
 
 
 
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 12. 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/BRA/978 

 
16. 3.  Posuzování shody 

Toto nařízení Inmetro schvaluje mimořádné podmínky pro provádění činností 
posuzování shody v zemích zasažených epidemií koronavirem (COVID-19). 
This Inmetro Ordinance approves extraordinary conditions for execution of 
conformity assessment activities in countries affected by coronavirus epidemic 
(COVID-19). 

_ 

G/TBT/N/BRA/979 17. 3. 
Telekomunikační 
zařízení 

Veřejné připomínkování návrhu na schválení provozního postupu pro technickou 
změnu u telekomunikačních výrobků opatřených certifikátem shody nebo 
prohlášením o shodě s protokolem o zkoušce. 
Public Consultation Proposal for approval of the Operational Procedure for 
Technical Change in Telecommunications Product Approved by Certificate of 
Conformity or by Declaration of Conformity with Test Report. 

1. 4. 2020 

G/TBT/N/BRA/980 17. 3. 
Telekomunikační 
zařízení 

Veřejné připomínkování za účelem schválení provozního postupu, kterým se 
stanoví prostředky k výkonu práv a plnění povinností ze strany zástupců 
zapojených do posuzování shody telekomunikačních zařízení. 
Public Consultation for approval of the Operational Procedure that Establishes 
the Means of Exercise of Rights and Fulfillment of Obligations by the Agents 
Involved in the Conformity Assessment of Telecommunications Products. 

1. 4. 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/163622?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163623?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/981 17. 3. 
Telekomunikační 
zařízení 

Veřejné připomínkování návrhu na schválení provozního postupu pro homologaci 
certifikátu shody pro  telekomunikační zařízení za účelem splnění ustanovení 
předpisů pro posuzování shody a homologace telekomunikačních zařízení.  
Public Consultation Proposal for approval of the Operational Procedure for 
Homologation of the Telecommunications Products Conformity Certificate, 
aiming at complying with the provisions of the Conformity Assessment and 
Homologation Regulations for Telecommunications Products. 

1. 4. 2020 

G/TBT/N/BRA/982 17. 3. 
Telekomunikační 
zařízení 

Veřejné připomínkování za účelem schválení provozního postupu pro posuzování 
shody telekomunikačních zařízení. 
Public Consultation for approval of the Operational Procedure for Conformity 
Assessment of Telecommunications Products.  

9. 4. 2020 

G/TBT/N/BRA/983 17. 3. Femtobuňky 
Veřejné připomínkování za účelem aktualizace technických požadavků na 
posuzování shody radiačních radiokomunikačních zařízení. 
Public Consultation to update the Technical Requirements for Conformity 
Assessment of Radiation Radiocommunication Equipment. 

14. 4. 2020 

G/TBT/N/IND/146 17. 3. Ventily 
Šktící ventily pro obecné účely; Vyhláška Škrtící ventily (Kontrola kvality), 2020 
Butterfly valves for general purposes; Butterfly Valves (Quality Control) Order, 
2020 

1. 4. 2020 

G/TBT/N/UKR/160 17. 3. 
Maso a droby; 
med 

Návrh nařízení schvaluje postup pro stanovení mechanismu a zvláštních 
požadavků na označování potravin, pro které je povinné uvedení země původu 
nebo místa původu. 
Order approves the procedure for establishing the mechanism and special 
labelling requirements of foodstuff for which the indication of country of origin or 
place of origin is mandatory. 

16. 5. 2020 

G/TBT/N/TUR/157 17. 3. Tlakové hadice 
Tato norma zahrnuje požadavky na tři typy, tři třídy a dvě kategorie textilních 
gumových hadic pro stlačený vzduch. 
This standard covers the requirements for three types, three classes and two 
categories of textile reinforced rubber hoses for compressed air. 

16. 5. 2020 

G/TBT/N/TUR/158 17. 3. Vlněné tkaniny 
Tato norma se týká popisu vzorku, charakteristik, odběru vzorků, kontroly a 
zkoušek při uvádění na trh pro textilie z vlněných tkanin používaných pro výrobu 
oděvů. 

16. 5. 2020 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163624?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163642?FromAllNotifications=True
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http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163644?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163606?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163647?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163648?FromAllNotifications=True


This Standard covers the sample description, characteristics, sampling, inspection 
and tests, placing on the market procedures of textile - wool woven fabrics used 
for apparel. 

G/TBT/N/TUR/159 17. 3. Ložiska 

Tato norma se týká jednořadových radiálních kuličkových ložisek v popisu, 
klasifikaci a specifikacích, odběru vzorků, prohlídek a zkoušek, na základě nabídky 
na trhu. 
This standard is about single row, radial roller bearings in description, 
classification and specifications, sampling, inspection and testing, and based on 
market supply. 

16. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1414 18. 3.  Brzdové obložení 

Toto prováděcí pravidlo stanoví rozsah, certifikační model, hlavní proces 
certifikace, obecné požadavky na certifikaci, certifikáty, použití povinné 
certifikační značky výrobku, poplatek atd. pro brzdové obložení pro automobily. 
This implementation rule stipulates the scope, certification model, major process 
of certification, general requirements for certification, Certificates, use of 
compulsory product certification mark, Charge, etc. of brake linings for 
automobiles. 

17. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1415 18. 3.  
Osobní automobily 
kategorie M1 

Tento dokument upravuje 2. části původní normy: jedna zahrnuje odkazy na 
normy, druhá je identifikační označení převodovek osobních automobilů. 
This document modifies 2 parts of the original standard: one is the normative 
references, the other is the identification mark of passenger car transmission. 

17. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1416 18. 3.  

Silniční dopravní 
prostředky 
přepravující 
nebezpečné látky 

Silniční dopravní prostředky přepravující  výbušné látky a chemicky toxické látky. 
Tento dokument upravuje požadavky na objem nádrže. 
Road transportation vehicle of explosive substance and chemical toxic substance. 
This document modifies the requirements on tank volume. 

17. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1417 18. 3.  
Úpravy pitné vody 
polyaluminiumchl
oridem 

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, značky, 
balení, přepravu a skladování chloridu hlinitého pro úpravu pitné vody. Tato 
norma platí pro polyaluminiumchlorid pro úpravu pitné vody, který se používá 
hlavně k čištění pitné vody. 
This standard specifies the requirements, test methods, inspection rules, marks, 
packaging, transportation and storage of polyaluminium chloride for treatment 
of drinking water. This standard is applicable to polyaluminium chloride for 
treatment of drinking water, which is mainly used for purification of drinking 
water. 

17. 5. 2020 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163649?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163662?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163663?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163664?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163665?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1418 18. 3.  
Generátor kyselé 
elektrolyzované 
vody 

Tato norma specifikuje technické požadavky, rozsah použití, použití, přepravu, 
skladování, balení, identifikaci a kontrolu generátoru kyselé elektrolyzované vody 
a kyselé elektrolyzované vody. 
This standard specifies the technical requirements, application scope, usage, 
transportation, storage, packaging, identification and inspection methods of 
acidic electrolyzed water generator and acidic electrolyzed water. 

17. 5. 2020 

G/TBT/N/CHN/1419 18. 3.  
Elementy vzácných 
zemin 

Tato norma specifikuje balení, označování, přepravu, skladování a osvědčení o 
kvalitě elementů (kovů) vzácných zemin. 
This standard specifies the packaging, marking, transportation, storage and 
quality certificate of rare earth products. 

17. 5. 2020 

G/TBT/N/BRA/984 18. 3.  

Farmaceutické 
výrobky, účinné 
složky léčivých 
přípravků a 
výrobky pro 
zdravotnictví s 
ohledem na Covid-
19 

Toto usnesení stanoví mimořádná a dočasná kritéria a postupy pro pokyny 
správné výrobní praxe pro registraci a změny po uvedení na trh týkající se změn 
účinných farmaceutických látek, léčivých přípravků a zdravotnických výrobků v 
důsledku mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví způsobené novým 
koronavirem (Covid-19). 
This Resolution establishes extraordinary and temporary criteria and procedure 
for Good Manufacture Practice Guidelines for market authorization and post-
market registration amendments of Active Pharmaceutical Ingredients, 
medicines, and healthcare products due to the international public health 
emergency of the new coronavirus (Covid-19). 

_ 

G/TBT/N/VNM/162 19. 3.  
Isekticidy a 
desinfekční 
prostředky 

Návrh oběžníku zveřejňuje seznam účinných látek, jejichž použití je zakázáno a 
omezeno v rozsahu zahrnujícím používání insekticidů a dezinfekčních prostředků 
v domácnostech a veřejném zdraví. 
The draft Circular promulgating the list of active ingredients banned from use 
and restricted in scope of use in household and public health insecticides and 
disinfectants. 

18. 5. 2020 

G/TBT/N/RUS/100 20. 3.  
Kolová vozidla, 
součásti kolových 
vozidel 

Aktualizace požadavků týkajících se provádění závazků k účasti na mezinárodních 
dohodách o harmonizaci bezpečnostních požadavků na kolová vozidla členskými 
státy Evropské unie. 
Updating requirements related to the realization by Member States of the 
Eurasian Economic Union on obligations to participate in international 
agreements on the harmonization of safety requirements for wheeled vehicles. 

20. 5. 2020 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163666?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163667?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163673?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163709?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163717?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/UKR/161 20. 3.  
Dezinfekční 
prostředky 

Návrh usnesení stanoví rozšíření možnosti registrace dezinfekčních prostředků na 
základě pozitivních nálezů státní hygienické a epidemiologické expertízy. 
The draft Resolution provides for the extension of the possibility to register 
disinfectants on the basis of positive findings of the State sanitary and 
epidemiological expertise 

19. 4. 2020 

G/TBT/N/USA/1591 20. 3.  Chemické látky 

EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle zákona O kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem předvýrobních 
oznámení (PMNs) a pro mikroorganismy, které byly předmětem oznámení o 
mikrobiální obchodní činnosti (MCAN)). 
EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances 
Control Act (TSCA) for chemical substances which are the subject of 
premanufacture notices (PMNs) and a microorganism that was the subject of a 
Microbial Commercial Activity Notice (MCAN).  

17. 4. 2020 

G/TBT/N/USA/1592 20. 3.  
Hydrochlorfluorou
hlovodíky 

Konečné pravidlo - Agentura pro ochranu životního prostředí USA přiděluje 
povolenky na výrobu a spotřebu specifických hydrochlorfluoruhlovodíků, typu 
látek poškozujících ozonovou vrstvu, na roky 2020 až 2029. 
Final Rule - The U.S. Environmental Protection Agency is allocating 
production and consumption allowances for specific hydrochlorofluorocarbons, a 
type of ozone-depleting substance, for the years 2020 through 2029.  

_ 

 
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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