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 Připomínky AAAO z 18. 8. 2014 k návrhu zásad
zákona o posuzování shody

Aktuality ČR

 Zprávy z EU – srpen 2014

Aktuality EU

Cestovní zprávy

 Dokument D125 - Společné stanovisko CEOC
International, IFIA a EUROLAB k legislativním
návrhům Komise pro bezpečnost výrobků a pro
dozor trhu s výrobky
 Jednání v Bruselu – ATEX 8. 7. 2014

 Jednání ČIA – AAAO 3. 4. 2014

Jednání VIP

 Jednání ÚNMZ – AAAO 18. 4. 2014
 Jednání Rady pro technickou normalizaci 29. 4. 2014

Prezídium AAAO

Valné
shromáždění AAAO

 3. jednání prezídia AAAO po 15. VS se uskutečnilo 28.
8. 2014; záznam je v projednávání. Příští jednání
prezídia AAAO uskuteční 2. 10. 2014.
 Jednání ÚNMZ – AAAO se uskutečnilo 18. 4. 2014.
Záznam AAAO – viz sekce „Jednání VIP“. Příští jednání
je plánováno 24. 10. 2014.
 Příští jednání Rady pro akreditaci je plánováno 30. 10.
2014.
 Prezídium vyzývá znovu členy k dalším přihláškám k
pořádání prezenčních kurzů AAAO podle nových pravidel
z r. 2013. Je možné přihlašovat pracovníky i bez
pořadatelství – budou zařazeni do jiného kurzu.
 Pokračují přípravy podzimního semináře ÚNMZ ve
spolupráci s AAAO (mj. náhrada zrušených porad ředitelů
AO atd.). Termín je stanoven na 24. 9. 2014, pozvánky
budou rozeslány. Uvažovaný program:
1. Vztah ÚNMZ a AO/NB obecně

Další aktuality
(vč. trvajících)

2. Připravovaná novela Zákona 22 v souvislosti s vydáním
nových směrnic EU a zapracování těchto směrnic EU do
právního řádu ČR;
3. Postup reautorizace/notifikace k novým směrnicím;
4. Akreditace pro autorizaci/notifikaci – stav přípravy
realizačních dokumentů;
5. Odborná a koordinační činnost CTN. Financování
koordinační činnosti.
6. Kontroly AO/NB
7. Společná politika zviditelnění státního zkušebnictví.
Činnosti subjektů AO /NO / OS v procesu ochrany
veřejného zájmu
8. Různé

 Poziční dokument AAAO „Kvalita ve veřejných zakázkách
“ byl prezídiem schválen 28. 8. 2014. Po grafické úpravě
textu bude distribuován.
 Prostřednictvím HK ČR odeslalo prezídium připomínky k
věcnému záměru tvorby zcela nového zákona o
posuzování shody stanovených výrobků – viz sekce
„Aktuality AAAO“. Kopie byla postoupena do MPO a
ÚNMZ.
 Pokračují přípravné práce pro nové webové stránky
AAAO. Jsou hodnoceny nabídky zhotovitelů.
 Probíhají úvodní práce na inovaci statutárních
dokumentů AAAO podle nového občanského zákoníku.
Návrh „Stanov“ a „Volebního řádu“ budou rozeslány
členům k připomínkám cca v říjnu 2014.

 Byla doručena přihláška TÜV NORD CZECH, s.r.o za
člena AAAO; prezídium schválilo 28. 8. 2014 přijetí za
člena - čekatele.
 Prezídium nabízí aktivně budoucí členství v AAAO dalším
orgánům posuzování shody.
 Prezídium jedná operativně v tématice „časové omezení
autorizací ..“.
 Jednání vedení AAAO s novým vedením ČOI je
plánováno 2. 9. 2014.
 Valná hromada EUROLAB-CZ je plánována na 2. 10.
2014. Prezídium žádá zvolené delegáty (a náhradníky)
AAAO o zajištění plné účasti za AAAO.
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