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Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7200:2004. Evropská norma EN ISO 7200:2004 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7200:2004. The European
Standard EN ISO 7200:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7200 (01 3113) ze srpna 1996.
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Národní předmluva



Změny proti předchozí normě

Tato norma uvádí proti předchozímu vydání zcela rozdílné uspořádání rubrik popisových polí
technických výkresů a uvádí povinné a nepovinné údaje pro jejich vyplňování včetně počtu znaků.
Ustanovení se týkají i údajů v záhlavích jiných technických dokumentů.

Citované normy

ISO 639-1 zavedena v ČSN ISO 639-1 (01 0182)  Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód

ISO 639-2 zavedena v ČSN ISO 639-2 (01 0182)  Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

ISO 5457 zavedena v ČSN EN ISO 5457 (01 3110)  Technická dokumentace - Rozměry a úprava
výkresových listů

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČ 430142259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.



Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovinska, Slovenska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN.  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref.
č. EN ISO 7200:2004 E
                     jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technické výkresy, definice
výrobků a příslušná dokumentace Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) ve spolupráci s
Řídicím centrem CEN (CMC).

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu nebo schválením k přímému používání, a ty národní normy, které jsou s ní v
rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést národní normalizační
organizace následujících států: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovinska, Slovenska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7200:2004 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje datová pole užívaná pro popisová pole a pro záhlaví technických
dokumentů. Účelem normy  je zjednodušení vzájemné výměny dokumentů a zajištění kompatibility
definováním názvů polí, jejich obsahu a délky (počtu znaků). Norma je určena pro tradiční dokumenty
(zpracované ručně) i pro dokumenty vytvořené za pomoci počítačových programů; je použitelná ve
všech technických oborech pro všechny druhy dokumentů všech typů výrobků ve všech fázích jejich
životního cyklu. Norma obsahuje datová pole potřebná pro zacházení s dokumenty, nikoliv však pole
pro zvláštní technologie nebo požadavky na výrobky. Podporuje vzájemnou vazbu a znovuužití



dokumentů.

-- Vynechaný text --


