
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 21. 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/UKR/163 18. 5. 

Vitamíny, 
minerální a další 
látky určené k 
použití v 
potravinách 

Tento návrh stanoví seznam vitamínů, minerálních látek a některých dalších látek 
určených k použití v potravinách, rovněž upravuje otázky prodeje, označování a 
reklamy potravinářských výrobků. 
The Draft determines the list of vitamins, minerals and certain other substances 
intended for use in foods, also regulates the issues on sale, labeling and 
advertising of food products.  

17. 7. 2020 

G/TBT/N/UKR/164 18. 5. Potravinářské 
výrobky 

Návrh stanoví požadavky na výživová a zdravotní tvrzení určená pro konečného 
spotřebitele uváděná, v rámci obchodní úpravy nebo reklamy, na potravinářských 
výrobcích. 
The Draft determines the requirements for nutrition and health claims made on 
food products, used in marking, presentation or advertising, intended for the final 
consumer . 

17. 7. 2020 

G/TBT/N/USA/1623 20. 5.  Chemické látky 

Navrhované pravidlo - EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) 
podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou 
předmětem předvýrobních oznámení (PMNs). 
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). 

18. 6. 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. 
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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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