X. Jubilejní celostátní konference k problematice
vážení a vážicích zařízení
Dne 4. listopadu 2004 uspořádala Unie výrobců vah ČR, za organizačního a
ekonomického zajištění obchodní společnosti STABOS, s.r.o., X. Jubilejní
celostátní konferenci k problematice vážení a vážicích zařízení. Nad jednáním
konference, která se konala v hotelu BELLEVUE-Tlapák v Poděbradech, převzal
osobní záštitu předseda ÚNMZ Ing. A. Šafařík-Pštrosz.
Cílem konference bylo poskytnutí aktuálních informací z oblasti legislativy a dalších
právních předpisů, které jsou zaváděny po vstupu ČR do EU a bezprostředně
souvisejí s oborem vážení.
Konferenci zahájil a řídil předseda Unie Ing. Jan HAVEL, který také přednesl úvodní
přednášku. V ní vyzdvihl některá specifika, která přináší globální trh, kdy se zvětšuje
rozdíl mezi skutečnou a morální životností výrobků, jež se díky konkurenci a
problémům uplatnění na trhu stále prohlubuje. Nalézt vhodné uplatnění pro ochotné,
práceschopné pracovní síly a získat trvalá odbytiště pro svoje výrobky je skutečně
závažný problém, který musí řešit celá Evropa. Vzájemná mezinárodní spolupráce,
zvýšená aktivita v oblasti výzkumu a technického rozvoje, využití všech poznatků a
kulturní tradice evropského kontinentu i rychlé uplatnění nových poznatků v ještě
„bílých místech“ jsou cesty k dosažení tohoto cíle.
V této situaci hraje důležitou roli a má dlouhodobou perspektivu metrologie. Ta
zajišťuje bezproblémovou možnost široké výměny zboží, garantuje technické
parametry a kvalitu, a přispívá tak k možnostem modulární kompatibility. Při dodržení
přijatých pravidel pak podporuje vzájemnou důvěru a spolupráci, kdy moderní výroba
přechází ve značné míře ke kompletaci finálního výrobku z různých dílčích modulů,
často rozličného původu.
Váhy a vážicí systémy patří do kategorie měřidel a platí o nich vše, co bylo právě
naznačeno.
Ředitel odboru metrologie ÚNMZ Ing. Jiří KRAUS informoval o přípravě zákona o
metrologii a s tím souvisejícími změnami. Problematiku legální metrologie v zemích
EU přiblížil zahraniční host z německé firmy Mettler-Toledo pan Reiner LETCH.
Ing. Jiří POŠVÁŘ z ČMI Brno informoval o směrnici MID, problematice nového
přístupu v oblasti neautomatických a automatických vážicích zařízení. Problematice
statického a dynamického vážení a posuzování kompatibility modulů při uvádění na
trh se věnoval ve svém vystoupení Ing. Ivan KŘÍŽ z ČMI Brno. Závěrečnou
přednášku na téma posuzování shody, uznávání typových schválení v EU, dále

informaci o Notifikované osobě ČMI pro oblast neautomatických vážicích systémů
přednesl Mgr. Jan KALANDRA z ČMI Brno.
Všichni účastnící obdrželi konferenční materiály s úplným zněním přednášek
v digitální formě na CD.
Z celkového počtu 84 účastníků včetně hostů byli přítomni zástupci všech 23 členů
UVV ČR. Z vahařských organizací, které nejsou členy UVV, se konference zúčastnilo
16 firem.
Změnu, která vstupem do EU nastala, nelze v jejích důsledcích ze všech hledisek
uskutečnit skokem. Proto pro řadu direktiv, doporučení a pravidel existují přechodná
období. V samotné EU s jejím rozšířením o nové přistupující země bylo nutno
provést a dále provádět řadu změn, doplňků a zlepšení stávajících pravidel, tak jak je
přináší životní zkušenost z tohoto rozsáhlého společenského systému. Z toho plyne
trvající dynamický vývoj, změny a novelizace mnohých usnesení.
Úkol poskytovat svým členům aktuální informace přirozené trvá a v nastávajícím roce
bude nutné se dohodnout, jakým způsobem bude pokračováno v nastoupené
konferenční tradici.
Ing. Jan Havel, DrSc.

