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Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – 
Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3 

ČSN 
EN ISO 20361 
OPRAVA 1 
11 0040 

 idt EN ISO 20361:2009/AC:2010-07 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 20361:2009 je českou verzí opravy EN ISO 20361:2009/AC:2010-07. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 20361:2009 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 20361:2009/AC:2010-07. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN ISO 20361 (11 0040) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy 
přesnosti 2 a 3 z listopadu 2009 se opravuje takto: 

V příloze ZB se druhý odstavec nahrazuje následujícím textem: 

„Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie pod touto směrnicí a je převzata jako národní 
norma alespoň jedním členským státem, je splnění normativních ustanovení této evropské normy, v rozsahu 
daném předmětem této normy, předpokladem shody s příslušnými základními požadavky této směrnice 
a přidružených předpisů EFTA.“ 

V příloze ZC se druhý odstavec nahrazuje následujícím textem: 

„Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie pod touto směrnicí a je převzata jako národní 
norma alespoň jedním členským státem, je splnění normativních ustanovení této evropské normy, v rozsahu 
daném předmětem této normy, předpokladem shody s příslušnými základními požadavky této směrnice 
a přidružených předpisů EFTA.“ 

Vypracování opravy normy 

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

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát 

 



 

 

 

 

 

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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