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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 62368-1:2015 je českou verzí opravy EN 62368:2014/AC:2017-03. Překlad byl zajištěn 
Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 62368-1:2015 is the Czech version of the Corrigendum EN 62368-1:2014/AC:2017-03. 
It was translated by the the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version. 

Nahrazení předchozí opravy normy 

Touto opravou normy se nahrazuje ČSN EN 62368-1/Opr. 1 (36 700) z března 2016. 

ČSN EN 62368-1 (36 7000) Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpeč-
nostní požadavky z června 2015 se opravuje takto: 

Na titulní stranu normy se doplňuje článek: 

Nahrazení předchozích norem 

S účinností od 2020-12-20 se nahrazují ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) z listopadu 2006 a ČSN EN 60065 ed. 2 
(36 7000) ze září 2015, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

Národní předmluva 

Do Národní předmluvy se doplňují tyto dva články: 

Upozornění na používání této normy 

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62368-1:2014/AC:2017-03 dovoleno do 2020-12-20 
používat dosud platné ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) z listopadu 2006 a ČSN EN 60065 ed. 2 (36 7000) ze 
září 2015. 

Změny proti předchozím normám 

EN 62368 je založena na principech bezpečnostního inženýrství založeného na riziku, které je jinou cestou vývoje 
a specifikování bezpečnostních kritérií, než byla uplatněna v normách EN 60950-1:2006 a EN 60065:2014. Hlavním 
důvodem pro vytvoření mezinárodní normy IEC 62368-1 byla snaha zjednodušit problémy, vytvořené spojením 
informačních technologií a elektroniky se spotřební elektronikou. 

Na překladu titulní strany evropské normy se doplňuje pod linku pod označením normy: 

Nahrazuje EN 60950-1:2006, EN 60065:2014. 



ČSN EN 62368-1/Opr. 2 

 

Do předmluvy k evropské normě se doplňuje za první odstavec: 

Tato evropská norma nahrazuje EN 60950-1:2006 a EN 60065:2014. 

Rozhodnutím CLC/BT D156/C057 se v evropské předmluvě prodlužuje termín DOW normy EN 62368-1:2014 
do 2020-12-20. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign 

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. 
 
 
ČSN EN 62368 -1 OPRAVA 2 +!5J6BD5-aegjjh! 
504699 

 

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. 
Rok vydání 2018, 2 strany 
Cenová skupina 998 


