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Corrigendum

ČSN ISO 16016 (01 3116) Technická dokumentace – Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů
a produktů z února 2002 se opravuje takto:

článek 4.1

Text vlastník licence na zákonnou ochranu se opravuje na držitel práv/oprávněný.

článek 4.2

Text přenesených práv se opravuje na odvozených práv.

článek 4.3

Text – registračním číslem se opravuje na - číslem udělení nebo číslem zápisu/registrace, příp. číslem přihlášky.

článek 4.4

Název článku Průmyslový návrh se opravuje na Průmyslový vzor.

Znění první věty se opravuje na Průmyslový vzor může být označen slovy „zapsaný/registrovaný průmyslový
vzor“.

Text – registračním číslem návrhu se opravuje na - číslem zápisu průmyslového vzoru, příp. číslem přihlášky.

článek 4.5

Text začátku druhého odstavce se opravuje takto:

Copyright znamená zákaz fyzické reprodukce, zatímco ochranné nápisy pro patenty, užitné vzory
a průmyslové vzory zakazují využívat chráněných výsledků technické tvůrčí činnosti (v případě patentů
a užitných vzorů) nebo chráněných předmětů průmyslového výtvarnictví (v případě průmyslových vzorů) ke
komerčním účelům a …
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článek 5.1

Text části prvního odstavce se opravuje takto:

„Reprodukování, šíření a využití tohoto dokumentu, rovněž sdělení jeho obsahu třetí osobě, je bez výslovného
souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena
rovněž v případech uděleného patentu a zapsaného/registrovaného užitného vzoru nebo průmyslového vzoru“.

Text druhého odstavce se opravuje:

Vypouští se slovo přednostně. Dále v textu Vlastník licence na ochranná práva se opravuje na Držitel
práv/oprávněný.

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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