
 
 
 
Dobrý den, 
 
níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 13. 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/985 23. 3. Telekomunikační 
zařízení 

Veřejné připomínkování návrhu na schválení provozního postupu pro umísťování 
identifikačního štítku Anatel v telekomunikačních produktech.                                                                                                                       
Proposal for approval of the Operational Procedure for Anatel Identification Label 
in Telecommunications Products. 

7. 4. 2020 

G/TBT/N/BRA/986 23. 3. Telekomunikační 
zařízení 

Veřejné připomínkování za účelem schválení minimálních požadavků na 
kybernetickou bezpečnost koncových zařízení připojených k internetu a zařízení 
telekomunikační síťové infrastruktury. 
Public Consultation for approval of minimum cybersecurity requirements for 
terminal equipment connects to the Internet and for telecommunications network 
infrastructure equipment. 

17. 5. 2020 

G/TBT/N/BRA/987 24. 3.  Potravinové 
doplňky 

Tento návrh normativní instrukce stanoví aktualizaci seznamů složek, limitů 
použití, zdravotních tvrzení a označování potravinových doplňků. 
This draft normative instruction establishes the updating of the lists of 
constituents, limits of use, health claim, and labelling for food supplements.  

4. 5. 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/163746?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163747?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163767?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/988 26. 3.  

Zdravotnické 
prostředky a 
vybavení -
strategické s 
ohledem na Covid-
19  

Toto usnesení stanoví mimořádná a dočasná kritéria a postup pro vyřizování 
žádostí za účelem registrace osobních ochranných prostředků, vybavení plicního 
ventilátoru a dalších zdravotnických prostředků, které Anvisa označila za 
strategické, a to kvůli mezinárodnímu stavu veřejného zdraví nového koronaviru 
(Covid -19). 
This Resolution establishes extraordinary and temporary criteria and procedure 
for the handling of petitions for the market authorization of individual protection 
equipment, lung ventilator equipment, and another medical devices identified as 
strategic by Anvisa, due to the international public health emergency of the new 
coronavirus (Covid-19). 

_ 

G/TBT/N/BRA/989 26. 3.  

Antiseptické 
přípravky a 
dezinfekční 
prostředky 

Toto usnesení stanoví výjimečná kritéria a postup pro výrobu a prodej 
antiseptických přípravků a dezinfekčních prostředků bez předchozího povolení 
Anvisa na trh a stanoví další opatření v důsledku mezinárodní nouzové situace v 
oblasti veřejného zdraví související s SARS-CoV-2. 
This resolution establishes exceptional criteria and procedure for the 
manufacturing and sale of antiseptic preparations and sanitizers without previous 
market authorization from Anvisa and provides other measures due to the 
international public health emergency related to the SARS-CoV-2. 

_ 

G/TBT/N/BRA/990 26. 3.  

Registrace léčivých 
a biologických 
přípravků v 
souvislosti se 
situací spojenou s 
Covid-19 

Toto usnesení stanoví výjimečná a dočasná kritéria a postup pro zpracování 
žádostí o registraci léčivých přípravků, biologických přípravků a diagnostických 
přípravků in vitro; a pro povolení po uvedení na trh léčivých přípravků a 
biologických přípravků v důsledku mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví 
nového koronaviru (Covid-19).                                                                                                                                                                        
This resolution establishes exceptional and temporary criteria and procedure for 
the processing of petitions for the market authorization of medicines, biological 
products, and in vitro diagnosis products; and for the post-market authorization 
of medicines and biological products due to the international public health 
emergency of the new coronavirus (Covid-19). 

_ 

 
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. 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163793?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163794?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/163795?FromAllNotifications=True
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en
mailto:wto.tbt@unmz.cz


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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