
 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 10. 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: 

 

Notifikace 

http://tbtims.wto.org/ 
Datum Název  Stručný pracovní popis notifikace 

Lhůta pro 

připomínky 

 

G/TBT/N/USA/1586  4. 3.  Spotřební zboží 

Navrhované pravidlo - pozměňuje pravidla pro vyjasnění požadavků na 

poskytování varování typu "Zásad bezpečného přístavu" pro výrobky 

prodávané na internetu, v katalozích a některá ustanovení specifická pro 

varování týkající se alkoholických nápojů.                                                                                                                                           

Proposed rule - Amends rules to clarify the requirements for providing safe 

harbor warnings for products sold on the internet, in catalogs, and certain 

provisions specific to alcoholic beverage warnings. 

16. 3. 2020 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/
http://tbtims.wto.org/
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163104?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1587  4. 3.  Posuzování shody 

Oznámení o navrhovaných pravidlech - Národní institut pro standardy a 

technologie (NIST) požaduje připomínky k navrhovaným revizím předpisů 

aktualizujících politické pokyny týkající se používání posuzování shody 

Federální agenturou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Notice of proposed rulemaking - The National Institute of Standards and 

Technology (NIST) requests comments on proposed revisions to regulations 

updating policy guidance on Federal agency use of conformity assessment 

that reflects advancement in conformity assessment concepts. 

7. 4. 2020 

G/TBT/N/BRA/972  5. 3.  
Telekomunikační 

zařízení 

Návrh na schválení prováděcího postupu pro certifikaci orgánu pro 

certifikaci telekomunikačních zařízení v souladu s ustanoveními nařízení o 

posuzování shody a homologací telekomunikačních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Proposal for approval of the Operational Procedure for Designation of 

Telecommunications Product Certification Body, complying with the 

provisions of the Regulations for Conformity Assessment and Homologation 

of Telecommunications Products. 

31. 3. 2020 

G/TBT/N/BRA/973  5. 3.  
Telekomunikační 

zařízení 

Návrh na schválení prováděcího postupu pro výběr, hodnocení a kvalifikaci 

zkušebních laboratoří pro posuzování shody telekomunikačních zařízení v 

souladu s ustanoveními nařízení o posuzování shody a homologací 

telekomunikačních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proposal for approval of the Operational Procedure for Selection, 

Evaluation and Qualification of Testing Laboratories for Conformity 

Assessment of Telecommunications Products, complying with the provisions 

of the Regulations for Conformity Assessment and Homologation of 

Telecommunications Products 

31. 3. 2020 

G/TBT/N/BRA/974  5. 3.  
Telekomunikační 

zařízení 

Návrh na schválení prováděcího postupu pro profesionální uznávání pro 

odborníky pro posuzování shody u telekomunikačních zařízení.                                                                                                                                                                                             

Proposal for approval of the Operational Procedure for Professional 

Recognition as a Specialist in Conformity Assessment of 

Telecommunications Products. 

31. 3. 2020 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163105?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163109?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163110?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163111?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KAZ/25  5. 3.  
Konstrukční 

materiály 

Stanovení obecných požadavků a bezpečnostních ukazatelů pro budovy a 

objekty, stavební materiály a výrobky.                                                                                                                                                                                                                              

Establishment of general requirements and safety indicators for buildings 

and objects, construction materials and products. 

4. 5. 2020 

G/TBT/N/KAZ/26  5. 3.  Hnojiva 

Stanovení závazných požadavků na uplatńování a prosazování hnojiv 

uváděných do oběhu na území Kazašské republiky.                                                                                                                                                                                                                                  

Establishment of mandatory requirements for the application and 

enforcement of fertilizers put into circulation on the territory of the 

Republic of Kazakhstan. 

4. 5. 2020 

G/TBT/N/USA/1588  5. 3.  
Emise v 

domácnosti 

Navrhované pravidlo má za cíl snížit emise těkavých organických sloučenin 

ze spotřebních výrobků používaných v průměrné domácnosti. 

Proposed rule - Aims to reduce volatile organic compound emissions from 

consumer products - those products used in the average household. 

21. 4. 2020 

G/TBT/N/USA/1589  5. 3.  

Testování na 

odolnost proti 

virům 

Konečné rozhodnutí - agentura FDA klasifikuje genotypizační test na 

odolnost proti virům lidské imunodeficience (HIV) pomocí genotypové 

analýzy nové generace (NGS) do třídy II (speciální kontroly).                                                            

Final order - FDA, the Agency is classifying the human immunodeficiency 

virus (HIV) drug resistance genotyping assay using next generation 

sequencing (NGS) technology into class II (special controls). 

_ 

G/TBT/N/BRA/975  5. 3.  
Telekomunikační 

zařízení 

Návrh na schválení technických požadavků na posuzování shody 

základnové stanice (BS) s novým rádiem (NR) pro kmitočtový rozsah 1 

(FR1) mobilní sítě 5G.                                                                             

Proposal for approval of the technical requirements for Base Station (BS) 

conformance assessment with New Radio (NR) for Frequency Range 1 

(FR1) of 5G mobile network. 

2. 5. 2020 

G/TBT/N/BRA/976  5. 3.  
Telekomunikační 

zařízení 

Návrh na schválení technických požadavků na posuzování shody 

uživatelských zařízení (UE) s novým rádiem (NR) pro samostatný rozsah 1 

(FR1) a nesamostatný provoz 5G mobilní sítě.                                                                

Proposal for approval of the technical requirements for User Equipment 

(UE) conformance assessment with New Radio (NR) for Frequency Range 1 

(FR1) standalone and non-standalone of 5G mobile network. 

2. 5. 2020 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163107?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163108?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163127?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163128?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163153?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163154?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/977  5. 3.  
Telekomunikační 

zařízení 

Návrh na schválení technických požadavků na posuzování shody 

uživatelských zařízení (UE) s novým rádiem (NR) pro samostatný rozsah 1 

(FR1) a nesamostatný provoz 5G mobilní sítě.                                                               

Proposal for approval of the technical requirements for User Equipment 

(UE) conformance assessment with New Radio (NR) for Frequency Range 1 

(FR1) standalone and non-standalone of 5G mobile network. 

2. 5. 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. 

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  

 

 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163155?FromAllNotifications=True
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en
mailto:wto.tbt@unmz.cz
mailto:wto.tbt@unmz.cz

