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 Zápis ochranné známky AAAO (aktualizace č.
342069)
 P ipomínky AAAO k návrhu vyhlášky o zvýšení ceny
za ČSN On-line
 P ipomínky HK ČR k návrhu vyhlášky o zvýšení ceny
za ČSN On-line z 12. 11. 2014
 Jednání vedení AAAO s tajemníkem HK ČR 20. 11.
2014

Aktuality ČR

Aktuality EU

Cestovní zprávy

Jednání VIP

Prezídium AAAO

Valné
shromáždění AAAO

 Zprávy z EU – listopad 2014.
 Dokument D 129 „Průzkum aplikace CPR“.
 Dokument D 130 „PD CEOC k prohlášení EK „Vize
vnit ního trhu ...“.

 Jednání v Bruselu – stavebnictví - DG ETR;
AdCoSCC; 2. - 3. 10. 2014.

 Jednání V KPS Ř. 10. 2014.
 Jednání 34. Rady pro akreditaci 30. 10. 2014 – zápis
 Jednání 34. Rady pro akreditaci 30. 10. 2014 –
usnesení

5. jednání 21. 11. 2014

 6. jednání prezídia AAAO je plánováno 15. 1. 2015.
 Jednání ÚNMZ – AAAO se na žádost ÚNMZ uskutečnilo
3. 12. 2014. Záznam AAAO je v přípravě.
 Pracovní návrh paragrafovaného znění návrhu zákona o
posuzování shody bude projednán se zástupci AAAO
12. 12. v ÚNMZ. Očekáváme souběžné zveřejnění
příkladu navazujícího nařízení vlády (mj. k prezentaci
propojení a vztahů).
 Jednání 34. Rady pro akreditaci proběhlo 30. 10. 2014.
Výsledky viz sekci VIP výše.
 Další „Základní kurz“ pro začínající pracovníky AO/NO
se uskutečnil v SZÚ Brno 27. 11. 2014 za účasti 31
pracovníků, a to i mimo SZÚ a mimo AO/NO.
 Prezídium vyzývá trvale členy k dalším přihláškám k
po ádání prezenčních kurzů AAAO podle pravidel z r.
2013. Je možné přihlašovat pracovníky i bez
pořadatelství – budou zařazeni do jiného kurzu.

Další aktuality
(vč. trvajících)

 V souvislosti s předchozím vyzývá prezidium členy i
k nabízení účasti na kurzech AAAO pracovníkům svých
zákazníků – hospodářských subjektů. Příklady účasti už
existují.
 Poziční dokument AAAO „Kvalita ve ve ejných
zakázkách“ je nadále distribuován členy prezídia. Mohou
se zapojit i členové AAAO.
 Vytvoření nové webové stránky AAAO bylo zadáno
vybranému zhotoviteli.
 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.
 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
připravováno.
 Prezídium AAAO identifikovalo 7 tématik pro své návrhy
na úkoly PS-PRZ 2015, které projedná s vedením ÚNMZ.
Vyzývá členy nezávisle na tom k případným vlastním
návrhům.
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