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Národní příloha

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy
ISO 2145 Documentation. Numbering of divisions and subdivisions in written documents (
Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů)
DIN 1421 Teil 1. Benummerung von Texten (Číslování textů)
DIN 1421 Teil 2. Benummerung von Texten. Absatzbenummerung und Kennzeichnung von
Aufzählungen (Číslování textů. Číslování odstavců a způsob provedení)
UNE 1002 Escritos e impresos técnicos. Numeración decimal de capítulos (Kancelářská a tisková

technika. Desetinné číslování kapitol)
STAS 9467 Numerotarea diciziunilor si subdiviziunilor in documentele scrise (Číslování odstavců a
pododstavců písemných dokumentů)

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN 01 0184 z 5. 4. 1986.

Vypracování normy
Zpracovatel: Národní informační středisko České republiky, IČO 0000 1571, PhDr. Karel Pech
Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová
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MEZINÁRODNÍ NORMA
Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů
psaných dokumentů

ISO 2145
Druhé vydání
1978-12-15

MDT 655.535.56:002

Deskriptory: documentation, documents, presentation, numbering

Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování a
teprve poté jsou přijaty Radou ISO jako mezinárodní normy.
Mezinárodní norma ISO 2145 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46 Dokumentace.

Toto druhé vydání bylo předloženo přímo Radě ISO, podle článku 6.13.1 Směrnice pro technickou
práci ISO. Ruší a nahrazuje první vydání (t. j. ISO 2145-1972), které bylo schváleno členy následujících
zemí:

Belgie

Irán

Rumunsko

Chile

Irsko

Jihoafrická republika

Česká republika Izrael
Dánsko
Francie
Německo
Řecko
Indie

Itálie

Švédsko
Švýcarsko

Japonsko
Nizozemí
Nový Zéland

Thajsko
Turecko
Spojené království

Portugalsko

Členové následujících zemí vyjádřili nesouhlas s tímto dokumentem z technických důvodů:

Rakousko
Polsko
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1 Předmět normy
Tato norma zavádí systém číslování oddílů a pododdílů*) psaných dokumentů. Platí pro všechny druhy
psaných dokumentů, např. rukopisy, tištěná díla, knihy, časopisecké články, návody k použití a
technické normy.
Číslování oddílů a pododdílů v psaných dokumentech je opodstatněné, jestliže
- objasňuje pořadí, význam a vzájemné vztahy jednotlivých oddílů a pododdílů;
- zjednodušuje hledání a vyhledávání určitých pasáží v textu a umožňuje odkazovat jednotlivé
části textu;
- usnadňuje citace v rámci psaného díla.

-- Vynechaný text --

