
 
 
Dobrý den, 
 
níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 14. 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/991 30. 3.  
Regulované služby 
v rámci 
posuzování shody 

Toto nařízení schvaluje mimořádné podmínky pro regulované služby v rámci 
posuzování shody, které závisí na výkonu pověřených orgánů brazilské sítě legální 
metrologie a kvality - RBMLQ-I, v důsledku epidemie koronaviru (COVID-19). 
This Ordinance approves extraordinary conditions for regulated services within 
the scope of conformity assessment, that depend on the performance of 
delegated bodies of the Brazilian Network of Legal Metrology and Quality - 
RBMLQ-I, due to the coronavirus epidemic (COVID-19). 

_ 

G/TBT/N/BRA/992 30. 3.  Syntetické 
rukavice 

Postup povinné certifikace chirurgických rukavic a nechirurgických rukavic z 
přírodního kaučuku, syntetického kaučuku a směsí syntetických kaučuku. 
Compulsory certification of surgical gloves and non-surgical procedure of natural 
rubber, synthetic rubber and synthetic rubber mixtures. 

_ 

G/TBT/N/BRA/993 30. 3.  Zdravotnické 
prostředky 

Toto usnesení stanoví výjimečná kritéria a postup pro výrobu, dovoz a pořizování 
zdravotnických prostředků označených jako nezbytné pro použití ve 
zdravotnických službách v důsledku mezinárodní nouzové situace v oblasti 
veřejného zdraví související s SARS-CoV-2. 
This resolution establishes exceptional criteria and procedure for the 
manufacturing, import, and acquisition of medical devices identified as 
indispensable for the use in healthcare services due to the international public 
health emergency related to the SARS-CoV-2. 

_ 
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G/TBT/N/BRA/994 30. 3.  
Chemické látky 
uplatňované v boji 
proti Covid-19 

Toto usnesení stanoví předchozí povolení pro vývoz chlorochinu, 
hydroxychlorochinu a azithromycinu a jeho solí uplatňovaných v boji proti Covid-
19. 
This Resolution establishes previous authorization for the export of chloroquine, 
hydroxychloroquine, and azithromycin and its salts devoted to the efforts against 
Covid-19. 

_ 

G/TBT/N/USA/1593 31. 3. 

Ochrana 
cestujících v 
motorovém 
vozidle 

Tento NPRM vychází ze snahy NHTSA identifikovat a řešit regulační překážky pro 
vozidla s jedinečnými konstrukcemi vybavené technologiemi ADS. 
This NPRM builds on NHTSA's efforts to identify and address regulatory barriers 
to vehicles with unique designs that are equipped with ADS technologies. 

29. 5. 2020 

G/TBT/N/USA/1594 31. 3. 
Chlazení v 
motorových 
vozidlech 

EPA navrhuje přijmout tři technické normy vyvinuté společností SAE International 
pro zařízení, které regeneruje, recykluje a/nebo doplňuje chladící směs v 
klimatizacích motorových vozidel (MVACs). 
EPA is proposing to adopt three technical standards developed by SAE 
International (SAE) for equipment that recovers, recycles, and/or recharges the 
refrigerant in motor vehicle air conditioners (MVACs). 

14. 5. 2020 

G/TBT/N/BRA/995 1. 4.  

Automobilová 
přeprava 
nebezpečných 
látek 

Toto nařízení stanoví prodloužení doby platnosti osvědčení o inspekci pro vozidla 
přepravující nebezpečné zboží a zemní plynen. 
This Ordinance determines the extension of the period of validity of the Certificate 
of Vehicle Inspection Automotive vehicles transporting of dangerous products and 
natural gas.  

_ 

G/TBT/N/UKR/162 1. 4.  

Osobní ochranné 
prostředky, 
zdravotnické 
prostředky, 
diagnostické 
zdravotnické 
prostředky in 
vitro, aktivní 
implantovatelné 
zdravotnické 
prostředky 

Toto usnesení stanoví výjimečný a dočasný postup pro zpracování žádostí a 
vydávání oznámení o uvedení na trh osobních ochranných prostředků, 
zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, 
aktivních implantovatelných zdravotnických prostředků, u nichž požadavky 
příslušných technických předpisů nejsou splněny, ale jejichž použití je nezbytné k 
ochraně zdraví kvůli pandemii Covid-19. 
This resolution establishes exceptional and temporary procedure for the 
processing of applications and issue of notices for placing on the market of 
personal protective equipment, medical devices, in vitro diagnostic medical 
devices, active implantable medical devices, in respect of which the requirements 
of respective technical regulations are not met, but the use of which is necessary 
to protect health due to the Covid-19 pandemic. 

_ 
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G/TBT/N/BRA/996 3. 4.  

Antiseptické a 
desinfekční 
prostředky v 
souvislosti se 
SARS-CoV-2 

Toto usnesení stanoví dočasná a výjimečná kritéria a postup pro prodej 
antiseptických přípravků a dezinfekčních prostředků v důsledku mezinárodní 
nouzové situace v oblasti veřejného zdraví související s SARS-CoV-2. 
This resolution establishes temporary and exceptional criteria and procedure for 
the sale of antiseptic preparations and sanitizers due to the international public 
health emergency related to the SARS-CoV-2. 

_ 

G/TBT/N/USA/1595 3. 4.  Chemické látky 

EPA navrhuje změnit významná nová pravidla použití (SNURs) pro chemické látky, 
které byly předmětem předběžného výrobního oznámení (PMN) a významného 
nového oznámení o použití (SNUN). 
EPA is proposing to amend the significant new use rules (SNURs) for chemical 
substances, which were the subject of a premanufacture notice (PMN) and a 
significant new use notice (SNUN).  

1. 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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