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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 také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75% hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být součástí
právních předpisů. Norma ISO nemůže být použita náhradou za příslušná ustanovení těchto předpisů.

Mezinárodní norma ISO 16016 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy,
definice výrobků a příslušná dokumentace, subkomisí SC 1 Základní ustanovení.

Příloha A této mezinárodní normy je uvedena pouze pro informaci.
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Úvod

Existence ochrany dokumentu a výrobku a její vyjádření jsou prvotně orientovány na naplnění
požadavků copyrightu a průmyslových vlastnických práv. Pro upozornění uživatelů na právní ochranu
se doporučuje umístit na dokument ochranný nápis, omezující nedovolené užití dokumentů a
produktů.

Běžně se plná ochrana sjednává pouze ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami. Ochranné
nápisy uvedené v této mezinárodní normě slouží k upozornění na tuto skutečnost. Jsou formulovány
tak, aby zjednodušeným způsobem poskytovaly ochranu držitelů autorských a průmyslových práv.

Vyžadují-li národní zákony další nebo jiné požadavky, například užití národního jazyka, musí být
respektovány.

Uvedené WIPO normy je možné obdržet od:

World Intellectical Property Organization

34 chemin des Colombettes

CH-1211 Geneva 20

http://www.wipo.int

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví ochranné nápisy, které slouží k předcházení zneužití dokumentů a
produktů, jejichž užití je vyhrazeno.

Prostřednictvím jednotného textu upozorňují ochranné nápisy na existenci průmyslových vlastnických
práv nebo copyrightu a na to, že vlastník práv uplatňuje zákonnou ochranu v celém rozsahu. Tím se



omezuje užití dotčených dokumentů a produktů.

-- Vynechaný text --


