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Národní předmluva

Upozornění na národní poznámky



Do normy byly k termínům uvedeným pod pořadovými čísly 33, 45 a 83 doplněny informativní národní
poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna - ERGOTEST, IČ: 11131292

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková
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Odmítavé stanovisko k manipulaci s PDF souborem
Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe
lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, ledaže by typy písma,
které jsou vloženy, byly používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se
editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že
nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení
žádnou odpovědnost.
Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.
Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytváření tohoto souboru PDF, lze najít ve
Všeobecných informacích, které jsou k souboru připojeny; parametry, pomocí kterých byl
PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí
tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když
vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom na níže uvedené adrese Ústřední
sekretariát ISO.

 

 

 

© ISO 2003

Reprodukce termínů a  definic  obsažených v  této  mezinárodní  normě je  povolena výhradně pro
vzdělávací  nebo provozní  účely,  a to v učebních pomůckách, instrukčních příručkách, odborných
publikacích a časopisech. Podmínkou takové reprodukce je zákaz modifikace termínů a definic, zákaz
jejich  využití  ve  slovnících  nebo podobných publikacích  nabízených k  prodeji  a  povinnost  uvést
mezinárodní normu jako zdrojový dokument.

Kromě uvedených výjimek nesmí být žádná jiná část této publikace reprodukována nebo použita
jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií a
mikrofilmu, bez písemného povolení buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členské organizace ISO v
zemi žadatele.

 

ISO copyright office

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11



Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní norma je navrhována v souladu s předpisy obsaženými ve Směrnicích ISO /IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé základní prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentového práva. ISO není odpovědná za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových
práv.

Mezinárodní norma ISO 17724 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 145, Grafické  značky.

Strana 6

Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje termíny týkající se grafických značek, zejména značek pro veřejné
informace a značek používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách. Neobsahuje termíny
vztahující se ke grafickým značkám používaným ve výkresech (diagramech, grafech) [značky pro
technickou výrobní dokumentaci (tpd)].

Definice mají sloužit jako základ k úvahám při zpracování nových norem nebo při revizích norem již
existujících.

Termíny jsou uvedeny v anglickém abecedním pořadí.
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