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Cestovní zprávy

 Zprávy z EU – říjen 2014
 Dokument D 126 „Mobilní pracovní stroje – návrh na
redukci emisí a byrokracie“.
 Dokument D 127 „Stavební výrobky – překážky
obchodu v Německu. Evropský soudní dvůr rozhodl
ve prospěch Komise“.
 Dokument D 128 „Nezávislá revize evropského
systému standardizace (ESS) průzkumem“.
 Jednání v Lisabonu – EUROLAB TCQA, VS, NMM 6. 7. 10. 2014.

Jednání VIP

 Jednání KTPO 3. 11. 2014 - podklady

Prezídium AAAO

 4. jednání prezídia AAAO 2. 10. 2014

Valné
shromáždění AAAO

 4. jednání prezídia AAAO uskutečnilo 2. 10. 2014.
 Jednání ÚNMZ – AAAO plánované na 24. 10. 2014 bylo
na žádost ÚNMZ odloženo. Nový termín je dojednáván.
 Jednání Rady pro akreditaci proběhlo 30. 10. 2014.
Výsledky se připravují.
 Další „Základní kurz“ pro začínající pracovníky AO/NO
je připravován v SZÚ na 27. 11. 2014 za účasti i
pracovníků mimo SZÚ.
 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.
 Poziční dokument AAAO „Kvalita ve veřejných
zakázkách“ distribuován členy prezídia. Mohou se zapojit
i členové AAAO.

Další aktuality
(vč. trvajících)

 Očekáváme zveřejnění paragrafovaného znění návrhu
zákona o posuzování shody ... Zároveň bude
zveřejněno znění navazujícího nařízení vlády (jako
příklad mj. k prezentaci propojení a vztahů).
 Pokračují přípravné práce pro nové webové stránky
AAAO. Prezídium rozhodlo o dalším jednání k nabídkám
zhotovitelů.
 Připomínkové řízení členů AAAO k návrhům „Stanov“ a
„Volebního řádu“ přineslo několik návrhů na drobné
změny. Po úpravách budou předloženy ke schválení při
16. VS AAAO v dubnu 2015.
 V listopadu budou rozeslány členům k připomínkám další
řídící dokumenty AAAO.
 Prezídium nabízí aktivně budoucí členství v AAAO dalším
orgánům posuzování shody. Vyzývá členy AAAO, aby se
k těmto nabídkám aktivně připojili.
 Další jednání vedení AAAO s vedením ČOI, spojené mj.
s podpisem aktualizované „Dohody o spolupráci“ je
plánováno ve 49. týdnu 2014.
 Valná hromada EUROLAB-CZ proběhla 9.10.2014.
Výsledky jsou připravovány k distribuci.
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