
  © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009 83574 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 25.160.01  Červen 2009 

Požadavky na jakost při tavném svařování 
kovových materiálů – 
Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit 
pro dosažení shody s požadavky na jakost 
podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4 

ČSN 
EN ISO 3834-5 
OPRAVA 1 

05 0331 

 idt EN ISO 3834-5:2005/AC:2008-10 
 idt ISO 3834-5:2005/Cor.1:2007-08 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 3834-5:2006 je českou verzí opravy EN ISO 3834-5:2005/AC:2008-10. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 3834-5:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 3834-5:2005/AC:2008-10. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: 
Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, 
ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 z července 2006 se opravuje takto: 

V článku 2.1 se první odstavec nahrazuje následujícím zněním: 

„Výrobce musí prokázat shodu s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 volbou 
jedné nebo více z těchto možností: 

a) použitím dokumentů ISO uvedených v 2.2; 

b) použitím jiných dokumentů, které poskytnou technicky ekvivalentní podmínky k dokumentům ISO uvede-
ným v 2.2; 

c) použitím odlišných doplňkových norem, je-li použití těchto norem požadováno ve výrobkových normách 
používaných výrobcem.“ 

Vypracování opravy normy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák 

 



 

 

 

 

 

Upozornění :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technic-
kou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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