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Zprávy z EU, únor 2014



Dokument D 118 „Příprava omezení administrativní
zátěže na vnitřním trhu u osmi skupin
průmyslových výrobků



Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, Brusel, EMC
EWGP19, 21. 11. 2013



Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, Brusel,
Jednání skupiny Komise k pozměňovacím
návrhům Přílohy V (CPR), 28. ledna 2014



35. zasedání komise pro technické překážky
obchodu, 27. 11. 2013



7. jednání prezídia AAAO 14. 2. 2014

 Prezídium AAAO p edalo do HK ČR návrh textu do
www.komora.cz s informací o službách členů HK ČR,
kte í provozují COSM, pro podnikatele, členy i nečleny HK
ČR.

 V p ípravě je další prezenční všeobecný kurz pro
pracovníky s kratší praxí - 5. 3. 2014 v EZÚ.

 V p ípravě je nový udržovací kurz pro pracovníky

posuzování shody s delší praxí - 2x ve 13. týdnu v SZÚ.

 Trvá nabídka AAAO pro členy k pořádání prezenčních
kurzů AAAO – nyní už dva druhy. P ihlášení jednotlivci
budou p i azeni ke kurzům u jiných členů AAAO.

 Vzdělávací aktivity AAAO budou v r. 2014 pokračovat
formami:
- pokračující e-learningové kurzy s p íp. záměrem
vytvo ení několika tematických bloků z existujících
lekcí vč. p ezkoušení a dílčích certifikátů;
- pokračující prezenční všeobecné kurzy pro
pracovníky s kratší praxí;
- začínající prezenční všeobecné udržovací kurzy pro
pracovníky posuzování shody s delší praxí
- ově ením reálnosti p ípravy sektorových
prezenčních kurzů;
- formulace nového zásadního záměru (navržen úkol
PS-PRZ) - zpracování principů celoživotního
vzdělávání pracovníků AO/NB/OS v režii AAAO;
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- kurzy „na míru – podle požadavků

(vč. trvajících)


ídící výbor EUROLAB-CZ zvolil nové vedení:
- prezident:
Ing. Alexander Šafa ík-Pštrosz (AAAO)
- viceprezidenti: Ing. Petr Kučera (SZV);
RNDr. Radomír Čevelík (SČZL).
Komplexní informativní dokument o EUROLAB-CZ je
p ipravován.

 Jednání vedení ÚNMZ – AAAO proběhlo v novém
personálním obsazení vedení ÚNMZ v plánovaném
termínu 18. 10. 2013. Záznam je po urgencích doplňován
v ÚNMZ.

 P íští – 15. Valné shromáždění AAAO se seminá em a
setkáním v p edvečer proběhne 24. a 25. 4. 2014
v Opavě. Avízo s prvními informacemi bylo rozesláno


 P íští jednání prezídia AAAO uskuteční 11. 4. 2014 v
TZÚ Brno.
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(vč. trvajících)

 15. Valné shromáždění AAAO bude svoláno na 25. 4.
2014 do Opavy. Avízo s prvními pokyny bylo rozesláno
elektronicky statutárním zástupcům a kontaktním
pracovníkům členů AAAO.
 Prezídium p ipravuje zásadní inovaci webových
stránek AAAO. Členové jsou vyzýváni k námětům a
návrhům.
 Prezídium uvítá od členů náměty na další úkoly PSPRZ pro AAAO prů ezového charakteru s pozitivním
dopadem na aktivity členů AAAO.
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