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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 
ICS 11.180.10; 91.140.90  Červenec 2009 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 
výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – 
Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny 
pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí 

ČSN 
EN 81- 40 
OPRAVA 2 
27 4003 

 

Corrigendum 

ČSN EN 81- 40 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu 
osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou 
pohyblivostí z března 2009 se opravuje takto: 

Článek Citované a souvisící předpisy se opravuje takto: 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. Toto nařízení vlády bude nahrazeno 
s platností od 29. 12. 2009 nařízením vlády č. 176/2008 Sb, které zavádí směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2006/42/ES ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně Směrnice 95/16/EC. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Jaroslav Zajíček 

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček 

 



 

 

 

 

 

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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