
 
 
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na 
webových stránkách WTO v 8. 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: 
G/TBT/N/IND/142 
17. 2.   
Uhličitan barnatý  
 
Místně vyráběný nebo dovážený uhličitan barnatý musí odpovídat indické normě (IS 3205: 
1984, znovu potvrzeno 2015 a IS 12928: 1990, znovu potvrzeno 2017) a nést standardní 
označení na základě licence od "Bureau of Indian Standards" (BIS). 
The locally manufactured or imported Barium Carbonate shall conform to the Indian 
standard (IS 3205:1984, reaffirmed 2015 and IS 12928: 1990, reaffirmed 2017) and shall 
bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).  
Lhůta pro připomínky: 17. 4. 2020 
G/TBT/N/TUR/155 
17. 2.   
Klínové řemeny  
 
Tato norma se týká klínových řemenů a stanoví jejich identifikaci, klasifikaci, odběr 
vzorků, kontrolu, testování a uvádění na trh. 
This standard covers V belts and specifies their identifications, classifications, sampling,  
inspection, testing and marketing. 
 
Lhůta pro připomínky: 17. 4. 2020 
G/TBT/N/TUR/156 
17. 2.   
Kohouty/ventily  
 
Tato norma se vztahuje na kulové kohouty pro hořlavé plyny určené k distribuci používané  
pro zemní plyn a zkapalněný ropný plyn „LPG“.  
This standard covers ball valves for combustible gases for distribution which are used for  
natural gas and liquified petroleum gas "LPG". 
 
Lhůta pro připomínky: 17. 4. 2020 
G/TBT/N/VNM/159 
17. 2.   
Nátěry a laky na dřevo  
 
Návrh národního technického předpisu o nátěrech a lacích na dřevo. Část 1. PU barvy a  
laky (polyuretan) specifikuje technické a provozní požadavky na nátěry a laky na dřevo. 
The draft national technical regulation on wood paints and varnishes. Part 1. PU paints  
and varnishes (Polyurethane) specifies the technical and managerial requirements for  
wood paints and varnishes.  
 
Lhůta pro připomínky: 17. 4. 2020 
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G/TBT/N/VNM/160 
17. 2.   
Výrobky na ochranu dřeva  
 
Návrh národního technického předpisu o konzervačních látkách na dřevo specifikuje  
kritéria kvality a podmínky použití pro ochranné prostředky na dřevo na bázi vody. 
The draft national technical regulation on Wood Preservatives specifies the quality criteria 
and usage conditions for the water-borne wood preservatives. 
 
Lhůta pro připomínky: 17. 4. 2020 
G/TBT/N/VNM/161 
19. 2.  
Výrobky a zboží potenciálně nebezpečné spadající pod správu Ministerstva informací a 
komunikací  
 
„Seznam výrobků a zboží skupiny 2“; formy a zásady pro řízení kvality výrobků a 
potenciálně nebezpečného zboží. 
"List of Group 2 products and goods"; forms and principles for quality management  
of products and goods with unsafe capability.  
 
Lhůta pro připomínky: 15. 4. 2020 
G/TBT/N/USA/1581 
19. 2.  
Toxické chemikálie v dětských výrobcích  
 
Zřízení programu za účelem zveřejňování chemických látek, které jsou předmětem zájmu a 
jsou používané při výrobě dětských výrobků, a postup přezkumu chemických látek  
s vysokou prioritou, které jsou předmětem zájmu, pro budoucí regulační opatření. 
Establishes disclosure program for chemicals of concern used in the manufacturing of 
children's products and a process to review high priority chemicals of concern for future 
regulatory actions.  
 
Lhůta pro připomínky: 19. 4. 2020  
G/TBT/N/USA/1582 
19. 2.  
Kolejová vozidla  
 
Předběžné oznámení o navrhovaných pravidlech (ANPRM) za účelem zahájení procesu 
aktualizace našich stávajících pokynů týkajících se zpřístupnění železničních vozidel 
upravených v Zákoně o amerických občanech se zdravotním postižením (ADA). 
Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) to begin the process of updating our 
existing accessibility guidelines for rail vehicles covered by the Americans with Disabilities 
Act (ADA).  
 
Lhůta pro připomínky: 14. 5. 2020  
G/TBT/N/USA/1583 
19. 2.  
Normy pro úsporu energie  
 
Srovnávací analýza relativních nákladů a přínosů všech navrhovaných alternativních úrovní 
pro potenciální stanovení nebo změnu normy pro úsporu energie. 
A comparative analysis of the relative costs and benefits of all of the proposed alternative 
levels for potentially establishing or amending an energy conservation standard. 
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Lhůta pro připomínky: 16. 3. 2020  

G/TBT/N/USA/1584 
19. 2.  
Výrobky z textilních vláken  
 
Federální obchodní komise navrhuje změnit pravidla a předpisy podle Zákona o identifikaci 
textilních vláken za účelem začlenění nejnovější normy ISO 2076 pro názvy obecných 
vláken. 
The Federal Trade Commission proposes amending the Rules and Regulations under the 
Textile Fiber Products Identification Act to incorporate the most recent ISO 2076 standard 
for generic fiber names.   
 
Lhůta pro připomínky: 19. 3. 2020  
G/TBT/N/RUS/99 
21. 2.   
Zdravotnické prostředky  
 
Návrh změn pravidel pro registraci a přezkoumání bezpečnosti, kvality a účinnosti  
zdravotnických prostředků. 
The Draft amendments to the Rules for registration and examination of safety, quality and  
effectiveness of medical devices.  
 
Lhůta pro připomínky: 20. 4. 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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