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 Zprávy z EU – únor 2015






Etický kodex AAAO, 2. změna
Smírčí řád AAAO, 2. změna
Jednací řád valného shromáždění AAAO, 2. změna
Jednací řád pracovních orgánů AAAO, 2. změna

Prezídium AAAO

Valné
shromáždění AAAO

Jednání VIP

Cestovní zprávy

 Avízo členům
 Jednání Rady pro jakost oboru pozemních
komunikací MD 11. 12. 2014
 Jednání sekce kvality HK ČR 23. 1. 2015
 Struktura sekce kvality HK ČR 2015
 Jednání AAAO – HK ČR 20. 2. 2015
 Memorandum o spolupráci AAAO – HK ČR 2015
 Jednání Brusel, hračky, 13. - 14. 1. 2015
 Jednání Brusel, skup. SCC, 19. 1. 2015

 7. jednání prezídia AAAO je plánováno 5. 3. 2015.
 Probíhají přípravy na 16. VS AAAO, letos volební. Avízo
bylo rozesláno. Příslušná odezva a aktivita členů AAAO
je nanejvýš žádoucí!
 Příští ÚNMZ – AAAO je předběžně plánováno na duben
2015.
 Staronový „Den ÚNMZ“ je plánován na 12. 3. 2015
odpoledne
 Další jednání vedení AAAO s vedením ČOI, spojené mj.
s podpisem aktualizované „Dohody o spolupráci“ je
připravováno na cca duben 2015.
 Dne 20. 2. 2015 bylo podepsáno Memorandum o
spolupráci mezi HK ČR a AAAO.
 Návrh zákona o posuzování shody a související novela
zákona o technických požadavcích na výrobky atd.
jsou v připomínkovém řízení za účasti členů AAAO
prostřednictvím HK ČR.

Další aktuality
(vč. trvajících)

 Příští jednání 35. Rady pro akreditaci je plánováno na
9. 6. 2015.
 Další „Základní kurz“ pro začínající pracovníky AO/NO
se uskutečnil pro EZÚ v Praze na 26 února 2015.
 Prezídium vyzývá trvale členy k dalším přihláškám k
pořádání prezenčních kurzů AAAO podle pravidel z r.
2013.
Je možné přihlašovat pracovníky i bez pořadatelství –
budou zařazeni do jiného kurzu.
 V souvislosti s předchozím vyzývá prezidium členy i
k nabízení účasti na kurzech AAAO pracovníkům svých
zákazníků – hospodářských subjektů. Příklady účasti už
existují.
 Vytvoření nové webové stránky AAAO probíhá za
spolupráce zhotovitele s prezídiem AAAO.
 Prezídium nabízí aktivně budoucí členství v AAAO
dalším orgánům posuzování shody. Vyzývá členy AAAO,
aby se k těmto nabídkám aktivně připojili.
 Jménem AAAO bylo podáno 6 návrhů na úkoly PS-PRZ
2015; 3 z nich byly předběžně přijaty do dalšího
schvalování.
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