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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky
Zasláno

G/TBT/N/BRA/1200 28. 06. 2021
Kontrolované 

výrobky

Nařízení C EX č. 1.524 schvaluje regulační normy pro procesy 

znárodňování výrobků kontrolovaných armádou (EB10-N-01.009)

C EX Ordinance Nº 1.524 approves the regulatory standards for the 

nationalization processes of products controlled by the army (EB10-

N-01.009)

_ MPO, HK, MO

G/TBT/N/MEX/497 28. 06. 2021 Káva

Dohoda o zřízení zboží, jehož dovoz podléhá regulaci Ministerstva 

zemědělství a rozvoje venkova, jakož i vydávání osvědčení o původu 

pro dovoz kávy, která má být do země dovezena, pod označením 

nebo s označením organická, biologická nebo ekologická nebo „s 

předponami „bio“ a „eko “

Agreement that establishes the merchandise whose import is subject 

to regulation by the Ministry of Agriculture and Rural Development, 

as well as the issuance of the certificate of origin for export of coffee 

that intend to enter the country under the denominations or labeled 

as "organic", "biological", "ecological" or with the prefixes "bio" 

and "eco".

_
MPO, HK, 

MZe, AK

G/TBT/N/USA/1742 29. 06. 2021 Chemické látky

TSCA oddíl 8 (a) (7) Požadavky na podávání zpráv a vedení záznamů 

pro perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky

TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements 

for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances 

27. 08. 2021
MŽP, MPO, 

HK, MV

G/TBT/N/BRA/1201 29. 06. 2021 Betonové tvárnice

Konsolidace technického předpisu pro betonové tvárnice pro zdivo.

Consolidation of technical regulation for blocks of concrete for 

masonry.

_

MPO, HK, 

MMR, ÚNMZ-

OSZ

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173048?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173050?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173065?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173072?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1741 29. 06. 2021 Hospodářská zvířata

Navrhované pravidlo zavádí postupy k prevenci týrání zvířat 

postupným ukončováním extrémních metod omezování chovu 

hospodářských zvířat a prodeje produktů vyrobených ze zvířat 

chovaných tímto způsobem.

Proposed rule - Establishes procedures to prevent animal cruelty by 

phasing out extreme methods of farm animal confinement and the 

sale of products produced from animals confined in such manners. 

03. 08. 2021
MPO, HK, 

MZe

G/TBT/N/BRA/1202 01. 07. 2021 Měřiče pitné vody

Vyhláška Inmetro č. 280, která schvaluje Metrologický technický 

předpis (RTM) a jeho přílohy týkající se měřičů studené pitné vody a 

teplé vody.

Inmetro Ordinance No. 280 amends, which approves the 

Metrological Technical Regulation (RTM) and its annexes on meters 

for cold drinking water and hot water.

_

MPO, HK, 

ÚNMZ-OM, 

ČMI

G/TBT/N/MEX/498 02. 07. 2021
Motorová vozidla - 

zabezpečení nákladu

Technické požadavky na zajištění nákladu proti pohybu a pádu.

The technical requirements for securing the load are established in 

such a way as to prevent its movement and fall.

31. 08. 2021

MPO, HK, 

MMR, MD, 

SPD

G/TBT/N/VNM/194 02. 07. 2021
Kontrola 

dováženého zboží

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví mechanismus řízení, metody, 

nařízení a postupy pro státní kontrolu kvality a bezpečnosti potravin 

aplikované na dovážené zboží

Draft of Decree stipulating management mechanism, methods, order 

and procedures for state inspection of quality and food safety applied 

to imported goods 

12. 07. 2021

MŽP, MPO, 

HK, MZe, 

ÚSKVBL, MZ, 

AK

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173064?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173102?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173132?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173136?FromAllNotifications=True

