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Corrigendum 

ČSN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů 
provádějících inspekci z března 2005 se opravuje takto: 
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v obsahu se opravuje název kapitoly 8 následovně: 
8 Pracovníci a spolupracující osoby 
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v článku 2.2 inspekční orgán se POZNÁMKA doplňuje o NÁRODNÍ POZNÁMKU následujícího znění Pojem 
organizace lze chápat jako právně identifikovaný subjekt nebo jeho část. To znamená, že se může jednat 
o jakoukoliv formu právnické nebo fyzické osoby. Text této české technické normy nezavádí žádný speciální 
požadavek. Orgánem může být organizace nebo její část. 
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v článku 3.4 se mění …zákonné pojištění odpovědnosti…na …pojištění odpovědnosti… 

v článku 4.1 se mění Zaměstnanci inspekčního orgánu…na Pracovníci inspekčního orgánu… 
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v článku 6.3 se mění…stálý zaměstnance…na…stálý pracovník… 
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nadpis kapitoly 8 se mění ze Zaměstnanci inspekčního orgánu na Pracovníci inspekčního orgánu 

Pojem pracovníci v nadpisu se doplňuje poznámkou pod čarou ve znění: 

NÁRODNÍ POZNÁMKA Jak pojem osoby, tak pojem pracovníci přitom může být chápán jak pro označení pro osoby pracu-
jící pro daný orgán posuzování shody bez ohledu na právní formu úpravy jejich vzájemného vztahu. 

v článku 8.1 se mění Inspekční orgán musí mít dostatečný počet stálých zaměstnanců…na Inspekční orgán 
musí mít dostatečný počet stálých pracovníků… 
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v článku 8.3 se v druhém odstavci mění věta Inspekční orgán musí stanovit nezbytné stupně výcviku pro každého 
zaměstnance/spolupracující osoby. na Inspekční orgán musí stanovit nezbytné stupně výcviku pro každého 
pracovníka/spolupracující osobu. 

v článku 8.4 se mění….zkušenostech každého ze svých zaměstnanců a spolupracujících osob. na….zkuše-
nostech každého ze svých pracovníků a spolupracujících osob. 

v článku 8.5 se mění Inspekční orgán musí poskytnout svým zaměstnancům…na Inspekční orgán musí poskytnout 
svým pracovníkům… 
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V příloze A článku A.2 se mění Inspekční orgán a jeho zaměstnanci…na Inspekční orgán a jeho pracovníci… 
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V příloze B článku B.2 se mění Inspekční orgán a jeho zaměstnanci…na Inspekční orgán a jeho pracovníci… 
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V příloze C se označení článku B.1 mění na C.1. 

Vypracování opravy normy 

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

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves 

 

 

 

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. 
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