
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na 
webových stránkách WTO ve 3. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit 
případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických 
předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO 
pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-
export/1000485/53713/. 
 
Jedná se konkrétně o tyto případy: 
G/TBT/N/BRA/956 
14. 1.   
Víno z hroznů  
 
Cílem technického předpisu č. 75 ze dne 31. prosince 2019 je přijmout kritéria a analytické 
parametry, které mají být použity pro inspekci a kontrolu domácích a dovážených nápojů, 
vín a derivátů hroznů a vína. 
The Technical Regulation 75, 31 December 2019, aims to adopt the criteria and the 
analytical parameters to be used for inspection and control of domestic and imported 
beverages, wines and derivatives of grape and wine.  
 
Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/BRA/957 
14. 1.   
Regulační agenda na období 2020–2021  
 
Oznámené nařízení č. 283 ze dne 30. prosince 2019 otevírá 45denní lhůtu pro připomínky k 
návrhu regulačního programu Sekretariátu pro zdraví a kontrolu zvířat a rostlin 
(SDA/MAPA) na období 2020–2021. 
The notified Ordinance 283, 30 December 2019, opens a 45-day period for comments 
concerning a draft proposal for the Secretariat of Animal and Plant Health and Inspection 
(SDA/MAPA) regulatory agenda for 2020-2021. 
 
Lhůta pro připomínky: 28. 2. 2020 
G/TBT/N/BRA/958 
14. 1.   
Zbraně  
 
Návrh usnesení o předložení kritiky, podnětů a otázek zúčastněných stran k ustanovení 
návrhu technického předpisu - SENASP týkajícího se pistolí (10316943), který stanoví 
minimální požadavky na kvalitu a výkon pro dodávky ráže 9x19mm a 40SW určené k 
profesionální činnosti zajišťující veřejnou bezpečnost. 
Draft Resolution for the presentation of criticism, suggestions and questions by interested 
parties, regarding the provisions of the Draft Technical Regulation – SENASP regarding 
pistols (10316943), which establish minimum quality and performance requirements for the 
supply of 9x19mm and 40SW caliber pistols for public safety professional activities.  
 
Lhůta pro připomínky: 2. 2. 2020 
G/TBT/N/USA/1561 
14. 1.   
Vapingové výrobky  
 
Zakazuje se prodej vapingových výrobků obsahujících acetát vitamin E. 
Prohibits the sale of vapor products containing vitamin E acetate. 
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Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/USA/1562 
14. 1.   
Bezpečnost železničních tratí 
 
Oznámení o navrhované tvorbě pravidel - FRA navrhuje revidovat své předpisy upravující 
minimální bezpečnostní požadavky na železniční trať.  
Notice of proposed rulemaking - FRA is proposing to revise its regulations governing the 
minimum safety requirements for railroad track. 
 
Lhůta pro připomínky: 2. 3. 2020 
G/TBT/N/BRA/959 
15. 1.  
Vozidla na zemní plyn  
 
Návrh usnesení, kterým se navrhují úpravy technického předpisu pro posuzování shody a 
technického předpisu kvality pro konstrukční části systému na zemní plyn u vozidel. 
Draft Resolution proposing adjustments to the Technical Regulation of conformity 
assessment and Technical Regulation of quality for vehicle natural gas system components. 
 
Lhůta pro připomínky: 14. 2. 2020 
G/TBT/N/USA/1563 
15. 1.   
Repliky motorových vozidel  
 
Požadavky na identifikační číslo vozidla. 
Vehicle identification number requirements. 
 
Lhůta pro připomínky: 6. 2. 2020 
G/TBT/N/RUS/97 
16. 1.  
Stroje a zařízení  
 
Návrhy změn technického předpisu celní unie. 
Draft amendments to the Customs Union.   
 
Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020 
G/TBT/N/USA/1564 
17. 1.   
Chemické látky  
 
Tato akce navrhuje redakční a technické revize metody 23 Agentury pro ochranu životního 
prostředí (Stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a polychlorovaných 
dibenzofuranů ze stacionárních zdrojů). 
This action proposes editorial and technical revisions to the Environmental Protection 
Agency's Method 23 (Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and 
Polychlorinated Dibenzofurans from Stationary Sources).  
 
Lhůta pro připomínky: 16. 3. 2020 

 
 
Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en 
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V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na 
wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na 
příslušný Enquiry point dané země. 
Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit 
nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím 
Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz. 
 
ÚNMZ 
Informační středisko WTO/TBT  
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