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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 3691- 5:2016 je českou verzí opravy EN ISO 3691- 5:2015/AC:2016-06. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 3691- 5:2016 is the Czech version of the Corrigendum  
EN ISO 3691- 5:2015/AC:2016-06. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 

Národní předmluva 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček 
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EVROPSKÁ NORMA EN ISO 3691- 5:2015/AC 
EUROPEAN STANDARD 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Červen 2016  

ICS 53.060 

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – 
Část 5: Ruční vozíky 

(ISO 3691- 5:2014) 

Industrial trucks – Safety requirements and verification – 
Part 5: Pedestrian-propelled trucks 

(ISO 3691- 5:2014) 

Chariots de manutention – Exigences de sécurité 
et vérification – 
Partie 5: Chariots à conducteur à propulsion 
manuelle 
(ISO 3691- 5:2014) 

Sicherheit von Flurförderzeugen – 
Sicherheitsanforderungen und Verifizierung – 
Teil 5: Mitgängerbetriebene lurförderzeuge 
(ISO 3691- 5:2014) 

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-06-22 pro začlenění do tří oficiálních jazykových verzí EN. 

   
Evropský výbor pro normalizaci 

European Committee for Standardization 
Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 3691- 5:2015/AC:2016 D/E/F 
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 
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Evropská předmluva 
Přidává se pátý odstavec následujicího znění: 

„Pro účely globální důležitosti byly požadavky všech článků vztahující se k ISO/TS 3691-7 převedeny a publi- 
kovány jako evropská norma EN 16307-5 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: 
Dodatečné požadavky pro ruční vozíky“. 

Příloha ZA 
Text druhého odstavce přílohy ZA se mění takto: 

„Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie v rámci této směrnice a byla zavedena jako 
národní norma alespoň jedním členským státem, potom shoda s ustanoveními této normy, s výjimkou článku 6.2.7 
a s vyloučením všech odkazů na ISO/TS 3691-8, potvrzuje v rozsahu předmětu této normy předpoklad shody 
s odpovídajícími základními požadavky této směrnice a přidružených předpisů ESVO.“ 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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