nakloněnými pilotami, vysunutá do moře, často v kolmém 
směru k pobřeží 

 

1.6.1 
mezinárodní normalizace (international standardi-
zation)  
normalizace, která je přístupná relevantním orgánům 
všech zemí  

[ZDROJ: Pokyn ISO/IEC 2:2004, 1.6.1] 

1.6.1 
de internationale Normung 
es normalización internacional 
it normazione internazionale 
nl internationale normalisatie 
sv internationell standardisering 

D.4.7 Kulaté a hranaté závorky 

Kulaté a hranaté závorky se používají pouze tehdy, když jsou součástí obvyklé psané podoby termínu. Nesmějí 
se používat pro uvádění alternativních termínů. 

bis(dimethylthiokarbamoyl)disulfid 

D.4.8 Příklady, poznámky k heslům a poznámky pod čarou 

Příklady uvádějí informace, které blíže vysvětlují pojem. Jejich číslování je identické jako u příkladů v textu  
(viz 6.5.1). Příklady se umísťují na nový řádek, pod definici. 

Poznámky k heslu se řídí odlišnými pravidly než poznámky zařazené v textu (viz 6.5.1). Uvádějí další informace, 
které doplňují terminologické údaje. Je dovoleno, aby poznámka k heslu obsahovala například ustanovení týkající 
se užití termínu, informace týkající se vhodných jednotek pro veličiny nebo vysvětlení důvodů pro výběr zkrácené 
podoby jako preferovaného termínu. Poznámky k heslu se označují „Poznámka # k heslu:“ a číslují se počínaje „1“ 
v každém terminologickém heslu. Musí se číslovat i jedna poznámka k heslu. Jsou umístěny na novém řádku, za 
příklady. 

Poznámky pod čarou k jakékoli části terminologického hesla nejsou dovoleny. 

1.1.4 
spojitá stupnice (continuous scale)  
stupnice s kontinuem možných hodnot 

PŘÍKLAD Intervalová stupnice a poměrná stupnice.  

POZNÁMKA 1 k heslu Spojitá stupnice může být transformována na diskrétní stupnici seskupením „hodnot“. To nezbytně 
vede k určité ztrátě informace. Výsledná stupnice často bývá ordinální.  

POZNÁMKA 2 k heslu Rozlišovací schopnost stupnice může být nepříznivě ovlivněna omezeními měření. Taková ome-
zení měření mohou někdy způsobit měření zobrazovaná na diskrétní, ordinální stupnici.  

[ZDROJ: ISO 3534-2:2006, 1.1.4]  
 

3.6 
objemová hmotnostní vlhkost (moisture content mass by volume)  
podíl hmotnosti vypařitelné vody a objemu suchého materiálu  

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud je termín použit, musí být stanovena metoda vypařování vody z vlhkého materiálu. 
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3.2.6 
měřicí vzdálenost (measuring distance)  
r1 
nejkratší vzdálenost od povrchu spotřebiče k nejbližšímu bodu povrchu snímače 

POZNÁMKA 1 k heslu Vzdálenost pro měření je vyjádřena v metrech. 

[ZDROJ: Značka r1 je uvedena v IEC 62233:2005, 3.2.6] 

 

3.1.9 
střední doba nebezpečné poruchy (mean time to 
dangerous failure)  
MTTFd 
očekávaná střední doba nebezpečné poruchy 

POZNÁMKA 1 k heslu Tato poznámka se týká pouze fran-
couzského jazyka. 

[ZDROJ: ISO 13849-1:2006, 3.1.25.] 

 

3.1.9 
durée moyenne avant défaillance dangereuse 
MTTFd 
espérance de la durée moyenne de fonctionnement 
avant une défaillance dangereuse  

Note 1 à l'article: Le terme abrégé «MTTFd» est dérivé de 
l'anglais mean time to dangerous failure.  

[SOURCE: ISO 13849-1:2006, 3.1.25, modifié – Dans 
le terme, «temps moyen» est devenu – “durée 
moyenne“. La définition était «valeur probable de la 
durée moyenne avant défaillance dangereuse».]  
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Příloha E (normativní) 

Zpracování názvů dokumentů 

E.1 Prvky názvu 2) 

E.1.1 Úvodní prvek 

Úvodní prvek je nutný, jestliže není dostatečně určen předmět dokumentu uvedený v hlavním prvku. 

PŘÍKLAD 1 

Správně: Zdvižné motorové vozíky – Ramena nosné vidlice – Slovník 

Nesprávně: Ramena nosné vidlice – Slovník 

Jestliže hlavní prvek názvu (společně s doplňkovým prvkem, tam kde existuje) jednoznačně vystihuje předmět 
dokumentu, úvodní prvek se vynechává. 

PŘÍKLAD 2 

Správně: Perboritan sodný technický – Stanovení sypné hmotnosti 

Nesprávně: Chemikálie – Perboritan sodný technický – Stanovení sypné hmotnosti 

E.1.2 Hlavní prvek 

Hlavní prvek se uvádí vždy. 

E.1.3 Doplňkový prvek 

Doplňkový prvek je nutný, jestliže dokument zahrnuje jen jeden nebo několik aspektů jeho předmětu uvedeného 
v hlavním prvku. 

Je-li dokument vydán jako soubor částí, slouží doplňkový prvek k rozlišení a označení těchto částí [úvodní prvek 
(pokud existuje) a hlavní prvek zůstávají stejné pro všechny části]. 

PŘÍKLAD 1 

IEC 60947-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí  – Část 1: Obecná ustanovení 

IEC 60947-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí  – Část 2: Jističe 

Jestliže dokument zahrnuje několik aspektů (ale ne všechny) předmětu vyznačeného v hlavním prvku, dává se 
přednost jejich vymezení obecným názvem, jako „specifikace“ nebo „požadavky na mechanické vlastnosti a zku-
šební metody“ před jejich jednotlivým očíslováním. 

Doplňkový prvek se vynechává, jestliže dokument 

• zahrnuje všechny podstatné aspekty předmětu uvedeného v hlavním prvku a 

• je (a zřejmě zůstane) jediným dokumentem, který se týká tohoto předmětu. 

PŘÍKLAD 2 

Správně: Mlýnky na kávu 

Nesprávně: Mlýnky na kávu – Terminologie, značky, materiál, rozměry, mechanické vlastnosti, jmenovité hodnoty, zkušební 
metody, balení 

                                                      
2) Viz také 6.1.1. 
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E.2 Vyloučení neúmyslného omezení předmětu dokumentu 

Název nesmí obsahovat podrobnosti, které by mohly vést k neúmyslnému omezení předmětu dokumentu. 

Jestliže se však dokument zabývá zcela určitým typem výrobku, vyjadřuje se tato skutečnost v názvu. 

PŘÍKLAD Letectví a kosmonautika – Samojistné, pevné, kotevní matice, klasifikace 1 100 MPa/235 °C. 

E.3 Stylizace názvů 
V názvech dokumentů se pro označování stejných pojmů užívá vždy stejný termín. 

U terminologických dokumentů se používá, pokud je to možné, vždy jedno z těchto pojmenování: „Slovník“, jsou-
li uvedeny také definice termínů, nebo „Seznam ekvivalentních termínů“, jsou-li uvedeny pouze ekvivalentní ter-
míny v různých jazycích. 

U dokumentů zkušebních metod se používá, pokud je to možné, jedno z následujících pojmenování: „Zkušební 
metoda“ nebo „Stanovení ... “. Pojmenování jako „Metoda zkoušení “, „Metoda stanovení...“, „Zkušební kód pro 
měření ... “, „Zkouška na ... “ musí být vynecháno. 

V názvu není nutné blíže popisovat druh nebo povahu dokumentu jako mezinárodní norma, technická specifikace, 
veřejně dostupná specifikace, technická zpráva nebo pokyn. Pojmenování jako „Mezinárodní zkušební metoda 
pro ... “, „Technická zpráva o ... “ atd. se v názvu proto nepoužívají. 
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Příloha F (normativní) 

Patentová práva 

F.1 Všechny návrhy dokumentů předkládané k připomínkám musí mít na titulní straně následující text: 

„Účastníci připomínkového řízení se vyzývají, aby společně se svými připomínkami sdělili informace o jakýchkoliv 
jim známých relevantních patentových právech a poskytli podpůrnou dokumentaci.“ 

F.2 Vydávaný dokument, u kterého v průběhu zpracování nebyla zjištěna žádná patentová práva, musí mít 
v předmluvě následující text: 

„Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO 
[a/nebo] IEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.“  

F.3 Vydávaný dokument, u kterého byla v průběhu zpracování zjištěna patentová práva, musí mít v úvodu toto 
upozornění, ve kterém text kurzivou není povinný: 

„Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) [a/nebo] Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) upozorňuje 
na skutečnost, že prohlašovaná shoda s tímto dokumentem dovoluje zahrnout použití patentu, který se týká 
(… předmětná záležitost…), uvedené v (… článku …). 

ISO [a/nebo] IEC nezaujímá žádné stanovisko k prokázání, platnosti a předmětu tohoto patentového práva. 

Držitel tohoto práva zaručuje ISO [a/nebo] IEC, že má v úmyslu projednat s žadateli kdekoli na světě licenční 
práva buď bezplatně, anebo za rozumných a nediskriminačních podmínek. V tomto ohledu je prohlášení držitele 
tohoto patentového práva registrováno v ISO [a/nebo] IEC. Informace lze získat od: 

… jméno držitele patentového práva … 

… adresa … 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem jiných patentových práv, 
než výše uvedených. ISO [a/nebo] IEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových 
práv“. 

CEN (http://www.cen.eu/cen/WorkArea/IPR/Pages/default.aspx) a CENELEC  
(http://www.cenelec.eu/membersandexperts/toolsandapplications/index.html) udržují výčet patentů on-line, které 
se týkají jejich norem. Uživatelé se žádají, aby sledovali seznam aktuálních informací týkající se patentů. 
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Příloha G (normativní) 

Označování mezinárodně normalizovaných předmětů 

G.1 Obecně 

Pro účely této přílohy G znamená „mezinárodně normalizovaný předmět“ konkrétní předmět (materiál nebo výro-
bek), nebo může znamenat nehmotný předmět (např. proces nebo systém, zkušební metodu, soubor značek, 
nebo požadavky na označování a dodávání výrobků). 

V řadě případů je místo zdlouhavého popisu předmětu vhodnější stručné označení, kterým může být předmět 
jednoznačně určen. Příkladem jsou odkazy na předměty uváděné v dokumentech, katalozích, písemné korespon-
denci, v technické a vědecké literatuře, v objednávkách zboží, materiálu a zařízení a při předvádění zboží atd., 
při vystavování a prodeji. 

Systém označování popsaný v příloze G není totožný s klasifikací označování výrobků, ve které podobné výrobky 
se zvláštním použitím mají identické kódy. Není také obecným kodexem výrobků, ve kterém má každý výrobek 
své označení, bez ohledu na to zda je normalizován, či ne. Spíše dává normalizovaný vzor označování, podle 
kterého lze zavést rychlý a jednoznačný popis určitých předmětů. Systém je určen výhradně k používání v mezi-
národních normách a v regionálních a národních normách s totožným obsahem. Poskytuje tak vzájemné porozu-
mění  na mezinárodní úrovni ve vztahu k předmětům, které splňují požadavky příslušných mezinárodních norem. 

Označení nezastupuje úplný obsah dokumentu. Pro pochopení toho, čím se dokument zabývá, je nutné jej pře-
číst. 

Je třeba poznamenat, že se systém označování nemusí nutně uplatňovat v každém dokumentu, který obsahuje 
položky sortimentu, přesto je zvlášť užitečný u dokumentů výrobků a materiálů. Výsadní rozhodnutí o začlenění 
takového systému označování v uvedených dokumentech je na příslušné komisi. 

G.2 Použitelnost 

G.2.1 Každý normalizovaný předmět má určitý počet charakteristik. Hodnoty související s těmito charakteristi-
kami (např. objem molárního roztoku kyseliny sírové užitý ve zkušební metodě, nebo rozsah jmenovitých délek, 
v milimetrech, u šroubů se zápustnou hlavou ve specifikaci) je možno vyjádřit buď jednou hodnotou (objem kyse-
liny), anebo více hodnotami (v rozsahu délek šroubů se zápustnou hlavou). Je-li v dokumentu předepsána pro 
každou charakteristiku pouze jedna hodnota, stačí citovat jen číslo dokumentu a označení je jednoznačné. Je-li 
uvedeno více hodnot, musí se uživatel rozhodnout. V tomto případě nestačí uživatelům pouze citace čísla doku-
mentu, musí se rovněž uvést požadovaná hodnota nebo hodnoty z uvažovaného rozsahu. 

G.2.2 Popsaný systém označování lze používat v následujících druzích dokumentů. 

a) Dokument, v němž je více než jedna možnost volby ve vztahu k jedné charakteristice určené v dokumentu. 

PŘÍKLAD Volba z rozsahu alternativních rozměrů nebo jiných vlastností ve specifikaci výrobku; volba zvláštní zkušební me-
tody v generickém dokumentu obsahujícím rozmanité zkušební metody k určení hodnoty uvedené charakteristiky výrobku; 
volba specifické hodnoty určitých zkušebních parametrů, které dokument uvádí v řadě alternativních možností. [Pro normy 
výrobků nebo materiálu platí také G.2.2 c)]. 

b) V dokumentu, který definuje termíny a značky, ze kterých se má dělat výběr pro sdělování informací. 

c) V dokumentu výrobku nebo materiálu, který sám o sobě, nebo odkazem na jiné dokumenty, poskytuje dosta-
tečně úplnou specifikaci zajišťující, že výrobek nebo materiál, který je s ní ve shodě, je způsobilý pro zamýš-
lený účel, a který obsahuje alternativy jednoho nebo více požadavků. 

POZNÁMKA Mohlo by vzniknout značné riziko nedorozumění u prodejce, jestliže byl systém označování uplatněn u speci-
fikace, která neurčuje úplně vhodnost výrobku k jeho zamýšlenému účelu, protože mnozí uživatelé systému označování, který 
je určen k tomu, aby uváděl ve známost jen „výběr“ charakteristik dokumentu, by mohli předpokládat, že ostatní charakteristiky, 
požadované k zajištění vhodnosti pro daný účel, jsou zahrnuty v dokumentu. 

G.2.3 Systém označování je vhodný pro jakýkoliv druh sdělování informací, včetně automatického zpracování dat. 
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G.3 Systém označování 

G.3.1 Každé označení se skládá z „popisného bloku“ a „identifikačního bloku“. Systém je znázorněn na obrázku 
G.1. 

 
Obrázek G.1 – Členění systému označování 

G.3.2 V popsaném systému označování se v bloku vyhrazeném pro číslo mezinárodní normy uvádí číslo normy, 
která určuje všechny potřebné charakteristiky a jejich hodnoty, a zvolené hodnoty z těch charakteristik, kterým 
přísluší několik hodnot, se uvádějí v bloku jednotlivého provedení. V případě dokumentu, v němž každé charak-
teristice přísluší jedna hodnota není nutno uvádět blok jednotlivého provedení. 

G.4 Používání znaků 

G.4.1 Označení se skládá z písmen, číslic nebo znaků (znamének). 

G.4.2 Pokud se používají písmena, musí to být písmena latinské abecedy. Písmena velké abecedy se význa-
mově neliší od písmen malé abecedy. U popisného bloku se obvykle používají malá písmena při psaní nebo tisku, 
která se mohou změnit na velká písmena při automatickém zpracování dat. U identifikačního bloku se dává před-
nost velkým písmenům. 

G.4.3 Pokud se užívají číslice, musí to být arabské číslice. 

G.4.4 Ze znamének se dovoluje jen pomlčka (–), znaménko plus (+), lomítko (/), čárka (,) a znaménko násobení 
(×). Při automatickém zpracování dat je znaménkem násobení písmeno „X“. 

G.4.5 V označení lze dělat pro lepší čitelnost mezery. Mezery se nepočítají za znaky a u označení použitého 
v automatickém zpracování dat je lze vynechat. 

G.5 Popisný blok 

Popisný blok normalizovaného předmětu je záležitostí příslušné komise. Popisný blok musí být co nejkratší 
a přednostně se tvoří podle věcné klasifikace dokumentu (např. z klíčových slov, mezinárodní klasifikace norem): 
popis, který nejlépe charakterizuje normalizovaný předmět. V odkazu na dokument je použití popisného bloku 
nezávazný, avšak je-li uveden, pak vždy před blokem čísla mezinárodní normy. 

G.6 Identifikační blok 

G.6.1 Obecně 

Identifikační blok musí být sestaven tak, aby jednoznačně označoval normalizovaný předmět. Sestává se ze dvou 
postupných bloků znaků: 

• bloku čísla mezinárodní normy, obsahujícího nejvýše 8 znaků (písmen „ISO“ nebo „IEC“ a nejvýše 5 číslic); 

• bloku jednotlivého provedení (číslice, písmena, znaménka), obsahujícího nejvýše doporučených 18 znaků. 

Aby se oddělil blok čísla mezinárodní normy od bloku jednotlivého provedení, musí druhý blok začínat pomlčkou 
(–). 
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G.6.2 Blok čísla mezinárodní normy 

G.6.2.1 Tento blok musí být co nejkratší, např. ISO 1 v případě první normy ISO. V zápisu pro strojové čtení se 
mohou doplnit mezery nebo nuly (např. „ISO 1“, nebo „ISO 00001“). 

G.6.2.2 Je-li dokument revidován a předchozí vydání obsahovalo způsob označování normalizovaného před-
mětu, musí se dbát na to, aby označení podle nového vydání nekolidovalo s jakýmkoliv použitým označením 
podle předchozího vydání dokumentu. Obecně lze tento požadavek snadno splnit, a proto není nutné začleňovat 
rok vydání do bloku čísla mezinárodní normy. 

G.6.2.3 Tatáž pravidla platí v případě změn nebo dalších modifikací: v nich se musí odpovídajícím způsobem 
modifikovat označení normalizovaného předmětu. 

G.6.2.4 Tvoří-li dokument soubor samostatně vydaných a citovaných částí, uvádí se číslo příslušné části (nebo 
kód, pokud to vyžaduje dokument) v bloku jednotlivého provedení, hned za pomlčkou. 

G.6.3 Blok označení jednotlivého provedení 

G.6.3.1 Blok jednotlivého provedení je také co nejkratší a je sestaven tak, aby podle názoru komise, která  
vypracovává dokument, sloužil co nejlépe účelu označení. 

G.6.3.2 K tomu, aby se umožnilo jednoznačné kódování označovaných předmětů, které může být u některých 
výrobků, jako chemikálie, plasty a pryž, stále ještě navzdory výběrům početné, může se blok jednotlivého prove-
dení dále rozdělit na několik bloků údajů, z nichž každý obsahuje specifické kódované informace (viz G.6.3.3). 
Tyto bloky se navzájem oddělují oddělovacím znaménkem, např. pomlčkou. Význam kódů obsažených v nich je 
vázán na jejich umístění. Jeden nebo více bloků údajů lze vynechat, ale prázdné místo se musí označit zdvojením 
oddělovacích znamének. 

G.6.3.3 Na prvním místě jsou nejdůležitější parametry. Slovní vyjádření (např. slovo „wool“ „vlna“) se v bloku 
jednotlivého provedení nesmí používat, jinak bylo zde zapotřebí překladu. Místo toho se používá kódové vyjád-
ření. Kódový klíč stanovuje dotyčný dokument. 

G.6.3.4 V bloku jednotlivého provedení se nepoužívají písmena I a O tam, kde by to mohlo vést k záměně 
s číslicemi „jedna“ a „nula“. 

G.6.3.5 Jestliže by i nejjednodušší způsob uvedení údajů požadovaných specifikací požadoval příliš mnoho 
znaků (např. označení „1 500 × 1 000 × 15“ zabere 12 znaků, přičemž vyjadřuje jen rozměr, bez tolerancí), lze 
uplatnit způsob zdvojeného kódování, kde se shrne několik znaků pod jeden nebo více znaků (např. 1 500 × 1 000 
× 15 = A, 1 500 × 2 000 × 20 = B atd.). 

G.6.3.6 Jestliže se na výrobek odkazuje více dokumentů, jeden z nich se zvolí jako základní pro stanovení 
pravidel označování výrobku (tvořeného označením jednotlivých normalizovaných položek). 

G.7 Příklady 
G.7.1 Příklad označení krátkého zapouzdřeného teploměru pro přesná měření podle ISO 656 s dělením po 
0,2 °C, hlavní stupnice 58 °C až 82 °C: 

Teploměr ISO 656 – EC – 0,2 – 58 – 82,  

V tomto označení mají prvky následující význam  

EC krátký zapouzdřený teploměr; 

0,2 dělení stupnice = 0,2 °C; 

58 až 82 rozsah hlavní stupnice, od 58 °C do 82 °C. 

POZNÁMKA V tomto označení se mohou vynechat písmena „EC“, protože ISO 656 se týká jen krátkých zapouzdřených 
teploměrů. 
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G.7.2 Příklad označení výměnné břitové destičky ze slinutých karbidů podle ISO 883, trojúhelníkové, s boční 
vůlí, třídy přesnosti G (přesně broušené), o jmenovitém rozměru 16,5 mm, tloušťce 3,18 mm, se zaoblením 
0,8 mm, o kruhovém řezném břitu, užívá se jak pravý směr řezání, tak pro levý směr řezání (označení podle 
ISO 1832), skupina použití P20 v souladu s ISO 513: 

Výměnná destička  
ISO 883 – TPGN160308 – EN – P20, 

V tomto označení mají prvky následující význam:  

T značka pro tvar (trojúhelníkový); 

P značka pro boční vůli (úhel břitu 11°); 

G třída přesnosti G (mezní úchylky ±0,025 mm výšky trojúhelníku a ±0,13 mm tloušťky destičky); 

N značka zvláštních charakteristik (N = žádná); 

16 značka rozměru (jmenovitý rozměr trojúhelníku = 16,5 mm); 

03 značka tloušťky (3,18 mm); 

08 značka tvaru zaoblení (poloměr zaoblení = 0,8 mm); 

E značka tvaru řezné hrany (zaoblený); 

N značka směru řezání (levý i pravý); 

P20 značka vyjadřující použití karbidové destičky (použitelná pro ocel, ocelové odlitky, nesnadno obrobitelnou 
temperovanou litinu). 

G.7.3 Příklad označení šroubu s kuželovou hlavou s drážkou, metrickým závitem M5, jmenovitou délkou 20 mm, 
třídou přesnosti A, mechanickými vlastnostmi 4.8 v souladu s ISO 1580: 

Šroub s kuželovou hlavou a drážkou  
ISO 1580 – M5 × 20 – 4.8 

Označení se odkazuje na mezinárodní normu ISO 1580, která stanovuje rozměry šroubů s kuželovou hlavou, 
s drážkou v hlavě, a ve které se odkazuje na jiné normy, pokud jde o jiné charakteristiky těchto šroubů jak se dále 
uvádí. 

a) Na mezinárodní normu tolerancí metrických závitů (ISO 965-2), ve které je odkaz na mezinárodní normy  
základních údajů (ISO 965-1), základního profilu ISO (ISO 68), na celkový přehled (ISO 261) a kalibraci 
(ISO 1502). Prvek označení „M5“ určuje, které údaje těchto norem platí pro označený šroub, za předpokladu, 
že příslušná třída přesnosti závitu je stanovena v normě podle b). 

b) Na mezinárodní normu tolerancí rozměrů (ISO 4759-1) a jiných charakteristik šroubů. V ní jsou použity značky 
pro meze a uložení (ISO 286-1), tolerance tvaru a polohy (ISO 1101), tolerance závitů (ISO 965-3) a pro 
drsnost povrchu (ISO 468 a další). Příslušná třída přesnosti (A) je pro daný šroub určena normou ISO 1580. 
V označení by bylo zbytečné udávat třídu A, protože ISO 1580 stanovuje jen jednu třídu přesnosti. 

c) Na normu mechanických vlastností spojovacích součástí (ISO 898-1), ve které je odkaz na zkoušku oceli 
tahem (ISO 6892), zkoušku tvrdosti (ISO 6506, ISO 6508) a zkoušku rázem v ohybu (ISO 83). Prvek „4.8“ 
dostatečně určuje, které údaje z dokumentu platí pro daný případ. 

Tímto poměrně krátkým označením je zcela určen uvažovaný šroub, přestože je zahrnut v několika mezinárod-
ních normách. 

G.7.4 Příklad označení metody zjišťování látek extrahovatelných ethyletherem v měkčeném acetátu celulózy, 
postup A: 

Zkušební metoda, acetát celulózy  
ISO 1875 – A. 

G.8 Národní implementace 

G.8.1 Systém mezinárodního označení lze použít v národní praxi pouze tehdy, je-li příslušná mezinárodní 
norma zavedena jako národní norma beze změn. 
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G.8.2 V národní normě zavádějící mezinárodní normu se používá mezinárodní označení beze změny. Označení 
podle národní normy lze však vložit mezi popisný blok a blok čísla mezinárodní normy. 

PŘÍKLAD 

Je-li mezinárodní označení šroubu 

Šroub s kuželovou hlavou s drážkou  
ISO 1580 – M5 × 20-4.8, 

jeho národní označení může být 

Šroub s kuželovou hlavou s drážkou  
VN 4138-ISO 1580 – M5 × 20-4.8, 

kde VN 4183 je označení národní normy shodné s ISO 1580, která byla převzata beze změn. 

Jinou možností pro národní označení by mohlo být: 

Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou  
OENORM 1580 – M5 × 20-4.8, 

kde „OENORM 1580“ je označení národní normy shodné s ISO 1580, která byla převzata beze změn. 

G.8.3 Je-li předmět normalizován na národní úrovni a je identický s odpovídajícím předmětem v odpovídající, 
ale ne identické mezinárodní normě, dovoluje se pro tento zvláštní předmět použít mezinárodní označení. 

Je-li předmět normalizován na národní úrovni a odpovídá předmětu v odpovídající mezinárodní normě, ale není 
s ním identický, v národním označení se nesmí odkazovat na mezinárodní normu. 

Podle zásad Pokynu ISO/IEC 21 je dovoleno národní normu použít k označení mezinárodní normy pouze tehdy, 
je-li národní norma identická s mezinárodní normou. 

G.9 Národní implementace evropských označení 

V národních normách zavádějících evropskou normu zůstává označení EN beze změny. Národní normalizované 
označení však lze vsunout mezi popisný blok a blok čísla evropské normy. 

PŘÍKLAD: Je-li evropské označení 

Tapety EN 233 – 53 × 1005D5K2, 

národní označení může být 

Tapety BS EN 233 – 53 × 1005D5K2 
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Příloha H (normativní) 

Vhodné výrazy k vyjádření ustanovení 

POZNÁMKA Uvádějí se pouze tvary v jednotném čísle. 

Výrazy uvedené v tabulce H.1 se používají k vyjádření požadavků, které musí být splněny k dosažení shody 
s dokumentem a od nichž nejsou dovoleny odchylky. 

Tabulka H.1 – Požadavky 

Slovesný tvar Ekvivalenty pro výjimečné případy 
(viz 6.6.3.1) 

 Anglicky Česky 

E: shall 
Č: musí 

is to 
is required to 
it is required that  
has to  
only ... is permitted  

it is necessary 

požaduje se 
je požadováno, aby 
požaduje se, aby 
je nutno/je nutné 
je přípustné jen 
dovoluje se jen … 
je nezbytné 

E: shall not  
Č: nesmí 

is not allowed (acceptable) 
(permitted) (permissible) 

není dovoleno  
nedovoluje se 
zakazuje se  
 
 

it is required to be not  
is required that … be not  

is not to be 

nelze … 
zvratná podoba trpného rodu 
(např. neprovede se, neprovádí 
se 
není přípustné 
není přípustné, aby 

Nepoužívá se „must“ jako alternativa „shall“. (Tím se odstraňuje každá nejasnost mezi 
požadavky normy a vnějšími zákonnými povinnostmi). 
Nepoužívá se „may not“ místo „shall not“ k vyjádření zákazu. 
K vyjádření přímé instrukce, která se např. odkazuje na kroky, které se musí udělat 
v rámci zkušební metody, se používá v angličtině rozkazovací způsob, (v češtině se 
používá zvratná podoba trpného rodu). 
PŘÍKLAD „Zapněte nahrávací zařízení.“ (V češtině „Zapne se zapisovač“.) 

Slovesné tvary v tabulce H.2 se používají k označení, že jedna z několika možností se doporučuje jako obzvláště 
vhodná, aniž by byly ostatní zmíněny nebo vyloučeny, nebo že je určitý postup upřednostňován, ale není nezbytně 
vyžadován, nebo že (v záporné formě) určitá možnost nebo postupy nejsou doporučeny, ale ne zakázány. 
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Tabulka H.2 – Doporučení 

Slovesný tvar Ekvivalenty pro výjimečné případy 
(viz 6.6.3.1) 

 Anglicky Česky 

E: should 
Č: má 

it is recommended that 

ought to 

doporučuje se 
je doporučeno 
mělo by 
je obvyklé 
má se 

E: should not 
Č: nemá 

it is not recommended that 

ought not to 

mělo by se vyloučit 
nedoporučuje se,  
nemělo by 
není obvyklé 
jen ve výjimečných případech 
nemá se  

Ve francouzštině se nepoužívá „devrait“ v daném významu. 

Výrazy uvedené v tabulce H.3 se používají k označení postupu, který je v mezích daného dokumentu dovolen. 

Tabulka H.3 – Dovolení 

Slovesný tvar Ekvivalenty pro výjimečné případy 
(viz 6.6.3.1) 

 Anglicky Česky 

E: may 
Č: smí 

is permitted 
is allowed 
is permissible 

dovoluje se 
je dovoleno 
je přípustné 

E: need not  
Č: nemusí 

it is not required that 
no ... is required 

není nutno 
nepožaduje se 
není požadováno 

Nepoužívá se „can“ (může) místo „may“ (smí) v daném významu. 
Nepoužívá se „possible“ (možné) nebo „impossible“ (není možné) v daném významu. 
POZNÁMKA 1 „May“ znamená dovolení vyjádřené dokumentem, zatímco „can“ se 
vztahuje na schopnost uživatele dokumentu nebo na otevřenou možnost pro něj. 
POZNÁMKA 2 Francouzské sloveso „pouvoir“ může znamenat jak dovolení, tak 
možnost. Pokud hrozí riziko nedorozumění, je z důvodů objasnění/lepší 
srozumitelnosti vhodné použít jiné výrazy. 
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Výrazy uvedené v tabulce H.4 se používají k vyjádření materiální, fyzické nebo příčinné možnosti nebo způsobilosti. 

Tabulka H.4 – Možnost a schopnost 

Slovesný tvar Ekvivalenty pro výjimečné případy 
(viz 6.6.3.1) 

 Anglicky Česky 

E: can 
Č: může 

be able to 
there is a possibility of 
it is possible 

je schopen 
umožňuje 
je možnost 
je možno (je možné) 

E: cannot 
Č: nemůže 

be unable to 
there is no possibility of 
it is not possible to 

není schopen 
není možno, (aby ... )/ 
je nemožné (aby ... ) 
nelze 

POZNÁMKA Viz poznámky 1 a 2 k tabulce H.3. 
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Příloha I (informativní) 

Veličiny a jednotky 

Příloha I obsahuje ustanovení, která jsou stanovena ve Směrnicích ISO/IEC, nebo jednotlivých mezinárodních 
normách pro veličiny a jednotky. 

a) Desetinným znaménkem je čárka. 

b) V mezinárodních normách se používají pouze 

– jednotky SI uvedené v různých částech ISO 80000 a IEC 80000 

– některé doplňkové jednotky používané společně s SI, jmenovitě minuta (min), hodina (h), den (d), stupeň 
(°), minuta (′), vteřina (′′), litr (l), tuna (t), elektronvolt (eV) a unifikovaná hmotnostní atomová jednotka (u) 
podle tabulek 5 a 6 ISO 80000-1; 

– jednotky neper (Np) a bel (B), které jsou rovněž uvedeny v ISO 80000-1 a IEC 80000-3 a oktáva, která je 
uvedena v ISO 80000-8.; 

– jednotky baud (Bd), bit (bit), oktet (o), byte (B), erlang (E), hartley (Hart), přirozené množství informace 
(nat) a shannon (Sh), které jsou uvedeny v IEC 80000-13, a var (var), který je uveden v IEC 80000-6 
pro použití v elektrotechnice a informační technologii. 

POZNÁMKA V mezinárodních normách se používá pro litr jen značka „l“, jak je výše uvedeno, přestože je v ISO80000-3 
také značka „L“. 

c) Nesměšují se názvy a značky jednotek. Píše se např. buď „kilometr za hodinu“ nebo „km/h“, nikoliv „km za 
hodinu „nebo „kilometr/hodina“. 

d) Spojují se číselné hodnoty psané číslicemi se značkami jednotek, např. „5 m“. Je třeba se vyhnout takovým 
kombinacím jako „pět m“ a „5 metrů“. Mezi číselnou hodnotou a značkou jednotky se vynechává mezera, 
s výjimkou jednotek psaných jako horní pravý index u jednotek rovinného úhlu, např. 5° 6′ 7′′. Stupeň má být 
však přednostně dělen desetinně. 

e) Nepoužívají se nenormalizované zkrácené názvy jednotek, jako např. „sec“ (namísto „s“ pro sekundu), „mins“ 
(místo „min“ za sekundu), „hrs“ (místo „h“ pro hodiny), „cc“ (místo „cm3“ pro krychlové centimetry), „lit“ (místo 
„l“ pro litr), „amps“ (místo „A“ pro ampéry), „rpm“ (místo „r/min“ pro otáčky za minutu). 

f) Mezinárodně normalizované značky jednotek se nesmějí upravovat přidáním indexů nebo jiných informací. 
Píše se např. 

Umax = 500 V“, nikoliv „U = 500 Vmax“ 

„hmotnostní zlomek 5 %, nikoliv „5 % (m/m)“  
„objemový zlomek 7 %“, nikoliv „7 % (V/V)“ 

(Je třeba si uvědomit, že % = 0,01 a ‰ = 0,001 jsou „čistá“ čísla.) 

g) Nesměšují se informace se značkami jednotek. Píše se např. „obsah vody je 20 ml/kg“, nikoliv „20 ml H2O/kg“ 
nebo „20 ml vody/kg“. 

h) Zkratky jako „ppm“, „pphm“ a „ppb“ se nepoužívají. Jsou závislé na použitém jazyku, mohou být nejedno-
značné a ve skutečnosti nejsou nutné, protože jen zastupují čísla, která jsou vždy jasně vyjádřena počtem 
míst. Píše se např. 

„hmotnostní zlomek je 4,2 µg/g“ nebo „hmotnostní zlomek je 4,2 × 10–6“, nikoliv „hmotnostní zlomek je 4,2 ppm“ 

„relativní nejistota je 6,7 × 10–12“, nikoliv „relativní nejistota je 6,7 ppb“. 

i) Značky jednotek se píší stojatým písmem. Značky veličin se vždy píší kurzivou. Značky, které vyjadřují číselné 
hodnoty, se musí lišit od značek odpovídajících veličin. 

j) Veličinovým rovnicím se dává přednost před rovnicemi číselných hodnot. 

k) Veličina „váha“ je síla (tíhová síla) a měří se v newtonech (N). Veličina „hmotnost“ se měří v kilogramech (kg). 

l) Podílové veličiny neobsahují ve jmenovateli slovo „jednotka“. Např. se píše „délková hmotnost“, nikoliv „hmot-
nost na jednotku délky“. 

m) Rozlišuje se mezi předmětem a veličinou, která jej popisuje, např. mezi „povrchem“ a „plochou“, „tělesem“ 
a „hmotností“, „rezistorem“ a „odporem“, „cívkou“ a „indukčností“. 
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n) Píše se např. 

„10 mm až 12 mm“, nikoliv „10 až 12 mm“ nebo „10–12 mm“ 

„0 °C až 10 °C“, nikoliv „0 až 10 °C“ nebo „0–10 °C“ 

„24 mm × 36 mm“, nikoliv „24 × 36 mm“ nebo „(24 × 36) mm“ 

„23 °C ± 2 °C“ nebo „(23 ± 2) °C“, nikoliv „23 ± 2 °C“ 

„(60 ± 3) %“, nikoliv „60 ± 3 %“ nebo „60 % ± 3 %“ 

o) Dvě nebo více fyzikálních veličin nemohou být sečítány nebo odečítány, jestliže nepatří do stejné kategorie 
vzájemně porovnatelných veličin. V důsledku toho metoda vyjadřování relativní tolerance jako 230 V ± 5 % 
nevyhovuje tomuto základnímu zákonu algebry. Místo toho lze použít tyto zápisy: 

„230 × (1 ± 5 %) V“ 

„(230 ± 11,5) V“ 

„230 V s relativní tolerancí ±5 %“ 

Následující forma je často užívána, ačkoliv není korektní: (230 ± 5 %) V. 

p) Ve vzorci se nepíše „log“ bez uvedení základu. Píše se „lg“, „ln“, „lb“ nebo „loga“. 

q) Používají se matematické značky a znaménka doporučené v ISO 80000-2, např. „tan“, nikoliv „tg“. 

r) Rozdělení matematických vzorců a výrazů na konci řádku musí být v souladu s ISO 80000-2. Například každé 
rozdělení musí být po znaménkách a nikoli před znaménky =, +, – ± a nebo, pokud je to nezbytné, znaménky 
×, ⋅ nebo /. 

Správné rozdělení na konci řádku Nesprávné rozdělení na konci řádku 
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Příklad znázorňující správné dělení pro 23 °C ±  
2 °C. 

Příklad znázorňující nesprávné dělení pro 23 °C 
± 2 °C. 

Příklad znázorňující správné dělení pro 24 mm × 
36 mm. 

Příklad znázorňující nesprávného dělení pro 24 mm 
× 36 mm. 
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Příloha ZA (normativní) 

Přejímání (oznámení o schválení) mezinárodních norem 
a jiných referenčních dokumentů jako evropské normy 

ZA.1 Obecně 

Jestliže evropská norma přejímá normu ISO nebo IEC, musí být její vztah k normě ISO nebo IEC uveden na titulní 
straně EN způsobem uvedeným v ZA.2 nebo ZA.3. 

V případech, kdy je nějaký mezinárodní dokument převzat jako jiný typ evropského dokumentu, mají se použít 
stejná pravidla, pokud je to možné. 

Řídicí centrum CEN-CENELEC je odpovědné za přidělení čísel publikacím CEN-CENELEC a za vypracování 
titulních stran návrhů a publikací v souladu s Pokynem ISO/IEC 21. 

ZA.2 Evropská norma identická s mezinárodní normou 

Jestliže je evropská norma identická s mezinárodní normou: 

• název evropské normy musí být stejný jako název mezinárodní normy a 

• za ním se uvádí v závorce číslo a rok vydání mezinárodní normy jako součást názvu. 

V tomto případě text evropské normy musí zahrnovat toto (text začíná na druhé straně titulní strany): 

• evropskou předmluvu, uvádějící kdy a který orgán CEN-CENELEC doporučil přijetí této normy, 

• následující oznámení o schválení: „Text mezinárodní normy (s citací jejího čísla a roku vydání) byl schválen 
… [CEN-CENELEC] jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.“, 

• text evropských příloh, pokud existují (viz ZA.6). 

V tomto případě se konečný text evropské normy skládá z evropské titulní strany, evropské předmluvy, oznámení 
o schválení, evropských příloh (pokud existují), a textu mezinárodní normy bez její titulní strany. 

POZNÁMKA Text mezinárodní normy nedistribuuje CEN-CENELEC s výjimkou německé verze.  

ZA.3 Evropská norma se společnými modifikacemi 

Jestliže evropská norma obsahuje některé textové (technické a/nebo redakční) změny proti mezinárodní normě: 

• název evropské normy má být stejný jako název mezinárodní normy, kde je to možné; 

• za ním se uvádí v závorce číslo a rok vydání mezinárodní normy, se slovem „modifikováno“ jako součástí 
názvu. 

V tomto případě text evropské normy musí zahrnovat následující (text začíná na druhé straně titulní strany): 

• evropskou předmluvu, uvádějící kdy a který orgán CEN-CENELEC modifikace vypracoval; 

• následující oznámení o schválení: „Text mezinárodní normy (s citací jejího čísla a roku vydání) byl schválen 
… [CEN-CENELEC] jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi; 

• text společných modifikací; 

• text evropských příloh, pokud existují (viz ZA.6). 

Zdůvodnění společných modifikací se neuvádějí v textu evropské normy; mohou se uvést v textu návrhu evropské 
normy. 

Číslované členicí prvky doplněné na evropské úrovni se označují písmenem Z (např. 5.Z1, Obrázek ZA.1, apod.). 

V tomto případě konečný text evropské normy tvoří evropská titulní strana, evropská předmluva, oznámení 
o schválení s textem společných modifikací, evropské přílohy (pokud existují), a text mezinárodní normy bez její 
titulní strany. 
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POZNÁMKA 1 CEN-CENELEC nedistribuuje text mezinárodní normy s výjimkou její německé verze, má se však poskytnout 
výtah obsahující společné modifikace, pokud je to nutné k jejich pochopení.  

POZNÁMKA 2 Viz také příloha ZC o národní implementaci schválených textů. 

ZA.4 Evropská norma s početnými odchylkami 
Jestliže se evropská norma podstatně liší od mezinárodní normy, musí mít uveden nejvhodnější název a plný text 
vypracovaný technickou komisí CEN-CENELEC. 

ZA.5 Jiné referenční dokumenty 

Jestliže má být jako evropská norma převzat referenční dokument (RD) jiný než norma ISO nebo IEC, postupuje 
se přiměřeně podle ZA.1 až ZA.4, pokud je to vhodné. 

ZA.6 Evropské přílohy 

Jestliže jsou začleněny evropské přílohy, musí se věnovat pozornost zajištění, že se jejich označení zřetelně 
odlišuje od příloh referenčního dokumentu. Proto se evropské přílohy, jak normativní, tak informativní, označují 
pořadovými písmeny ZA, ZB atd. a umísťují se za přílohy referenčního dokumentu. 

Viz také příloha ZB. 

ZA.7 Jednotlivé podmínky existující v určitých zemích 
(Viz také „Dodatek ke směrnicím ISO/IEC – Specifické postupy pro IEC“, kapitola 4). 

ZA.7.1 V referenčních dokumentech lze situace související s určitou zemí, které se odchylují od ustanovení 
v referenčním dokumentu, vyjadřovat například formou tzv. vět „v některých zemích“. 

ZA.7.2 Jestliže se referenční dokument přejímá jako evropská norma, uvedení zvláštních podmínek existujících 
v určité zemi v referenčním dokumentu obvykle zůstává nezměněno (aby se umožnilo zavedení referenčního 
dokumentu originálem) . 

Na jejich existenci se však upozorňuje v předmluvě evropské normy sdělením, které stanovuje, že uvedení zvlášt-
ních podmínek v textu referenčního dokumentu je irelevantní a že zvláštní podmínky týkající se zemí CEN-
CENELEC mají být nahrazeny přiměřenou informací v příslušné evropské příloze (přílohách). 

Jestliže se takové situace týkají zemí CEN-CENELEC, projednávají se během harmonizačního procesu a přísluš-
nou zemí CEN-CENELEC musí být navrženy jako „odchylka typu A“ nebo „zvláštní národní podmínky“ pro tuto 
zemi (viz příloha ZB a IR část 2:2015, příloha E). 
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Příloha ZB (normativní) 

Evropské přílohy pro zvláštní národní podmínky, odchylky typu A a citované 
dokumenty 

ZB.1 Zvláštní národní podmínky 

Informace o existujících zvláštních národních podmínkách se uvádějí v normativní příloze evropské normy. 

Používá se tento text: 

„Příloha …  
(normativní) 

Zvláštní národní podmínky 

Zvláštní národní podmínka: Národní charakteristika nebo praxe, kterou ani po dlouhé době nelze změnit, např. 
klimatické podmínky, podmínky elektrického uzemnění. 

POZNÁMKA Jestliže ovlivňuje harmonizaci, tvoří součást evropské normy nebo harmonizačního dokumentu. 

Pro země, ve kterých příslušné zvláštní národní podmínky platí, jsou tyto podmínky normativní. Pro ostatní země 
jsou informativní. 

Kapitola Zvláštní národní podmínka“ 

ZB.2 Odchylky typu A 

ZB.2.1 Informace o existujících odchylkách typu A se uvádí v informativní příloze evropské normy. 

Používá se tento text: 
„Příloha …  
(informativní) 

Odchylky typu A 

Odchylka typu A: Národní odchylka způsobená právními předpisy, jejichž změna je v současné době mimo 
kompetence dotyčného člena CEN-CENELEC.“ 

a dále text podle a) nebo b) v závislosti na evropské normě: 

a) evropská norma spadá pod směrnice EU 

„Tato evropská norma spadá pod směrnici ../../E...  

POZNÁMKA (z vnitřních předpisů CEN-CENELEC, Část 2:2015, 2.16) Tam, kde normy spadají pod směrnice a nařízení 
EU, zastává komise evropských společenství názor (OJ No C 59, 1982-03-09), že v důsledku rozhodnutí soudního dvora 
v případu 815/79 Cremonini/Vrankovich (zprávy evropského soudního dvora 1980, str. 3583) není shodnost s odchylkou typu 
A nadále povinná a že nemá být omezován volný pohyb výrobků vyhovujících takové normě v rámci ES, vyjma podmínky pro 
dodržení postupu ochrany bezpečnosti stanovené v příslušné směrnici nebo nařízení. 

V zemích EFTA platí odchylky typu A místo příslušných ustanovení evropské normy do doby, než bude odstraněna. 

Kapitola Odchylka“ 

b) evropská norma nespadá pod směrnici EU 

„Tato evropská norma nespadá pod žádnou směrnici EU. 
V příslušných zemích CEN-CENELEC platí tyto odchylky typu A místo ustanovení evropské normy do doby, než 
budou odstraněny. 
Kapitola Odchylka“ 

ZB.2.2 Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC, část 2:2015, E.2.3 musí být přesně citován předpis příslušné 
země (název, datum a, kde je to možné, příslušná kapitola). 
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ZB.3 Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské 
publikace (pouze pro CENELEC) 

V případě převzetí referenčního dokumentu (např. mezinárodní normy) se doplňuje evropská normativní příloha, 
která obsahuje tentýž seznam dokumentů, popsaný v 6.2.2, společně s citovanými evropskými publikacemi, které 
pokud existují, se použijí místo nich. 

Používá se následující text: 

„Příloha Z …  
(normativní) 

Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou 
nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované doku-
menty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu 
(včetně všech změn). 

POZNÁMKA 1 V případě, že je mezinárodní publikace modifikována společnými modifikacemi, označenými (mod), platí 
příslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2 Aktuální informace o nejnovějších verzích evropských norem uvedených v této příloze jsou k dispozici na: 
www.cenelec.eu. 

Publikace Rok Název EN/HD Rok“ 
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Příloha ZC (normativní) 

Vydávání evropských norem jako národních norem 

ZC.1 Obecně 

Protože se evropské normy vydávají pouze jako národní normy identické co do technického obsahu i úpravy, 
dodržují se přesná jednotná pravidla pro jejich zavádění do každé národní soustavy norem. 

Zavádění se uskutečňuje jedním z následujících způsobů: 

• převzetím originálu (viz ZC.2), 

• schválením k přímému používání (viz ZC.3), 

• překladem (viz ZC.4), 

oficiálních verzí evropské normy v angličtině, francouzštině nebo němčině. 

Pro zavádění změn platí stejná pravidla. 

V případě, že se přejímají jako evropské normy mezinárodní normy, s modifikacemi nebo bez nich, platí pro členy 
CEN-CENELEC pro vydávání jejich oficiálních verzí v angličtině, francouzštině nebo němčině zvláštní pravidla 
(viz obrázek ZC.1). 

 
Obrázek ZC.1 – Postup vydání evropské normy, která přejímá mezinárodní normu schválením 

k přímému používání 

ZC.2 Převzetí originálu evropské normy 

Každý národní člen musí mít národní označení pro své národní převzetí evropské normy (označení EN XXX se 
doplňuje takto „Národní označení EN XXX“). 

V případě převzetí originálu se doplňuje národní titulní strana. Národní označení se uvádí na národní titulní straně. 
Národní titulní strana nebo národní předmluva musí rovněž obsahovat nejméně rok data zpřístupnění evropské 
normy. 

Dovoluje se doplnit národní předmluvu (viz ZC.7.1) a národní přílohy (viz ZC.7.2). 

Výše uvedené národní prvky se přidávají tak, aby po jejich oddělení zůstala nedotčena evropská norma v celém 
rozsahu, tj. od titulní strany po poslední stranu textu (včetně případných příloh). Národní identifikátor organizace 
přejímající evropskou normu musí být viditelný na každé straně národního převzetí při zachování prvků koneč-
ného textu EN poskytnutého Řídicím centrem CEN-CENELEC. 

POZNÁMKA Národní označení lze užít jako národní identifikátor. 
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ZC.3 Schválení evropské normy k přímému používání 
Místo převzetí originálu evropské normy je členům CEN-CENELEC dovoleno vydat národní oznámení o schválení 
normy k přímému používání. 

Národní oznámení se může rovněž vydat, jestliže sama evropská norma je přímým převzetím originálu meziná-
rodní publikace. 

Národní oznámení o schválení evropské normy k přímému používání musí obsahovat nejméně: 

• číslo, název a rok dostupnosti evropské normy (viz také ZA.2 a ZA.3); 

• prohlášení, že evropské normě se uděluje status národní normy; 

• datum, od kterého má schválená EN status platné národní normy v dané zemi. 

ZC.4 Překlad oficiální verze evropské normy 
Každý národní člen musí mít národní označení pro své národní převzetí evropské normy (označení EN XXX se 
doplňuje takto „Národní označení EN XXX“). 

V případě překladu se doplňuje národní titulní strana. Národní označení se uvádí na titulní straně. Národní titulní 
strana nebo národní předmluva musí rovněž obsahovat nejméně rok data zpřístupnění evropské normy. 

Dovoluje se doplnit národní předmluvu (viz ZC.7.1) a národní přílohy (viz ZC.7.2). 

Evropské normy a návrhy evropských norem publikované v jiných jazycích než třech oficiálních jazycích 
CEN-CENELEC jsou překlady, za které odpovídají příslušní členové. Mají stejný status jako originály, pokud jsou 
příslušným členem notifikovány Řídicímu centru CEN-CENELEC. 

V národním překladu titulní strany EN zůstávají všechny informace uváděné ve třech jazycích nezměněné, co do 
úpravy a obsahu: 

• označení „Evropská norma“,  

• název normy a 

• název vydávající organizace. 

Překlad výše uvedených podrobností do národního jazyka se však umísťuje nad informace v oficiálních jazycích. 

Překlad nesmí rozšiřovat ani omezovat obsah evropské normy, tj. obsah zůstane překladem nezměněný a pře-
jímá se jako celek, včetně obsahu, evropské předmluvy, úvodu, poznámek pod čarou, tabulek, obrázků a příloh. 
Národní identifikátor organizace přebírající evropskou normu musí být viditelný na každé straně národního pře-
vzetí při zachování prvků konečného textu EN poskytnutého Řídicím centrem CEN-CENELEC. 

POZNÁMKA Národní označení lze použít jako národní identifikátor. 

Názvy mezinárodních norem, na které se norma odkazuje, se však uvádějí pouze v angličtině nebo francouzštině. 

Členící prvky normy a číslování kapitol zůstávají zachovány podle originálu. 

Před překlad standardního textu titulní strany EN se zařazuje tento text (překlad textu): 

Tato norma je ... [název jazyka] verzí evropské normy EN ....... [rok dostupnosti]. Překlad byl zajištěn ... [název 
člena]. Má stejný status jako oficiální verze.“ 

Pořadí členských zemí CEN-CENELEC v normě je v abecedním pořadí jazyka překladu. 

Příslušná značka jazyka v referenčním označení evropské normy musí být shodná s kódem alfa-2 uvedeném 
v ISO 639. 

ZC.5 Vydání evropské normy, která je převzetím mezinárodní normy nebo jiného 
referenčního dokumentu, jako národní normy 

ZC.5.1 Obecně 

Jestliže se evropská norma skládá z referenčního dokumentu (mezinárodní norma) a společných modifikací, po-
kud existují, Řídící centrum CEN-CENELEC distribuuje (po řádném projednání v redakční komisi) titulní stranu 
a oznámení o schválení ve třech jazykových verzích (se společnými modifikacemi a evropskými přílohami). 
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Pro přípravu konsolidovaného textu evropské normy v národním jazyce používají členové CEN-CENELEC stejná 
pravidla úpravy. 

Používají se následující pravidla a pořadí prvků: 

1. Tištěná titulní strana evropské normy přejímající co do obsahu a vzhledu titulní stranu distribuovanou Řídicím 
centrem CEN-CENELEC. 

2. Převzatá evropská předmluva a údaje o převzetí z verze distribuované Řídicím centrem CEN-CENELEC. 

3. Předmluva, úvod, pokud existuje, a text referenčního dokumentu. V CENELEC se předmluva smí vynechat 
v referenčním dokumentu/ V CENELEC je dovoleno vynechat předmluvu referenčního dokumentu. 

4. Text tištěné evropské normy se společnými modifikacemi, pokud existují. Tyto (modifikace) mohou být vloženy 
namísto textu referenčního dokumentu. Tam, kde jsou provedeny tyto modifikace, musí být jasně označeny, 
jako například svislou čarou na levém okraji nebo jinými vhodnými prostředky. 

Je dovoleno, aby národní norma obsahovala národní informativní přílohu opakující části původního textu refe-
renčního dokumentu, který byl modifikován. 

Číslování stran s národními prvky se ponechává na členech CEN-CENELEC. 

ZC.5.2 Zvláštní případ: referenční dokument dříve převzatý na národní úrovni 

Jestliže evropskou normu tvoří referenční dokument převzatý schválením k přímému používání, který již byl  
převzat jako národní norma, přebírá se evropská norma jedním z těchto tří způsobů: 

• schválením k přímému používání (viz ZC.3); 

• vydáním nové národní titulní strany společně s evropskou titulní stranou a evropskou předmluvou; 

• vydáním nového národního vydání. 

ZC.6 Zvláštní národní podmínky a odchylky typu A 

Jestliže je v normativní příloze evropské normy seznam zvláštních národních podmínek nebo v informativní pří-
loze seznam odchylek typu A (viz příloha ZB), členu CEN-CENELEC je dovoleno se odvolat na tuto přílohu ve 
své národní normě formou národních poznámek pod čarou. 

ZC.7 Doplňující národní informace 

ZC.7.1 Národní předmluva 

Aby se odlišila národní předmluva od předmluvy evropské normy, nazývá se „Národní předmluva“. Podobně se 
připojuje slovo „národní“ ke všem dalším národním informacím. 

Je dovoleno, aby národní předmluva začínala na národní titulní straně. 

ZC.7.2 Národní přílohy 

Národní přílohy, pokud existují, se zařazují za nebo před úplný text evropské normy (včetně příloh EN). Je dovo-
leno, aby obsahovaly pouze informace potřebné pro snadnější zavedení do praxe. Národní příloha nesmí měnit 
žádná ustanovení evropské normy. 

Mezinárodní text (nebo norma), na který je odkaz v evropské normě, může být (přeložen a) převzat jako národní 
příloha k národní normě. 

Jsou-li zařazeny národní přílohy, musí se jejich označením zajistit zřetelné odlišení od každé jiné přílohy v normě. 
Proto se označují NA, NB atd. 

ZC.7.3 Národní poznámky pod čarou 

Národní poznámky pod čarou se řídí pravidly v 6.5.2, jejich označení se však musí lišit od označení poznámek 
pod čarou EN. 

Národní poznámky pod čarou nejsou dovoleny v žádné ze tří oficiálních verzí evropské normy v angličtině, fran-
couzštině nebo němčině, ale jsou dovoleny v národních normách, které je přejímají. 
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ZC.8 Odkazy (citace) v národních normách přejímajících evropskou normu 

Při převzetí evropské normy jako národní normy zůstávají odkazy (citace) jako v 6.6.7 beze změny. Informace 
o národních normách odpovídajících mezinárodním normám a publikacím, na které je odkaz nebo které jsou 
citovány v evropské normě, lze uvést v národní předmluvě nebo v národní příloze (viz ZC.7.2). 

Odkazovat na jakoukoliv takovou informaci lze v textu evropské normy národní poznámkou pod čarou na  
příslušné straně nebo stranách (viz 6.5.2). 

PŘÍKLAD „Národní poznámka: ISO 1234:1986 je ekvivalentní SLO 5678:1987, viz národní předmluva“. 

ZC.9 Uspořádání evropské normy a schéma jejího národního vydání 

Typické uspořádání evropské normy vydávané jako národní norma je znázorněno na obrázku ZC.2. Viz také 
ZC.2. 

 
a Národní titulní strana 

b Národní předmluva 

c Národní příloha (viz ZC.7.2)  

d Titulní strana EN 

e Text EN 

f Příloha EN (viz 6.3.8, 6.4.1) 

Obrázek ZC.2 – Prvky národního vydání evropské normy 
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