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Corrigendum 

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla 
ze září 2015 se opravuje takto: 

Obrázek 97 se nahrazuje takto: 

 

Obrázek 97 – Příklad vzorového schématu spouštěče motoru 
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Obrázek 102 se nahrazuje takto: 

 
Legenda 

1) Odkaz ze znázornění výskytu předmětu na hlavní dokument. 

2) Odkaz z hlavního dokumentu předmětu na doplňkové dokumenty. 

3) Odkaz z hlavního dokumentu předmětu na hlavní dokument typu předmětu použitého pro realizaci předmětu. 

4) Odkaz z hlavního dokumentu předmětu na sdílený společný dokument. 

Obrázek 102 – Odkazování podle IEC 62023 



ČSN EN 61082-1 ed. 3/Opr. 1 

3 

Obrázek 103 se nahrazuje takto: 

 

Obrázek 103 – Přímé odkazování 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus 

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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