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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 
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Protialkoholová blokovací zařízení –  
Zkušební metody a požadavky na vlastnosti –  
Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství 
alkoholu ve vydechovaném vzduchu 
pro všeobecné preventivní použití 

ČSN 
EN 50436-2 
OPRAVA 1 

30 5120 

 idt EN 50436-2:2007/Cor.:2009-06 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50436-2:2008 je českou verzí opravy EN 50436-2:2007/Cor.:2009-06. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50436-2:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 50436-2:2007/Cor.:2009-06. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 50436-2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – 
Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro všeobecné 
preventivní použití z prosince 2008 se opravuje takto: 

Na straně 1 a 3 se opravuje francouzský název:  

Alcootests électroniques anti-démarrage – Méthodes ďessai et exigences de performance – Partie 2: Instruments 
munis d’une embouchure et effectuant la mesure du taux d’alcoolémie de l’air expiré, à usage préventif général  

na název: 

Ethylotests anti-démarrage – Méthodes ďessais et exigences de performance – Partie 2: Appareils équipés 
d’un embout et mesurant le taux d’alcoolémie de l’air expiré, à usage préventif général 

V kapitole 2 se „ISO 16750-3:2006“ nahrazuje „ISO 16750-3:2007“. 

V článku 8.3.3 se „4.1.3.1.5“ nahrazuje „4.1.2.4“. a „4.1.3.2.4“ se nahrazuje „4.1.2.8“. 

Vypracování opravy normy 

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

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik 

 



 

 

 

 

 

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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