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Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás po delší odmlce seznámil s aktuálním stavem Unie
výrobců vah České republiky. Po náhlém a nečekaném odchodu dlouholetého předsedy
UVV Ing. Jana Havla, DrSc., bylo naší snahou především zajistit řádný chod unie a udržet
její aktivní roli v oblasti metrologie hmotnosti. Dr. Havel byl hlavním motorem a organizátorem dění v UVV, jeho památky znovu vzpomeneme 2. prosince, kdy uplynou dva roky od
jeho nečekaného úmrtí.
Po zajištění organizačních záležitostí unie jsme se rozhodli pokračovat v nastolené cestě a
poskytovat pokud možno co nejlepší služby členské základně tvořené významnými výrobci
a dovozci vah z České republiky.
Unie každoročně pořádá setkání s hlavními představiteli odborných institucí. Těchto
setkání se pravidelně účastní čelní představitelé Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví a Českého metrologického institutu. Členové unie mají tak
možnost seznámit se nejen se stávající, ale i teprve vznikající novou legislativou a souvisejícími předpisy z oblasti metrologie. V neformální diskusi se potom řeší názory a připomínky členské základny. Tato vzájemná výměna informací významně přispívá k dobré
spolupráci mezi výrobci vah a státními orgány.
V letošním roce pod záštitou předsedy ÚNMZ Ing. Alexandra Šafaříka – Pštrosze proběhlo
toto setkání 16.10.2008 v Peci pod Sněžkou. Na setkání jsme mezi významnými hosty
přivítali ředitele odboru metrologie ÚNMZ Ing. Emila Grajciara, generálního ředitele ČMI
RNDr. Pavla Klenovského s jeho spolupracovníky a delegaci Unie váharov Slovenské
republiky v čele s jejím předsedou RNDr. Ladislavem Záhumenským. Hlavním bodem
programu byla metrologická legislativa, kdy Ing. Grajciar ve své přednášce shrnul nejdůležitější změny a vývoj metrologické legislativy, která má dopad na oblast hmotnosti.
Dalším významným příspěvkem byl příspěvek vedení ČMI RNDr. Klenovského a
Ing. Pošváře o postupech při ověřování vah, jako stanovených výrobků po opravě. Zde po
vzájemné diskusi došlo ke shodě v přístupu k řešení případů, kdy je při opravě nahrazena
nebo zaměněna značka shody. Kromě metrologické problematiky účastníci měli možnost
se seznámit s problematikou bezpečnosti práce v příspěvku Ing. Ivy Driemerové, která
poskytla řadu cenných praktických rad, jak se orientovat v této problematice. Požadavky
z oblasti ekologie na výrobce a opravce vah byly tématem příspěvku zástupců firmy
EMPLA, která se zabývá ekologickou problematikou. Setkání zakončilo vystoupení
právníka Dr. Jiřího Taišla, který se s účastníky podělil o zkušenosti z oblasti dodavatelsko
odběratelských vztahů, upozornil na rizika vyplývající z neznalosti právních předpisů a
vysvětlil základní principy tvorby obchodních smluv.
Kromě těchto seminářů se členové unie podílejí i na plnění a oponování úkolů rozvoje
metrologie vypisovaných ÚNMZ. V letošním roce se podílíme na řešení úkolu Českého
kalibračního sdružení s názvem: „Metodika provádění kalibrace vah s neautomatickou
činností“. Tento úkol by měl přinést nejen členům Unie, ale i široké veřejnosti obecně
použitelné kalibrační postupy pro nejpoužívanější typy vah, které jsou v souladu s postupy
používanými ve většině států Evropy a s mezinárodními doporučeními. Použití takových
postupů by mělo významně pomoci zájemcům o akreditaci kalibrační laboratoře.
UVV vah působí nejen v rámci ČR, ale i v rámci Evropské unie. UVV je členem
Evropského sdružení výrobců vah (CECIP), které spolupracuje s významnými světovými a
evropskými metrologickými institucemi, jako jsou OIML, WELMEC, EA, ... . Členové Unie
mají tak možnost vyjádřit se k dokumentům a metrologické legislativě připravované
v rámci Evropské unie. Mezinárodní spolupráce členských států CECIPu umožňuje
společný postup a vzájemnou podporu v prosazování poznatků z vahařské praxe do
legislativy.

Příkladem této spolupráce je vzájemná podpora CECIPu a Unie váharov Slovenské
republiky, kdy na základě aktivní činnosti UV SR a za přispění prezidenta CECIPu pana
Vincenta van der Wela došlo ke změně slovenské legislativy ve prospěch výrobců vah při
zavádění eura na Slovensku.
Prostřednictvím webových stránek www.uvvcr.cz jsou široké veřejnosti přístupné
informace o činnosti Unie a pro členy jsou potom dostupné i všechny dokumenty, které
souvisejí s metrologií hmotnosti, a to jak příslušná legislativa, tak dokumenty CECIP a
zápisy z jednání Unie.
UVV ČR si klade za cíl vytvářet dobrou spolupráci a být platformou pro vzájemnou výměnu
informací mezi vahařskou obcí a legislativními orgány. Její snahou je prosazovat a hájit
zájmy členů Unie jako profesního sdružení před zvyšujícími se požadavky regulačních
opatření a vytvářet pomůcky a postupy, které jejím členům usnadní orientaci
v metrologické legislativě a předpisech. UVV je profesním sdružením otevřeným všem
výrobcům, opravcům a prodejcům vah, ale i široké odborné veřejnosti, která má zájem se
podílet na její činnosti. Více informací naleznete na našich webových stránkách.
Daniel Šťastný
předseda UVV ČR

