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Corrigendum 

TNI POKYN ISO/IEC 98- 4 (01 4109) Nejistota měření – Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody 
z ledna 2020 se opravuje takto: 

V popisu obrázku 8 se slovní spojení „Nepravdivé přijetí“ nahrazuje slovním spojením „Falešné přijetí“. 

V popisu obrázku 8 se slovní spojení „Nepravdivé odmítnutí“ nahrazuje slovním spojením „Falešné odmítnutí“. 

V názvu obrázku 8 se text „nepravdivé“ nahrazuje slovem „falešné“. 

V názvu obrázku 9 se text „chybného“ nahrazuje slovem „falešného“. 

V článku 8.3.2.3, v posledním řádku čtvrtého odstavce se text „chybného“ nahrazuje slovem „falešného“. 

V názvu obrázku 11 se text „chybného“ nahrazuje slovem „falešného“. 

V článku 9.3.2, v třetím odstavci se slovní spojení „Nepravdivé přijetí“ nahrazuje slovním spojením „Falešné přijetí“. 

V článku 9.3.2, v poznámce pod třetím odstavcem se slovní spojení „Nepravdivé přijetí“ nahrazuje slovním spo-
jením „Falešné přijetí“. 

V článku 9.3.2, v pátém odstavci v první větě se text „chybného“ nahrazuje slovem „falešného“. 

V článku 9.3.2, v sedmém odstavci se slovní spojení „Nepravdivé odmítnutí“ nahrazuje slovním spojením „Falešné 
odmítnutí“. 

V článku 9.3.2, v poznámce pod sedmým odstavcem se slovní spojení „Nepravdivé odmítnutí“ nahrazuje slovním 
spojením „Falešné odmítnutí“. 

V článku 9.3.2, v devátém odstavci v první větě se text „nepravdivého“ nahrazuje slovem „falešného“. 

V článku 9.3.2, v posledním odstavci se text „chybně“ nahrazuje slovem „falešně“. 

V článku 9.5.3.2, v posledním odstavci, druhé a třetí odrážky se text „nepravdivě“ nahrazuje slovem „falešně“. 

V názvu obrázku 16 se text „nepravdivého (falešného)“ mění na slovo „falešného“. 

Vypracování opravy TNI 
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