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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015 je českou verzí opravy EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09. Překlad 
byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60598-2-22:2014 /AC:2016-09. It was translated by the the Czech Standardization Agency. It has the same 
status as the official version. 

Národní předmluva 

V článku Informace o citovaných dokumentech se nahrazuje řádek s odkazem: 

ISO 30061:2007 nezavedena 

tímto odkazem: 

EN 1838 zavedena v ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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V celém textu normy a v příloze ZA se nahradí odkaz: 

ISO 30061 Emergency lighting (Nouzové osvětlování)  

odkazem: 

EN 1838 Emergency lighting (Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení) 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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