9. Tradiční konferenci k problematice vážení a vážicích zařízení,
uspořádala 5. listopadu v Poděbradech Unie výrobců vah a vážicích zařízení ČR.
Konference se konala ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ) a s Českým metrologickým institutem (ČMI) pod osobní záštitou předsedy
ÚNMZ Ing. A. Šafaříka-Pštrosze. Organizačně akci zajišťoval STABOS, s.r.o.
Cílem konference s mottem „Vyrobím nebo dovezu váhy - co s tím souvisí, co je třeba udělat“
bylo poskytnout aktuální dosažitelné informace vyvolané nastupujícími právními změnami při
vstupu do Evropské unie a na společný evropský trh. Problematika se dotýká výroby, distribuce
a servisu vážicích zařízení. Informace mohou sloužit ke snížení rizika chybného kroku,
případných problémů a následných sankcí, a usnadnit hledání způsobů k překonávání překážek
obchodu.
Tato konference v podstatě navazovala na pracovní seminář České metrologické společnosti
na téma „ˇPřipravované změny metrologické legislativy v ČR“ (Praha, říjen 2003), přičemž
setkání v Poděbradech mělo užší zaměření do oblasti určování hmotnosti.
Tématické otázky probírané na konferenci se týkaly připravovaného nového zákona o
metrologii, tak zvaného Nového přístupu, zákona 22/97 Sb. ve znění platném po vstupu do EU,
prováděcích Nařízení vlády (Elektrická bezpečnost, Elektromagnetická kompatibilita, Váhy
s neautomatickou činností, Váhy do prostředí s nebezpečím výbuchu - ATEX), zákona o hotově
baleném zboží, Prohlášení o shodě, zákona o škodách způsobených vadným výrobkem atd.
Na konferenci zazněly příspěvky:
„Perspektivy vahařského oboru v nadcházejícím období“
Ing. Jan Havel, DrSc. (UVV ČR)
„Problematika posuzování shody výrobků z pohledu práva a praxe“
Ing. Miroslav Tesař (ÚNMZ Praha)
„Aplikace Nařízení vlády pro nízké napětí, EMC a strojní zařízení při posuzování shody v oboru
vah. Prohlášení o shodě pro váhy, popř. pro jejich součásti“
Ing. Jaroslav Rajlich (SZÚ Brno)
„Směrnice 94/9/EC-ATEX. Dokument o sbližování předpisů členských států, týkajících se
zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu“
Ing. Jaroslav Šindler (FTZÚ Ostrava)
„Implementace směrnic EU v oblasti vah do právního řádu ČR. Hotově balené zboží a činnost
ČMI jako autorizované osoby pro danou oblast“
Ing. Ivan Kříž (ČMI Brno)
Pro účastníky byl připraven kompaktní disk, na kterém jsou v plném znění zaznamenány
všechny přednášky a doplněny seznamem potřebné legislativy, a to u volných publikací v plném
znění, u ostatních jako odkaz.na zdroj (např. normy). Materiály jsou na CD uspořádány tak, aby
umožnily rychlou a pohodlnou orientaci v dané problematice. Pořadatelé doufají, že poskytnou
pro nastupující období dostatečnou informaci.
Rychlá adaptace na trhu při přechodu do EU je významná a v prostředí silné mezinárodní
konkurence ji nelze zanedbat. Konference se zúčastnilo 67 zástupců vahařského oboru, nejen
členů UVV ČR, včetně delegáta ze Slovenské únie vahárov.
Tradice celostátních konferencí k vahařské problematice byla zahájena v roce 1995. Pro příští
rok se připravuje již jubilejní desátá, která bude zároveň první po vstupu ČR do EU.
Jan Havel, UVV ČR

