
 
Dobrý den,  
 
 
níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 11. 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/1590 12. 3.  Grapefruity a 
pomeranče 

Americké normy pro třídy grapefruitů a americké normy pro třídy pomerančů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
U.S. Standards for Grades of Grapefruit, and U.S. Standards for Grades of 
Oranges. 

11. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1403 13. 3. Motory 

Tato norma stanoví stupeň energetické účinnosti, minimální přípustné hodnoty 
energetické účinnosti a zkušební metodu u třífázového asynchronního motoru, 
jednofázového asynchronního motoru a motoru ventilátoru klimatizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
This standard specifies the energy efficiency grade, minimum allowable values of 
energy efficiency and test method of three-phase asynchronous motor, single-
phase asynchronous motor and air conditioner fan motor. 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1404 13. 3. Výkonové 
transformátory 

Tato norma stanoví minimální přípustné hodnoty energetické účinnosti, stupně 
energetické účinnosti a zkušební metody u třífázového výkonového 
transformátoru. 
This standard specifies the minimum allowable values of energy efficiency, energy 
efficiency grade and test method of three-phase power transformer. 

_ 

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/163573?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163590?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163591?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1405 13. 3. Průmyslové kotle 

Tato norma stanoví minimální přípustné hodnoty energetické účinnosti, stupně 
energetické účinnosti a zkušební metody u průmyslových kotlů.                                                                                                                                                                                  
This standard specifies the minimum allowable values of energy efficiency, energy 
efficiency grade and test method of industrial boiler products. 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1406 13. 3. Pivní láhve 

Tato norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci produktu, požadavky, 
zkušební metody, kontrolní pravidla, značky, balení, přepravu a skladování 
skleněných pivních lahví.                                                                                                                  
This standard specifies the terms and definitions, product classification, 
requirements, test methods, inspection rules, marks, packaging, transportation 
and storage of glass beer bottles 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1407 13. 3. 

Televizory s 
plochou 
obrazovkou a set-
top boxy 

Tato norma stanoví stupeň energetické účinnosti, minimální přípustné hodnoty 
energetické účinnosti a zkušební metodu pro televizory s plochým panelem a set-
top boxy pro všeobecné použití (známých také jako digitální televizní přijímač).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This standard specifies the energy efficiency grade, minimum allowable values of 
energy efficiency and test method of flat panel televisions and general purpose 
set-top boxes (also known as digital TV receiver). 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1408 13. 3. Krevní vaky 

Tento dokument specifikuje požadavky (včetně výkonnostních požadavků) na 
uzavřené a sterilní plastové krevní vaky.                                                                                                                                                                                                                                   
This document specifies the requirements (including performance requirements) 
for sealed and sterile plastic blood bags. 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1409 13. 3. Ventilátory 

Tato norma určuje stupeň energetické účinnosti, minimální přípustné hodnoty 
energetické účinnosti a zkušební metodu ventilátorů.                                                                                                                                                                                                     
This standard specifies the energy efficiency grade, minimum allowable values of 
energy efficiency and test method of fans 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1410 13. 3. Zdravotnická 
elektrická zařízení 

Tato část specifikuje obecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon 
lékařských elektrických zařízení a lékařských elektrických systémů.                                                                                                                                                                             
This part specifies general requirements for basic safety and basic performance of 
medical electrical equipment and medical electrical system. 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1411 13. 3. 
Ultrazvuková 
fyzioterapeutická 
zařízení 

Tato část specifikuje základní požadavky na bezpečnost a výkon ultrazvukového 
fyzioterapeutického zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                      
This part specifies the basic safety and performance requirements of ultrasound 
physiotherapy equipment. 

12. 5. 2020 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163592?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163593?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163594?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163595?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163596?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163597?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163598?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1412 13. 3. 
Mikrovlnná 
terapeutická 
zařízení 

Tato část specifikuje základní požadavky na bezpečnost a výkon mikrovlnného 
terapeutického zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                     
This part specifies the basic safety and performance requirements of microwave 
therapy equipment. 

12. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1413 13. 3. Kojenecké láhve a 
dudlíky 

Tato norma specifikuje pojmy, definice, požadavky, zkušební metody, kontrolní 
pravidla, identifikaci, přepravu a skladování u krmných lahví a dudlíků.                                                                                                                                                                       
This standard specifies the terms, definitions, requirements, test methods, 
inspection rules, identification, transportation and storage of feeding bottles and 
teats. 

12. 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  
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