
 
 
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na 
webových stránkách WTO v 5. 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/IND/120 
28. 1.   
Ocel  
Cílem tohoto nařízení je zajistit shodu oceli a ocelářských výrobků se stanovenými 
indickými normami. 
This Order seeks to ensure conformity to steel & steel products to the specified Indian 
Standards. 
 
Lhůta pro připomínky: 28. 3. 2020 
G/TBT/N/BRA/961 
30. 1.   
Medicína na bázi konopí  
 
Toto usnesení stanoví kritéria a postup pro dovoz výrobků na bázi konopí pro jednotlivé 
osoby, pro osobní potřebu, na lékařský předpis od kvalifikovaného odborníka, za účelem 
zdravotní péče. 
This resolution establishes the criteria and procedure for the import of Cannabis-based 
products per individual person, for personal use, upon medical prescription from a legally 
qualified professional, for health treatment.   
 
Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/USA/1569 
31. 1.   
Mrkev  
 
"The Agricultural Marketing Service (AMS)" Ministerstva zemědělství (USDA) navrhuje 
revizi amerických norem pro třídy mrkve seříznuté (zbavené natě), amerických norem pro 
třídy svazkované mrkve a amerických norem pro třídy mrkve s krátkým ořezem. 
The Agricultural Marketing Service (AMS) of the Department of Agriculture (USDA) 
proposes to revise the U.S. Standards for Grades of Topped Carrots, U.S. Standards for 
Grades of Bunched Carrots, and U.S. Standards for Grades of Carrots with Short Trimmed 
Tops.   
 
Lhůta pro připomínky: 30. 3. 2020 

 
Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en 
 
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. 
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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. 
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