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Corrigendum

ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních z července 2005 se opravuje takto:
Na straně 12 v termínu 3.4.3, se vypouští text „(práce v blízkosti elektrických zařízení)“.
Na straně 15 v posledním odstavci článku 4.3, se nahrazuje text „Pracovní postup musí být k dispozici na pracovišti,“
textem „Na pracovišti musí být přijata taková opatření,“ a za slovo „skutečnost“ se doplňuje slovo „neprodleně“.
Na straně 17 v poslední větě článku 5.3.2.1, se za slovo „poučenými“ doplňuje text „nebo seznámenými“.
Na straně 18 na začátku čtvrtého odstavce článku 6.1, se nahrazuje slovo „Povolení“ slovem „Souhlas“.
Na straně 18 v pátém odstavci článku 6.1, se vypouští text „na tři různé postupy“.
Na straně 19 v prvním odstavci článku 6.2, se za slovo „vyžaduje“ doplňuje text „přesné vymezení a“.
Na straně 19 v posledním odstavci článku 6.2, se nahrazuje text „pod dozorem“ textem „s dohledem“.
Na straně 23 v článku 6.3.8.1, se nahrazuje text „zahájením práce“ textem „další činností“.
Na straně 24 v posledním odstavci článku 6.3.8.3, se nahrazuje text „Před ukončením“ textem „Po ukončení“.
Na straně 24 v druhém odstavci článku 6.3.10, se nahrazuje text „není vyžadován dozor, ale“ textem „není-li
vyžadován dozor při práci“.
Na straně 24 v posledním odstavci článku 6.3.11, se za slovo „nad“ doplňuje slovo „celkovou“.
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