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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 62676-1-1:2014 je českou verzí opravy EN 62676-1-1:2014/AC:2014-07. Překlad byl  
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 62676-1-1:2014 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 62676-1-1:2014/AC:2014-07. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 62676-1-1 (33 4592) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích –  
Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně ze srpna 2014 se opravuje takto: 

Na titulní stranu normy se doplňuje článek: 

Nahrazení předchozích norem 

S účinností od 2016-12-02 se nahrazuje ČSN EN 50132-1 (33 4592) z listopadu 2010, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. 

Do Národní předmluvy se před článek Informace o citovaných dokumentech doplňuje tento článek: 

Upozornění na používání této normy 

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62676-1-1:2014 a její opravou  
EN 62676-1-1:2014/AC:2014-07 dovoleno do 2016-12-02 používat dosud platnou ČSN EN 50132-1 (33 4592) 
z listopadu 2010. 

Na titulní straně evropské normy se doplňuje pod linku pod označením normy: 

Nahrazuje EN 50132-1:2010. 

Do předmluvy k evropské normě se mezi druhý a třetí odstavec doplňuje následující odstavec: 

Tento dokument nahrazuje EN 50132-1:2010. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová 
 



 

 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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