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Národní předmluva

Citované normy

ISO 3166-1 zavedena v  ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002)  Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1:



Kódy zemí

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČO 6644 5202

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová
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MEZINÁRODNÍ NORMA
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                                                                                                                                       2001-10-01

ICS 01.140.20

Deskriptory: documentation, recording, numbering, international identification number

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 komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také 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 normy jsou navrhovány v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IES, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Je třeba upozornit, že některé prvky této Mezinárodní normy mohou být předmětem patentové
ochrany. ISO nepřebírá odpovědnost za identifikaci kteréhokoliv nebo všech těchto patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 3901 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace,
subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 3901:1986), které bylo technicky revidováno.

Příloha A této normy tvoří normativní část této normy. Příloha B je pouze informativní.
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Úvod
Mezinárodní standardní kód nahrávek (ISRC) nabízí prostředek k identifikaci zvukových nahrávek a
hudebních videonahrávek v mezinárodním měřítku.

Kód identifikuje nahrávku v průběhu celé její existence a je určen pro užívání vydavateli nahrávek
stejně jako autorskoprávními organizacemi, vysílacími organizacemi, mediatékami a archivy atd.
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1 Předmět
Cílem této normy je definovat a prosazovat užívání standardního kódu pro jedinečnou identifikaci
nahrávek.

Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC) lze použít pro zvukové nahrávky a hudební
videonahrávky bez ohledu na to, zda jsou v analogovém nebo digitálním formátu. Kód ISRC se
nepřiděluje zvukovým a audiovizuálním nosičům (např. kompaktním diskům nebo videokazetám).

Audiovizuální nahrávky jiné než hudební videonahrávky vyrobené spolu se zvukovou nahrávkou jsou
vyloučeny z předmětu této normy. Takovým audiovizuálním nahrávkám by mělo být přiděleno
Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN) v souladu s ISO 15706.

2 Normativní odkazy
Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této
mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny
normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by
měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných
mezinárodních norem.

ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí

(Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes)

-- Vynechaný text --


