
 

Notifikace ČR do WTO/TBT v letech 2018 – 2005 
Poznámka Informačního střediska  WTO/TBT:  
 
V případě nefunkčnosti odkazu, ke kterému mohlo dojít změnou architektury webových stránek ÚNMZ, Evropské 
komise či WTO, se lze obrátit na Informační středisko WTO/TBT (e-mailová adresa: wto.tbt@unmz.cz) s 
konkrétním požadavkem (obsahujícím identifikaci dané notifikace TBT) a návrh opatření i přijatý plný text bude 
žadateli zaslán e-mailem. Další možností je vyhledání si výše uvedeného dle klíčových slov z názvu návrhu opatření 
jejich uvedením do políčka "Vyhledáváné výrazy" v databázi Tris - pod tímto odkazem: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/ 
 
 

Rok 2018  

G/TBT/N/CZE/230 

  

Draft General Measure number: 0111-OOP-C075-16 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including test methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: Measuring instruments 
used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear 
facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste 
processing plants and from the processing or application of radioactive 
materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to 
effluents. Measuring instruments for continuous monitoring of gamma 
radioisotopes in liquid effluents from nuclear facilities 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C075-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu 
limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro 
těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací 
radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení 
radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu 
monitorování gama radioizotopů v kapalných výpustech jaderných zařízení“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/230 

 G/TBT/N/CZE/229 Draft General Measure number: 0111-OOP-C031-18 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including test methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: "rotary-piston and velocity 
gas flow meters" 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C031-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při 
schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „měřidla protečeného 
množství plynu s otáčivými písty a rychlostní“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/229 

  

G/TBT/N/CZE/228 Draft General Measure number: 0111-OOP-C021-17 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including test methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: "Tyre pressure gauges for 
road motor vehicles" 

  

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C021-17, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla tlaku v pneumatikách 
silničních motorových vozidel“ 

  Přijatý plný text notifikace CZE/228 

 G/TBT/N/CZE/227 Draft General Measure number: 0111-OOP-C076-16 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including test methods for type approval and verification of the 
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following legally controlled measuring instruments: "Measuring instruments 
used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear 
facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste 
processing plants and from the processing or application of radioactive 
materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to 
effluents – measuring instruments for continuous monitoring of radioactive 
noble gases in gaseous effluents from nuclear facilities" 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C076-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu 
limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro 
těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací 
radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení 
radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu 
monitorování radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustech jaderných 
zařízení“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/227 

 G/TBT/N/CZE/226 Draft general measure number: 0111-OOP-C081-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'non-spectrometric activity meters and dosimeters used 
to monitor compliance with limits in the area of radiation protection or nuclear 
safety and for emergency measurement - portable dosimetric gamma radiation 
and X-ray meters used for purposes of radiation protection' 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C081-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „nespektrometrická měřidla 
aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační 
ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla 
dozimetrických veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/226 

 G/TBT/N/CZE/225 Draft general measure number: 0111-OOP-C080-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'installed meters, warning assemblies, and dosimetric 
gamma radiation and X-ray quantity monitors with energies from 50 keV to 1.5 
MeV' 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C080-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „instalovaná měřidla, varovné 
sestavy a monitory dozimetrických veličin záření gama a X o energiích od 50 
keV do 1,5 MeV“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/225 

 G/TBT/N/CZE/224 Draft general measure number: 0111-OOP-C079-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified measuring instruments: 'nonspectrometric activity meters and 
dosimeters used to monitor compliance with limits in the area of radiation 
protection or nuclear safety and for emergency measurement – portable surface 
contamination meters' 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C079-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „nespektrometrická měřidla 
aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační 
ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla 
povrchové kontaminace“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/224 
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 G/TBT/N/CZE/223 Draft general measure Number: 0111-OOP-C078-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'non-spectrometric activity meters and dosimeters used 
to monitor compliance with limits in the area of radiation protection or nuclear 
safety and for emergency measurement - electronic personal dosimeters for 
measuring gamma radiation and X-rays' 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C078-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „nespektrometrická měřidla 
aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační 
ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní - elektronické osobní 
dozimetry pro měření záření gama a X“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/223 

 G/TBT/N/CZE/222 Draft general measure number: 0111-OOP-C077-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'spectrometric assemblies for analysing alpha, beta, 
gamma, and neutron sources or fields - alpha and gamma radiation 
spectrometers' 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C077-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama 
a neutronů – spektrometry záření alfa a gama“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/222 

 G/TBT/N/CZE/221 Draft general measure number: 0111-OOP-C072-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'Measuring instruments used to monitor activity limits 
and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material 
mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from 
the processing or application of radioactive materials, and also used to 
determine environmental radiation exposure due to effluents' - modules for 
discontinuous measurement of activity or concentration by sampling that 
require specific test procedures 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C072-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „Měřidla používaná pro kontrolu 
limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro 
těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikaci 
radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení 
radiační zátěže okolí v důsledku výpustí“ – moduly pro diskontinuální měření 
aktivity nebo objemové aktivity vzorkováním, vyžadující specifické zkušební 
postupy 
Přijatý plný text notifikace CZE/221 

 G/TBT/N/CZE/220 Draft general measure number: 0111-OOP-C059-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'personal sound exposure meters' 
Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C059-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „osobní zvukové expozimetry“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/220 

 G/TBT/N/CZE/219 Draft general measure number: 0111-OOP-C067-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified measuring instruments: 'liquid transport tanks' 
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Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C067-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „přepravní 
tanky na kapaliny“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/219 

 G/TBT/N/CZE/218 Draft general measure number: 0111-OOP-C082-17 (0111-OOP-C051-16), 
laying down the metrological and technical requirements for specified 
measuring instruments, including testing methods for type approval and 
verification of the following specified instruments: 'Instruments for measuring 
water flow - water meters that are intended for uses other than residential, retail, 
and light industry' 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C082-17 (0111-OOP-C051-
16), kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování 
stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství vody – vodoměry, které 
jsou určeny pro jiné použití než v oblasti bydlení, obchodu a lehkého průmyslu“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/218 

 G/TBT/N/CZE/217 Draft general measure number: 0111-OOP-C058-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'grain testers' 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C058-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla „obilní zkoušeče“ a 
metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování těchto stanovených 
měřidel 
Přijatý plný text notifikace CZE/217 

 G/TBT/N/CZE/216 Draft general measure number: 0111-OOP-C066-16 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'measuring instruments and systems for measuring the 
flow of liquids other than water - stationary measuring systems except for 
dispensers' 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C066-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla a měřicí systémy 
protečeného množství kapalin jiných než voda – stacionární měřicí systémy s 
výjimkou výdejních stojanů“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/216 

 G/TBT/N/CZE/215 Draft general measure number: 0111-OOP-C070-18 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified instruments: 'tendon assemblies for prestressed concrete and rock 
anchors' 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C070-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně požadavků 
pro ověřování stanovených měřidel: „Napínací soupravy na předpjatý beton a 
horninové kotvy“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/215 

 G/TBT/N/CZE/214 Draft general measure number:0111-OOP-C064-16, laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
including testing methods for type approval and verification of the following 
specified measuring instruments: 'pure-tone audiometers' 
Návrh opatření obecné povahy sp. zn.: 0111-OOP-C064-16, kterým se 
stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „audiometry tónové“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/214 

 G/TBT/N/CZE/213 Draft general measure number: 0111-OOP-C071-18 laying down the 
metrological and technical requirements for specified measuring instruments, 
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including testing methods for type approval and verification of the following 
specified measuring instruments: 'hygrometers for cereals and oilseeds' 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C071-18, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich 
zkoušení při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „vlhkoměry 
na obiloviny a olejniny“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/213 

 G/TBT/N/CZE/212 Draft general measure number: 0111-OOP-C069-16 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: instruments and systems 
measuring the flow volume of liquids other than water and of liquefied gas - 
dynamic measuring systems for liquids other than water, which are fitted to 
vehicles and tank-vehicles 
Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C069-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „Měřidla a 
měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda a zkapalněných 
plynů - dynamické měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné na 
vozidlech a na cisternových vozidlech“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/212 

 G/TBT/N/CZE/211 Draft general measure number: 0111-OOP-C068-17 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: flow-through type 
vibrational relative gas density transducers 
Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „vibrační převodníky relativní 
hustoty plynů průtočného typu“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/211 

 G/TBT/N/CZE/210 Draft general measure number: 0111-OOP-C065-16 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring nstruments: fixed storage tanks used as 
instruments for measuring volume 
Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C065-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „Stacionární 
nádrže používané jako měřidla objemu“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/210 

 G/TBT/N/CZE/209 Draft general measure number: 0111-OOP-C086-16 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: measuring devices for 
determining the load per axle of road vehicles 
Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C086-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „Měřicí zařízení pro zjišťování 
zatížení na nápravu u silničních vozidel“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/209 

 G/TBT/N/CZE/208 Draft general measure number: 0111-OOP-C085-16 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: measuring devices for 
determining the load per axle or wheel of rolling stock 
Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C085-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
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Rok 2017  

G/TBT/N/CZE/201 Draft Act amending Act No 281/2002 on certain measures related to the 
prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons and on 
amendments to the Trading Act, as amended 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 
zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Přijatý plný text notifikace CZE/201 

G/TBT/N/CZE/202 Draft general measure laying down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including the testing methods for 
verifying the following specified instruments:  tachographs recording the work 
activities of drivers of motor vehicles compulsorily equipped with these 
tachographs - digital tachographs 

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C062-15, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při ověřování stanovených měřidel: „tachografy s registrací pracovní 
činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – 
digitální tachografy“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/202 

G/TBT/N/CZE/203 Draft Implementing Decree on the requirements for nuclear installation design 

Návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení  

Přijatý plný text notifikace CZE/203 

G/TBT/N/CZE/204 Draft General Measure number: 0111-OOP-C063-16, laying down 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 

zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „Měřicí zařízení pro zjišťování 
zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/208 

 G/TBT/N/CZE/207 Draft general measure number: 0111-OOP-C082-17 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: instruments and systems 
measuring the flow volume of liquids other than water or liquefied gases - 
dispensers of aqueous urea solution - AdBlue 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C082-17, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla a měřicí systémy 
protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – 
výdejní stojany vodného roztoku močoviny - AdBlue“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/207 

 G/TBT/N/CZE/206 Draft general measure number: 0111-OOP-C084-17 laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of the 
following legally controlled measuring instruments: instruments and systems 
for measuring the flow volume of liquids other than water or liquefied gases – 
dispensers for windscreen washer fluid 
Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C084-17, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla a měřicí systémy 
protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – 
výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů“ 
Přijatý plný text notifikace CZE/206 
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instruments, including the testing methods for the type approval and the 
verification of legally controlled measuring instruments: "vibrational gas 
density flow transducers" 

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C063-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při ověřování stanovených měřidel: „vibrační převodníky hustoty 
plynů průtočného typu“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/204 

G/TBT/N/CZE/205 Draft General Measure number: 0111-OOP-C040-16, laying down the 
metrological and technical requirements for legally controlled measuring 
instruments, including testing methods for type approval and verification of 
the following legally controlled measuring instruments: 'breathalysers' 

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C040-16, kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: 
„analyzátory alkoholu v dechu“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/205 
 

Rok 2016 
G/TBT/N/CZE/191 
 
 
 
 
 
 
 

Draft government regulation amending Government Regulation No 163/2002, 
laying down technical requirements for selected construction products, as 
amended by Government Regulation No 312/2005.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení 
vlády č. 312/2005 Sb. 

Přijatý plný text notifikace CZE/191. 

G/TBT/N/CZE/192 
 
 
 
 
 
  
 

K datu 27. 4. 2016 byla notifikace č. G/TBT/N/CZE/192 stažena. 

Draft implementing decree concerning the type approval of some products in 
the field of peaceful utilization of nuclear energy and ionising radiation and the 
transport of a radioactive or fissile material 

Návrh vyhlášky o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo 
štěpné látky 

G/TBT/N/CZE/193 
 
 
 
 
 
 

Draft implementing decree on the requirements for the safe management of 
radioactive waste and on the decommissioning of nuclear installations or 
category III or IV workplaces. 

Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem  a o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie  z provozu 

Přijatý plný text notifikace CZE/193. 

G/TBT/N/CZE/195 
 
 
 

Draft implementing decree on the accountancy and control of nuclear materials 
and reporting of information on them 

Návrh vyhlášky o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů 
o nich 

Přijatý plný text notifikace CZE/195. 
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G/TBT/N/CZE/194 Draft implementing decree concerning the type approval of some products in 
the field of peaceful utilization of nuclear energy and ionising radiation and the 
transport of radioactive or fissile material 

Návrh vyhlášky o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo 
štěpné látky 

Přijatý plný text notifikace CZE/194. 

G/TBT/N/CZE/196 
 

Draft implementing decree on management system requirements 

Návrh vyhlášky o požadavcích na systém řízení 

Přijatý plný text notifikace CZE/196. 

G/TBT/N/CZE/197 Draft implementing decree on selected nuclear items 

Návrh vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti 

Přijatý plný text notifikace CZE/197 

G/TBT/N/CZE/198 
 
 
 

Draft implementing decree on dual-use nuclear items 

Návrh vyhlášky o položkách dvojího použití v jaderné oblasti 

Přijatý plný text notifikace CZE/198. 

G/TBT/N/CZE/199 
 

Draft implementing decree on requirements for assurance of quality and 
technical safety and assessment and verification of conformity of selected 
equipment 

Návrh vyhlášky o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti 
a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 

Přijatý plný text notifikace CZE/199. 

G/TBT/N/CZE/200 

Draft implementing decree on radiation protection and security of radionuclide 
sources 

Návrh vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

Přijatý plný text notifikace CZE/200 
 

Rok 2015 
G/TBT/N/CZE/179 
  

This general measure lays down the metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including testing methods for the 
verification of those devices, which in this case are heat meters and their sub-
assemblies – flow sensors for use in residential, commercial and light-
industrial environments.  

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování 
stanovených měřidel: „měřidla tepla a jejich členy – snímače teploty pro 
použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/179. 

G/TBT/N/CZE/180 
  

Draft general measure laying down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including testing methods for the 
verification of those devices: "heat meters and their sub-assemblies – calculator 
units for use in residential, commercial and light-industrial environments". 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování 

http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_194_full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_194_full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_194_Final.PDF
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_196_full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_196_full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_196_Final.PDF
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_197_Full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_197_Full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/PPT_20160296CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_198_Full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_198_Full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_198_Final.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_199_Full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_199_Full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_199_Final.PDF
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_200_Full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2016/CZE_200_Full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/422-2016%20Sb..pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20179%20(sn%C3%ADma%C4%8De%20pr%C5%AFtoku%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20179%20(sn%C3%ADma%C4%8De%20pr%C5%AFtoku%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20179%20(sn%C3%ADma%C4%8De%20pr%C5%AFtoku%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20180%20(vyhodnocovac%C3%AD%20jednotky%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20180%20(vyhodnocovac%C3%AD%20jednotky%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu


stanovených měřidel: „měřidla tepla a jejich členy – vyhodnocovací jednotky 
pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/180. 

G/TBT/N/CZE/181 
  

Draft general measure laying down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including testing methods for the 
verification of those devices: "heat meters – compact and combined heat 
meters for use in residential, commercial and light-industrial environments". 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování 
stanovených měřidel: „měřidla tepla – kompaktní a kombinovaná měřidla tepla 
pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/181. 

G/TBT/N/CZE/182 Draft general measure laying down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including testing methods for the 
verification of those devices: "heat meters and their sub-assemblies – flow 
sensors for use in residential, commercial and light-industrial environments". 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování 
stanovených měřidel: „měřidla tepla a jejich členy – snímače průtoku pro 
použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/182. 

  

G/TBT/N/CZE/183 Decree laying down the requirements for milk and milk products, ice creams 
and edible fats and oils. 

 Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé 
tuky a oleje. 

 Přijatý plný text notifikace CZE/183 

G/TBT/N/CZE/184 Draft decree implementing certain provisions of the Feed Act. 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o krmivech. 

Přijatý plný text notifikace CZE/184. 

G/TBT/N/CZE/185 Draft – General measure laying down metrological and technical requirements 
for legal measuring instruments, including tests for the verification of legal 
measuring instruments: "automatic weighing instruments – catchweighing 
instruments" 

Opatření obecné povahy stanoví metrologické a technické požadavky na 
stanovená měřidla, včetně zkoušek při ověřování stanovených měřidel, kterými 
jsou v tomto případě váhy s automatickou činností – dávkovací váhy. 

Přijatý plný text notifikace CZE/185. 

G/TBT/N/CZE/186 Draft general measure establishing metrological and technical requirements for 
specified measurement instruments, including testing methods for the type 
approval and verification of legal measuring instruments: "optical radiometers 
for the spectral range of 400 nm to 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při schvalování typu a při 
ověřování stanovených měřidel: „optické radiometry pro spektrální oblast 400 

file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20180%20(vyhodnocovac%C3%AD%20jednotky%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20181%20(kompaktn%C3%AD%20a%20kombinovan%C3%A1%20m%C4%9B%C5%99idla%20tepla%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20181%20(kompaktn%C3%AD%20a%20kombinovan%C3%A1%20m%C4%9B%C5%99idla%20tepla%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20181%20(kompaktn%C3%AD%20a%20kombinovan%C3%A1%20m%C4%9B%C5%99idla%20tepla%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20182%20(20140575CZ_n%C3%ADma%C4%8De%20teploty%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu)/CZE_182_full%20text_EN.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20182%20(20140575CZ_n%C3%ADma%C4%8De%20teploty%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu)/CZE_182_pln%C3%BD%20text.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20182%20(20140575CZ_n%C3%ADma%C4%8De%20teploty%20pro%20pou%C5%BEit%C3%AD%20v%20obytn%C3%BDch%20a%20obchodn%C3%ADch%20prostor%C3%A1ch%20a%20v%20lehk%C3%A9m%20pr%C5%AFmyslu)/P%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20CZE%20182.PDF
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2015/CZE_183_full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2015/CZE_183_full%20text_CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/PPT_2015169CZ.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20184/CZE_184_full%20text_EN.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20184/CZE_184_pln%C3%BD%20text.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20184/P%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20CZE%20184.PDF
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20185%20(v%C3%A1hy%20s%20automatickou%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20%E2%80%93%20d%C3%A1vkovac%C3%AD%20v%C3%A1hy)/CZE_185_full%20text_EN.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20185%20(v%C3%A1hy%20s%20automatickou%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20%E2%80%93%20d%C3%A1vkovac%C3%AD%20v%C3%A1hy)/CZE_185_full%20text_CZ.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20185%20(v%C3%A1hy%20s%20automatickou%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20%E2%80%93%20d%C3%A1vkovac%C3%AD%20v%C3%A1hy)/P%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20CZE%20185.PDF
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20186%20(optick%C3%A9%20radiometry%20pro%20spektr%C3%A1ln%C3%AD%20oblast%20400%20nm%20a%C5%BE%202%20800%20nm%20a%20m%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20vyza%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20)/CZE_186_full%20text_EN.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20186%20(optick%C3%A9%20radiometry%20pro%20spektr%C3%A1ln%C3%AD%20oblast%20400%20nm%20a%C5%BE%202%20800%20nm%20a%20m%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20vyza%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20)/CZE_186_full%20text_CZ.pdf


nm až 2 800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10 ̄ ³ W • m ̄ ²  až 10² W • m ̄ ² 
“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/186. 

G/TBT/N/CZE/187 Draft – A measure of a general nature laying down metrological and technical 
requirements for legal measuring instruments, including tests for the 
verification of legal measuring instruments: "automatic weighing instruments 
– discontinuous totalisers" 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při ověřování stanovených 
měřidel: 
 „váhy s automatickou činností – diskontinuální součtové váhy“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/187. 

G/TBT/N/CZE/188 Draft - General measure laying down metrological and technical requirements 
for legal measuring instruments, including tests for the verification of legal 
measuring instruments: „automatic weighing instruments – instruments for 
weighing railway vehicles in motion“ 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při ověřování stanovených 
měřidel: 
 „váhy s automatickou činností – váhy pro vážení kolejových vozidel za 
pohybu“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/188. 

G/TBT/N/CZE/189 Draft - General measure laying down metrological and technical requirements 
for legal measuring instruments, including tests for the verification of legal 
measuring instruments: 'automatic weighing instruments – continuous 
totalisers' 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při ověřování stanovených 
měřidel: 
 „váhy s automatickou činností – kontinuální součtové váhy“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/189. 

G/TBT/N/CZE/190 
  

Draft – General measure laying down metrological and technical requirements 
for legal measuring instruments, including tests for the verification of legal 
measuring instruments: "automatic weighing instruments – automatic 
gravimetric filling instruments" 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při ověřování stanovených 
měřidel: 
 „váhy s automatickou činností – gravimetrické plnicí váhy“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/190. 

 
Rok 2014 
G/TBT/N/CZE/167 
  

Draft general measure laying down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including the testing methods for the 
verification of the following specified instruments: gas-volume conversion 
devices intended for use in residential, commercial and light-industrial 
environments. 
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file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20190%20(%20v%C3%A1hy%20s%20automatickou%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20%E2%80%93%20gravimetrick%C3%A9%20plnic%C3%AD%20v%C3%A1hy)/CZE_190_full%20text_EN.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20190%20(%20v%C3%A1hy%20s%20automatickou%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20%E2%80%93%20gravimetrick%C3%A9%20plnic%C3%AD%20v%C3%A1hy)/CZE_190_full%20text_CZ.pdf
file://protector.unmz.cz/data/Odbor%205000/WTO_TBT_BB/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202015/CZE%20-%20190%20(%20v%C3%A1hy%20s%20automatickou%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20%E2%80%93%20gravimetrick%C3%A9%20plnic%C3%AD%20v%C3%A1hy)/P%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20CZE%20190.PDF
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_167_full%20text_EN.doc


Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „přepočítávače množství plynu, které jsou určeny k 
použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/167. 

G/TBT/N/CZE/168 
  

General measure establishing metrological and technical requirements for 
specified measuring instruments, including testing methods for validating the 
specified measurement devices: ‘measuring equipment for measuring the 
length of wound goods’.  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/168. 

G/TBT/N/CZE/169 
  

Draft general measure specifying metrological and technical requirements for 
specified measuring instruments, including test methods for verification of 
specified measuring instruments: ‘machines for measuring the surface area of 
leather’.  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „stroje na měření plochy usní“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/169. 

G/TBT/N/CZE/170 
  

This general measure will lay down the metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including the testing 
methods for the verification thereof, which in this case are electronic non-
contact ocular tonometers. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „elektronické bezkontaktní oční tonometry“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/170. 

G/TBT/N/CZE/171 
  

This general measure will lay down the metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including the testing 
methods for the verification thereof, which in this case are mechanical and 
electronic contact ocular tonometers. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „mechanické a elektronické kontaktní oční tonometry“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/171. 

G/TBT/N/CZE/172 
  

This general measure lays down the metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including the testing methods for the 
validation thereof, which in this case are instruments for measuring water flow 
quantity – water meters which are intended for use in residential and 
commercial areas, as well as in light industry. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování 
stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství vody – vodoměry, které 
jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém 
průmyslu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/172. 

http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_167_pln%C3%BD%20text.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_167.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_168_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_168_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_168.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_169_full%20text_EN.docx
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_169_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_169.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_170_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_170_pln%C3%BD%20text.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_170.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_171_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_171_pln%C3%BD%20text.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_171.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_172_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_172_pln%C3%BD%20text.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_172.pdf


G/TBT/N/CZE/173 
  

This general measure will lay down the metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including the testing 
methods for type approval and verification thereof, which in this case are 
breath-alcohol analysers. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a pro ověřování stanovených měřidel: „analyzátory alkoholu v dechu“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/173. 

G/TBT/N/CZE/174 A draft measure of a general nature, specifying metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including testing methods 
for verification of specified measuring instruments: “diaphragm sensors for 
measuring transmission media flow”. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku nosného média s 
centrickou clonou“. 

Přijatý plný text CZE/174 

G/TBT/N/CZE/175 This general measure will lay down the metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including the testing 
methods for verification thereof, which in this case are tachographs recording 
the work activities of drivers of motor vehicles compulsorily equipped with 
these tachographs - analogue tachographs. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při ověřování 
stanovených měřidel: „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů 
motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové 
tachografy“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/175. 

G/TBT/N/CZE/176 This general measure will lay down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including testing methods for the type 
approval and verification of specified measuring instruments, which in this 
case are instruments and systems measuring the flow volume of compressed 
natural gas - compressed natural gas dispensers. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a při ověřování stanovených měřidel: "měřidla a měřicí sestavy protečeného 
množství stlačeného zemního plynu - výdejní stojany na stlačený zemní plyn“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/176. 

G/TBT/N/CZE/177 This general measure will lay down metrological and technical requirements 
for specified measuring instruments, including testing methods for the type 
approval and verification of those instruments, which in this case are systems 
used for detecting the presence of ionising radiation sources in illegal or 
unauthorised transport - monitors for road or rail vehicles. 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: "sestavy používané pro zjišťování 
přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu 
- monitory pro silniční nebo železniční vozidla“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/177. 

http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_173_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_173_pln%C3%BD%20text.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20cze_173.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_174_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_174_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD%20pln%C3%BD%20text%20CZE174.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_175_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_175_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD_pln%C3%BD_text_CZE_175.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_176_full%20text_EN.DOC
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_176_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD_pln%C3%BD_text_CZE_176.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_177_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_177_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD_pln%C3%BD_text_CZE_177.pdf


G/TBT/N/CZE/178 This general measure establishes metrological and technical requirements for 
specified measurement instruments, including testing methods for the type 
approval and verification of specified measurement instruments, which in this 
case are luxmeters.  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a při ověřování stanovených měřidel: "luxmetry“. 

Přijatý plný text notifikace CZE/178. 

 
Rok 2013 
G/TBT/N/CZE/163 Draft general measure laying down metrological and technical requirements 

for specified measurement devices, including testing methods for the type 
approval of specified measurement devices: ‘devices for measuring the gas 
flow volume of heating gas (either high-velocity or with rotary pistons) which 
are intended for use in residential and commercial zones and light industry’. 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení proověřování 
stanovených měřidel: "měřidla protečeného množství topného plynu rychlostní 
nebo s otáčivými písty, která jsou určena k použití v obytných a obchodních 
prostorách a v lehkém průmyslu". 

Přijatý plný text notifikace CZE/163 

G/TBT/N/CZE/164 A draft measure of a general nature, specifying metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including testing methods 
to verify specific measuring instruments: “meters and measuring systems for 
liquefied gas flow”. 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: "měřidla a měřicí sestavy protečeného množství 
zkapalněných plynů". 

Přijatý plný text notifikace CZE/164 

G/TBT/N/CZE/165 Draft general measure laying down metrological and technical requirements 
for specified measurement devices, including testing methods for the 
verification of specified measurement devices: “measuring devices and 
measuring systems for measuring the flow of liquids other than water or 
liquefied gases – fuel dispensers”. 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: "měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin 
jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejní stojany na pohonné 
hmoty". 

Přijatý plný text notifikace CZE/165 

G/TBT/N/CZE/166 A draft measure of a general nature, specifying metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including test methods for 
verification of specified measuring instruments: “graduated flasks, burettes 
and pipettes used to check volume”. 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: "odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole 
objemu". 

http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_178_full%20text_EN.DOC
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/CZE_178_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2014/p%C5%99ijat%C3%BD_pln%C3%BD_text_CZE_178.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2013/CZE_163_full%20text_EN.DOC
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2013/CZE_163_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
file://Esetsrv/programy/Notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202013/CZE-163/Final%20text_2013-0520-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2013/CZE_164_full%20text_EN.DOC
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2013/CZE_164_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
file://Esetsrv/programy/Notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202013/CZE-164/Final%20text_2013-0521-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2013/CZE_165_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2013/CZE_165_pln%C3%BD%20text_CZ.doc
file://Esetsrv/programy/Notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202013/CZE-165/Final%20text_2013-0522-CZ_cs.pdf


Přijatý plný text notifikace CZE/166 

 
 
 
Rok 2012 
G/TBT/CZE/162 Draft - General measure establishing metrological and technical requirements 

for specified measurement devices, including testing methods for the type 
approval and validation of the specified measurement devices: "transport 
drums" 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: "přepravní sudy" 

Přijatý plný text notifikace CZE/152 

G/TBT/CZE/161 Draft - Regulation amending Regulation No 157/2003 Coll., as amended, 
which lays down requirements for fresh fruit and vegetables, processed fruit 
and vegetables, dry shell fruit, mushrooms, potatoes and products made from 
them, as well as their labelling 

Návrh - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a 
zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z 
nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů  

Přijatý plný text notifikace CZE/161 

G/TBT/CZE/160 Draft - Regulation amending Regulation No 344/2003 Coll. on requirements 
for tobacco products  

Návrh - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na tabákové výrobky 

Přijatý plný text notifikace CZE/160 

G/TBT/CZE/159 Draft - General measure establishing metrological and technical requirements 
for specified measurement devices, including testing methods for the type 
approval and validation of the specified measurement devices: "thermometers 
for inspecting the temperature of frozen food products used by state inspection 
bodies" 

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: 
„teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané státními 
kontrolními orgány“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/159 

G/TBT/CZE/158 Draft - General Measure establishing the metrological and technical 
requirements for legal measuring instruments, including testing methods for 
the type approval and verification of legal measuring instruments: "electronic 
thermometers for checking ambient and hot utility water temperatures with 
intervals of 0.1°C and smaller that are used by state inspection bodies"  

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: 
„elektronické teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody 
s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány“ 

file://Esetsrv/programy/Notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace%20-%202013/CZE-166/Final%20text_2013-0523-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/DRAFT_2012-0580-CZ_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/DRAFT.doc
file://Esetsrv/programy/Notifikace/Mark%C3%A9ta%20WTO%20TBT%20a%20NOTIFIKACE/2012/%C4%8Cesk%C3%A9/CZE_162/Final%20text_2012-0580-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_161_full%20text_EN.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_161_pln%C3%BD%20text_CZ.docx
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/Final%20text_2012-0400-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZ_158_full_text_EN_pdf.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_160_full%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/Final%20text_2012-0293-CZ.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_159_full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_159_full%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/Final%20text_2012-0296-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_158_full%20text_EN.pdf.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_158_full%20text_CZ.doc


Přijatý plný text notifikace CZE/158 

G/TBT/N/CZE/157 Draft - Regulation on the veterinary requirements for slaughtering crocodiles 
and further processing of meat and animal products originating from crocodiles 

Návrh - Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další 
zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů 

Přijatý plný text notifikace CZE/157 

G/TBT/N/CZE/156 Draft - General measure laying down the metrological and technical 
requirements for specified measuring instruments, including methods for the 
testing and verification of the specified measuring instruments: "taximeter 
measuring assemblies for taxis"  

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: 
„měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/156 

G/TBT/N/CZE/155 Draft – General measure laying down the metrological and technical 
requirements for legal measuring instruments, including methods for the 
testing and verification of the legal measuring instruments: "refractive index 
measuring instruments - prism refractometers"  

Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:  
„měřidla indexu lomu - hranolové refraktometry“ 

Přijatý plný text notifikace CZE/155 

 
Rok 2011 
G/TBT/N/CZE/154 Draft - measure of a general nature, stipulating metrological and technical 

requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "road motor vehicle 
tyre pressure gauges, except for pressure gauges used exclusively for the 
measurement of tyre pressure by motor vehicle users" 

Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při 
schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „měřidla tlaku v 
pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku 
používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových 
vozidel“. 

G/TBT/N/CZE/153 Draft – General measure establishing metrological and technical requirements 
for specified measurement devices, including testing methods for the type 
approval and validation of the specified measurement devices: 'laboratory 
measurement devices for the flow quantity of gas'  

Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při 
schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel:„laboratorní měřidla 
protečeného množství plynu“. 

G/TBT/N/CZE/152 Draft - Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "electricity meters"  

http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/Final%20text_2012-0301-CZ_cs.pdf
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http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/Final%20text_2012-0220-CZ_cs.pdf
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http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_156_full%20text_CZ.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/Final%20text_2012-0117-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/CZE_155_Full%20text_EN.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2012/3425-IC-C_3425-IC-C%5b1%5d.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace/%C4%8Cesk%C3%A9%20notifikace/Final%20text_2012-0116-CZ_cs.pdf
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2011/CZE154.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2011/CZE-154-pln%C3%BD%20text.doc
http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2011/CZE153.doc
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http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2011/CZE152.doc


Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při 
schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel:„elektroměry“. 

G/TBT/N/CZE/151 Draft - Regulation of 2012 amending Regulation No 333/1997 Coll, which 
implements Section 18(a), d), h), i), j) and k) of Act No 110/1997 Coll. on food 
and tobacco products and on amendments to certain related acts in respect of 
milled cereal products, pasta, baked goods and confectionery products, and 
pastries, as amended  

Návrh - Vyhlášky ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., 
kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů  

G/TBT/N/CZE/150 Draft - Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "measuring devices 
used to determine diagnostic dosages during medical irradiation"  

Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro 
stanovení diagnostických dávek při lékařském ozáření“  

G/TBT/N/CZE/149 Draft - Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "measuring devices 
used to determine therapeutic dosages during medical irradiation"  

Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro 
stanovení terapeutických dávek při lékařském ozáření“  

G/TBT/N/CZE/148 Draft - Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "process gas 
chromatographs for determination of the energy content of natural gas"  

Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „procesní plynové 
chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu“  

G/TBT/N/CZE/147 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "laboratory 
alcoholmeters with increments smaller or equal to 0.2%"  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:  
„laboratorní lihoměry s hodnotou dílku ≤ 0,2 %“ 

G/TBT/N/CZE/146 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "laboratory Brix 
meters with increments of 0.2 kg/hl-1" 

http://www.unmz.cz/files/notifikace_WTO-TBT/2011/CZE-152-pln%C3%BD%20text.doc
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Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: 
„laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg · hl-1“ 

G/TBT/N/CZE/145 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "laboratory 
hydrometers with increments less than 1 kg/m-3 except for hydrometers for the 
measurement of soil granularity (Casagrande)" 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:  
„laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg · m-3 
s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)“ 

G/TBT/N/CZE/144 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices:  "activity meters for 
diagnostic and therapeutic preparations applied to patients in vivo"  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: 
„měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in 
vivo pacientům“ 

G/TBT/N/CZE/143 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "laboratory 
lactometers with increments smaller than or equal to 0.5 kg/m-3"  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:  
„laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg · m-3“ 

G/TBT/N/CZE/142 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and technical 
requirements for specified measuring devices, including test methods for type 
approval and verification of specified measuring devices: "laboratory 
saccharometers with increments of 0.1%"  

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:  
„laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %“ 

 
Rok 2010 
G/TBT/N/CZE/141 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and 

technological requirements for specified measuring devices, including test 
methods for type approval and verification of specified measuring devices: 
"regular (Class 5), precise (Class 4) and fine (Class 2 and 3) commercial and 
special mass standards" 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu 
a pro ověřování stanovených měřidel: „závaží obchodní a speciální běžná (5. 
tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2. a 3. třída)“ 
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G/TBT/N/CZE/140 Draft – Measure of a General Nature, stipulating metrological and 
technological requirements for specified measuring devices, including test 
methods for type approval and verification of specified measuring devices: 
"high-speed weigh-in-motion scales for road vehicles" 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schválení typu a 
pro 
ověřování stanovených měřidel: „váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení 
silničních vozidel za pohybu“ 

G/TBT/N/CZE/139 Draft - Measure of a general nature, stipulating metrological and technological 
requirements for specified measuring devices, including test methods for 
verifying specified measuring devices: "automatic level gauges and automatic 
level gauges with automatic checking of metrological parameters" 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:"automatické hladinoměry a automatické 
hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů" 

G/TBT/N/CZE/138 Public notice - Measure of general nature, stipulating metrological and 
technological requirements for specified measuring devices, including test 
methods for verifying specified measuring devices:"alcohol meters used to 
measure the volume of alcohol produced" 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel:"kontrolní lihová měřidla používaná k 
měření objemu vyrobeného lihu" 

G/TBT/N/CZE/137 Draft Decree amending Ministry od Industry and Trade Decree No. 345/2002 
Coll., which establishes measurement devices for mandatory validation and 
measurement devices subject to type approval, as amended by Decree No. 
65/2006 Coll. and Decree No. 259/2007 Coll.   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 
345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 
podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 62/2006 Sb. a vyhlášky č. 
259/2007 Sb.   

G/TBT/N/CZE/136 Draft – Measure of General Nature, stipulating metrological and technological 
requirements for specified measuring devices, including test methods for 
verifying specified measuring devices: "electronic medical and veterinary 
thermometers".  

Návrh - opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské".  

G/TBT/N/CZE/135 Draft – Measure of General Nature, stipulating metrological and 
technological requirements for specified measuring devices, including test 
methods for verifying specified measuring devices: "diaphragm gas flow 
meters (including gas meters with temperature compensation)".   

Návrh - opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „membránová měřidla protečeného množství plynu 
(včetně plynoměrů s teplotní kompenzací)".  
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G/TBT/N/CZE/134 Draft – General Measure stipulating metrological and technical requirements 
for specified measuring devices, including test methods for verifying specified 
measuring devices: Devices for measuring blood pressure – tonometers 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „přístroje na měření tlaku krve, tzv. tonometry“ 

G/TBT/N/CZE/133 Draft – General Measure laying down metrological and technical requirements 
on legally controlled measuring instruments, including testing methods for 
type approval of and certifying legally controlled measuring instruments: 
highway speed indicators used to monitor observance of the road traffic rules 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „silniční rychloměry používané při 
kontrole dodržování pravidel silničního provozu“ 

 
Rok 2009 
G/TBT/N/CZE/132 Draft – General measure establishing metrological and technical requirements 

for specified measuring devices, including testing methods for validating the 
specified measuring devices: ‘length gauges for yard goods’ 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: 
„délková měřidla na metrové zboží“ 

G/TBT/N/CZE/131 Draft – General measures laying down metrological and technical 
requirements on legally controlled measuring instruments, including testing 
methods for verification of legally controlled measuring instruments: “non-
automatic weighing instruments” 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „váhy s neautomatickou činností“ 

G/TBT/N/CZE/130 Draft – General measures laying down metrological and technical 
requirements on legally controlled measuring instruments, including testing 
methods for type approval and verification of legally controlled measuring 
instruments: “metal volumetric vessels” 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu 
a ověřování stanovených měřidel: „kovové odměrné nádoby“ 

 
Rok 2008 
G/TBT/N/CZE/129 Draft regulation laying down a list of dual-use items in the nuclear sector 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam položek dvojího použití v jaderné 
oblasti 

G/TBT/N/CZE/128 Draft regulation laying down a list of selected items in the nuclear sector 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam vybraných položek v jaderné oblasti 

G/TBT/N/CZE/127 The draft Decree on type approval of packaging assemblies for transport, 
storage and disposal of nuclear materials and radioactive substances, on type 
approval of ionizing radiation sources and on transport of nuclear materials and 
radioactive substances (on type approval and transport). 
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Návrh vyhlášky o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, 
skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém 
schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a 
radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)  

G/TBT/N/CZE/126 Draft Decree amending Decree No 141/1997 Coll., on technical requirements 
for the production, storage and processing of alcohol, subsequently amended. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování 
lihu, ve znění pozdějších předpisů 

G/TBT/N/CZE/125 Draft Decree implementing Act No 91/1996 Coll., on feeding stuffs, 
subsequently amended 

Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Rok 2007 
G/TBT/N/CZE/124 Draft Decree laying down requirements on food supplements and fortified 

foodstuffs 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 
obohacování potravin 

G/TBT/N/CZE/123 Draft Act amending Act No 353/2003 Coll., on excise duties, subsequently 
amended, Act No 86/2002 Coll., on climate change and amending certain other 
acts (Climate Change Act), subsequently amended, and Act No 61/1997 Coll., 
on alcohol, subsequently amended and on supplements to several other Acts 
relating to the implementation of Act No 455/1991 Coll., on skilled trades 
(Trades Act), subsequently amended and Czech national government Act No 
587/1992 Coll., on excise duties, subsequently amended, (Alcohol Act), 
subsequently amended - part 3 of the draft of Act No 61/1997 Coll., on alcohol 
and on amendments and supplements to Act No 455/1991 Coll., on skilled 
trades (Trades Act), subsequently amended, and Czech national government 
Act No 587/1992 Coll., on excise duties, subsequently amended, (Alcohol 
Act), subsequently amended 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění 
pozdějších předpisů 

G/TBT/N/CZE/122 Draft decree amending Ministry of Health Decree No 54/2004 Coll. on 
foodstuffs intended for specific nutrition and means for use thereof (as 
amended) 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách 
určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších 
předpisů 

G/TBT/N/CZE/121 Draft decree amending Decree No 451/2000 Coll. implementing the Act on 
Animal Feed, in the wording of Act No 91/1996 Coll. on animal feed as 
amended by Act No 244/2000 Coll. 
(as amended). 
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

G/TBT/N/CZE/120 Draft Decree on the veterinary and hygiene requirements for animal products 
not directly regulated by applicable regulations of the European Communities 

Návrh vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 
produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství  

G/TBT/N/CZE/119 Draft decree laying down the maximum permissible amount of residue of 
certain types of pesticides in foods and foodstuffs 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí 
jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách 

G/TBT/N/CZE/118 Draft Decree amending Decree No 113/2005 Coll. on the method for labelling 
of foodstuffs and tobacco products, as amended by Decree No 368/2005 Coll. 
and Decree No 497/2005 Coll. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu 
označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 
Sb., ve znění vyhlášky č. 497/2005 Sb. 

 
Rok 2006 
G/TBT/N/CZE/117 Draft Decree amending Decree No 141/1997 Coll. on Technical Requirements 

for the Production, Storage and Processing of Ethyl Alcohol, as amended 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších 
předpisů 

G/TBT/N/CZE/116 Decree of …., laying down the Requirements for Highway Speed Indicators 
Used to Monitor Observance of the Road Traffic Rules 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na silniční rychloměry 
používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu 

G/TBT/N/CZE/115 Decree of …., laying down the Requirements for Automatic Level Gauges on 
Fixed Tanks 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na automatické hladinoměry na 
stacionárních nádržích 

G/TBT/N/CZE/114 Decree of …., laying down the Requirements for Breath Alcohol Analysers 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na analyzátory alkoholu v dechu 

G/TBT/N/CZE/113 Draft Decree on Veterinary Requirements for Milk and Milk Products, Eggs 
and Egg Products 

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na mléko, mléčné výrobky, vejce 
a vaječné výrobky 

G/TBT/N/CZE/112 Draft of Decree amending Decree of Ministry of Agriculture No 333/1997 
Coll., which implements Section 18(a), (d), (h), (i), (j) and (k) of Act No 
110/1997 Coll., on Foodstuffs and Tobacco Products and on amendment of 
some related Acts, for Milled Corn Products, Pasta, Bakery Products and 
Confectionery Products and Pastries, as amended by Decree No 93/2000 Coll. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 
18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
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tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky 
a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb. 

 
 
 
Rok 2005 
G/TBT/N/CZE/111 Draft Decree laying down the Requirements for Dietary Supplements and for 

the Fortification of Foodstuffs with Food Supplements 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 
obohacování potravin potravními doplňky 

G/TBT/N/CZE/110 Decree No … of ….2005, laying down the Requirements for Non-alcoholic 
Beverages and Concentrates used in the Preparation of Non-alcoholic 
Beverages 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky pro nealkoholické nápoje a 
koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů 

G/TBT/N/CZE/109 Draft Decree of …., amending of the Decree of Ministry of Industry and Trade 
No 345/2002 Coll., which lays down Legal Measuring Instruments for 
Mandatory Verification and Measuring Instruments Subject to Type Approval 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 
345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 
podléhající schválení typu 

G/TBT/N/CZE/108 The Draft Act on Pharmaceuticals 

Návrh Zákona o léčivech  

G/TBT/N/CZE/107 Draft Amendment to Decree No 113/2005 Coll. on the Method for Labelling 
Foodstuffs and Tobacco Products 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu 
označování potravin a tabákových výrobků 

G/TBT/N/CZE/106 Draft Decree laying down the Requirements for Quick-frozen Foodstuffs 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na hluboce zmrazené potraviny  

G/TBT/N/CZE/105 Draft Decree on Technical Safety for Selected Equipment 

Návrh vyhlášky o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 
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