
 
 
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na 
webových stránkách WTO v 9. 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/BRA/969 
24. 2.  
Elektrické a elektronické výrobky pro domácnost  
 
Tato vyhláška stanoví pravidla pro zavedení povinného systému zpětné logistiky pro 
elektrické a elektronické výrobky pro domácnost a jejich součásti. 
This Decree establishes rules for the implementation of a mandatory reverse logistics 
system for household electrical and electronic products and their components. 
 
Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/BRA/970 
24. 2.  
Dětské zádržné systémy  
 
Návrh technického předpisu, kterým se stanoví uznávání rovnocennosti zkoušek a úprav  
v předpisech týkajících se dětských zádržných systémů. 
Draft Technical Regulation that establishes the recognition of equivalence of tests and  
adjustments in regulations for child restraints. 
 
Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/BRA/971 
24. 2.  
Osivo a sazenice  
 
Nařízení č. 42 ze dne 18. února 2020 otevírá 45denní lhůtu pro veřejné připomínkování  
k návrhu vyhlášky související se zákonem č. 10.711 ze dne 5. srpna 2003, kterou se provádí  
Národní systém pro osivo a sadbu. 
The Ordinance No. 42, 18 February 2020, opens a 45-day period for public consultation on 
a Draft Decree related to the Law No. 10.711, 5 August 2003, ruling the National Seed and 
Seedling Systém. 
 
Lhůta pro připomínky nebyla stanovena. 
G/TBT/N/IND/143 
24. 2.  
Zboží zábavního charakteru  
 
Mezi výrobky, na něž se vztahuje oznámení, patří hračky, panenky a podobné další zboží  
zábavního charakteru podléhající normám BIS. 
Products covered under the Notification include Toys, Dolls and similar other recreational 
goods which are governed by BIS standards. 
 
Lhůta pro připomínky: 24. 4. 2020 
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G/TBT/N/USA/1585 
26. 2.   
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). 
Proposed rule - 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). 
 
Lhůta pro připomínky: 25. 3. 2020 
G/TBT/N/IND/144 
27. 2.   
Trifosforečnan sodný  
 
Místně vyráběný nebo dovážený trifosforečnan sodný musí odpovídat indické normě (IS 61
00: 1984 ) a nést standardní označení na základě licence vydané "Bureau of Indian  
Standards" (BIS). 
The locally manufactured or imported Sodium Tripolyphosphate shall conform to  
the Indian standard (IS 6100: 1984) and shall bear the standard mark under license from the 
Bureau of Indian Standards (BIS). 
 
Lhůta pro připomínky: 27. 4. 2020 
G/TBT/N/IND/145 
27. 2.   
Krmivo pro zvířata  
 
Změna nařízení o bezpečnosti a normách pro potraviny (normy pro potravinářské výrobky a 
potravinářské přídatné látky), 2011 w.r.t. podmínka týkající se požadavků na krmivo pro  
zvířata. 
Amendment in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives)  
Regulation, 2011 w.r.t. the proviso for the requirements of animal feed. 
 
Lhůta pro připomínky: 27. 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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