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Corrigendum 

ČSN EN 228+A1/Z1 (65 6505) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky 
a metody zkoušení z října 2019 se opravuje takto: 

V národní příloze NA, kapitole NA.6 se pátý odstavec nahrazuje tímto novým zněním: 

Na čerpací stanici se od 22. dubna do 21. května připouští smíchání zimní třídy D, přechodového benzinu třídy C1 
a letního benzinu třídy A, přičemž nesmí dojít u konečného prodejce na čerpací stanici k poklesu těkavosti pod 
spodní hranici třídy A a k překročení horní hranice třídy D. 

V národní příloze NA, tabulce NA.1 se pro automobilové benziny Normal BA 91 a Speciál BA 91 hodnota OČMM 
z „82,0“ opravuje na „81,0“. 

Vypracování opravy změny 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 00678705 

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková 

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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