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Téze HK ČR k novému Občanskému zákoníku a
zákonu o obchodních korporacích



Zprávy z EU, b ezen 2014



Dokument D 119 „RAPEX – zpráva 2013“



Vize EU pro vnit ní trh



Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, Brusel,
Hračky, 1Ř. 2. 2014



Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, Brusel, ATEX,
26. 2. 2014



Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, Brusel, Emise
hluku, 11. 3. 2014



ídící výbor KPS, 26. 2. 2014



ídící výbor EUROLAB-CZ, 13. 3. 2014



Odborná skupina Rady kvality ČR, 1Ř. 3. 2014



Priority OSRK 2014



ČOI – AAAO 19. 2. 2014



Rozbor Statutu TV ČIA z 26. 2. 2014

 Ve výše avízovaných Zprávách z EU b ezen 2014 jsou
odkazy na české texty podstatné části hromadně
p epracovaných Směrnic EU podle NLF !!
 Prezídium AAAO předalo do HK ČR návrh textu do
www.komora.cz s informací o službách členů HK ČR,
kteří provozují COSM, pro podnikatele, členy i nečleny HK
ČR. Je připravováno zveřejnění v časopise KOMORA.CZ
v květnu 2014.

 Byl realizován další prezenční všeobecný kurz pro
pracovníky s kratší praxí - 5. 3. 2014 v EZÚ.

 V přípravě je 2x nový udržovací kurz pro pracovníky

posuzování shody s delší praxí v SZÚ - termín odložen
pro vážné onemocnění lektora.

 Trvá nabídka AAAO pro členy k po ádání prezenčních
kurzů AAAO – nyní už dva druhy. Přihlášení jednotlivci
budou přiřazeni ke kurzům u jiných členů AAAO pořadatelů.

 Vzdělávací aktivity AAAO budou v r. 2014 pokračovat
formami:

Další aktuality
(vč. trvajících)

- pokračující e-learningové kurzy s příp. záměrem
(rezerva v PS-PRZ) vytvoření několika tematických
bloků z existujících lekcí vč. přezkoušení a dílčích
certifikátů;
- pokračující prezenční všeobecné kurzy pro
pracovníky s kratší praxí;
- začínající prezenční všeobecné udržovací kurzy pro
pracovníky posuzování shody s delší praxí
- ověřením reálnosti přípravy sektorových
prezenčních kurzů;
- formulace nového zásadního záměru (přijat úkol PSPRZ) - zpracování principů celoživotního
vzdělávání pracovníků AO/NB/OS v režii AAAO;
- kurzy „na míru – podle požadavků
 Je připravován komplexní informativní dokument o
EUROLAB-CZ.
 Jednání vedení ÚNMZ – AAAO proběhlo v novém
personálním obsazení vedení ÚNMZ v plánovaném
termínu 18. 10. 2013. Záznam je po urgencích doplňován
v ÚNMZ. Příští jednání je plánováno 18. 4. 2014.

 Příští – 15. Valné shromáždění AAAO se seminářem a
setkáním v předvečer proběhne 24. a 25. 4. 2014
v Opavě. Avízo s prvními informacemi bylo rozesláno.

Další aktuality
(vč. trvajících)

 Prezídium připravuje zásadní inovaci webových stránek
AAAO. Členové jsou znovu vyzýváni k námětům a
návrhům.
 Příští jednání prezídia AAAO uskuteční 11. 4. 2014 v
TZÚ Brno.
 Volební sněm HK ČR je připravován na 22. 5. 2014
v Plzni za účasti 2 delegátů AAAO. Navrhujeme i 2
kandidáty do orgánů HK ČR.
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