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Vysvětlení k uvádění nedatovaných odkazů v článcích „Informace o citovaných 
dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ 
MPN 1 uvádí v článku 6.1.3.5 Informace o citovaných dokumentech mimo jiné toto: 

Citace dokumentů mohou být nedatované (viz 6.6.7.5.2) nebo datované (viz 6.6.7.5.3). V případě přejímaných 
evropských a mezinárodních dokumentů se uvádějí datované a nedatované citace podle přejímaného 
dokumentu. 

Pokud je citace dokumentu nedatovaná, rok vydání se neuvádí ani u zavedeného národního dokumentu 
a předpokládá se používání jeho nejnovějšího vydání. 

A)  

U některých ČSN, zejména tehdy, jedná-li se o situaci, kdy vedle sebe platí dvě vydání se stejným  
základním označením, se základní označení dále doplňuje národním doplňkovým označením tvořeným 
zkratkou „ed.“ a pořadovým číslem (viz MPN 1, bod 6.1.1.5). Toto doplňkové označení by mohlo být při 
používání normy vnímáno jako kolizní s principem uvádění nedatovaných odkazů. 

V takových případech, kdy jsou v přejímaných dokumentech uváděna v citovaných dokumentech, resp. 
v bibliografii jejich nedatovaná vydání, je vhodné do národní předmluvy doplnit článek Vysvětlivky 
k textu této normy (v případě, že takový článek již v národní předmluvě existuje, zařadit jako první  
odstavec) s  tímto vysvětlením: 

Vysvětlivky k textu této normy 

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace 
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této 
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání 
nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). 

B) 

Pokud referenční mezinárodní dokument uvádí odkazy nedatované, ale přejímaný evropský dokument 
uvádí (v evropské předmluvě nebo v příloze ZA) odkazy datované, uvádění datovaných/nedatovaných 
odkazů v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ resp. „Souvisící ČSN“ se řídí přejímaným  
evropským dokumentem. 

PŘÍKLAD:  

Informace uváděné v příloze „Normative references to international publications with their corresponding European 
publications“: 

Publication Year Title EN/HD Year 

IEC 60068-2-6 - Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: 
Vibration (sinusoidal) 

EN 60068-2-6 2008 

Odpovídající informace uváděné v článku „Informace o citovaných dokumentech“: 

EN 60068-2-6:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: 
Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) 
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C)  

Pokud přejímaný evropský/mezinárodní dokument uvádí odkazy na normy a jejich změny samostatně, 
uvedou se příslušné normy a jejich změny samostatně i v článcích „Informace o citovaných dokumen-
tech“, resp. „Souvisící ČSN“.  

PŘÍKLAD 1:  

Informace uváděné v kapitole „Normative references“ tímto způsobem: 

EN 60947-1:2007, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules 

EN 60947-1:2007/A1:2011, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules, 

jsou uváděny v článku „Informace o citovaných dokumentech“ takto: 

Informace o citovaných dokumentech 

EN 60947-1:2007 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – 
Část 1: Všeobecná ustanovení 

EN 60947-1:2007/A1:2011 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008/A1:2011 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje 
nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

PŘÍKLAD 2: 

Pokud je např. v „Bibliography“ uvedena jen změna dokumentu, 

EN 60947-1:2007/A2:2014, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules 

v článku „Souvisící ČSN“ se uvede také jen příslušná změna: 

Souvisící ČSN 

ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008/A2:2015 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná usta-
novení 


