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Corrigendum 

ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika 
a snižování rizika z června 2011 se opravuje takto: 

Obrázek 1 se nahrazuje níže uvedeným obrázkem: 
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a Poprvé je položena otázka, jaký je výsledek pošátečního posouzení rizika. 

Obrázek 1 – Schematické znázornění procesu snižování rizika včetně opakovací tří-krokové metody 
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POZNÁMKA V obrázku 1 vede správně šipka z buňky „Analýza rizika“ pouze k vnitřnímu tečkovanému obdélníčku sdružu-
jícímu „Určení mezních hodnot“, „Identifikace nebezpečí“ a „Odhad rizika“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705, Ing. Jaroslav Zajíček 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček 

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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