Zápis z 1. schůze výboru ČNDT
čtvrtek 5.2.2015 - Praha, zasedací místnost Rezidence Eltodo, 10.00 hod.

Prezence, omluveni - Mgr. Kusák, Ing. J. Svoboda
1) Plnění úkolů z minulých schůzí výboru - průběžně v dalších bodech programu
2) Stanovy ČNDT v. 2015

Samek

Na minulé schůzi výboru byl odhlasován harmonogram, úkolů pro tvorbu nových stanov.
Realizační tým nebyl do dnešního dne ustanoven, proto musí být ustanoven na této schůzi
výboru. Byli navrženi: Ing. Samek - předseda, členové: Ing. Převorovský, p. Solnař, Ing. Kubínyi a
Ing. Sekerášová
12 pro - 2 se zdrželi - 0 proti
Stávající stanovy budou konzultovány s právníky, aby připomínkovali současné znění z pohledu
NOZ.
Realizační tým do příští schůze výboru zapracuje připomínky právníků a návrhy členské
základny.
3) Finanční přehled za rok 2014

Mazal

Členové výboru byli seznámeni se zprávou o finančním hospodaření společnosti k 31.12.2014.
Vedení ČNDT bylo požádáno o vyslovení souhlasu.
14 pro - 0 se zdrželi - 0 proti
4) Informace o ukončení projektu Leonardo

Mazal

Projekt byl úspěšně dokončen. Zbývající částku ze třetí platby jsme obdrželi. Učebnice ještě
nejsou ve finální podobě. Překladatelé jednotlivých částí nyní dopracují finální podobu. Na příští
schůzi bude dořešena podoba učebnic k distribuci, ev. cena za kterou budou distribuovány.
5) Výsledky ECNDT 2014

Mazal

Podklady pro grant z Magistrátu hl. města Prahy byly předány. Z dotace 475.000 Kč budeme
vracet cca 10.500,- Kč.
Celkový výsledek konference je cca + 6.500.000,-Kč.
Uhradili jsem poplatek EFNDT (25% ze zisku konference).
Ing. Převorovský navrhuje ze zisku ECNDT udělit jednorázový sponzorský dar organizaci
Academia NDT International ve výši 2.500 Euro.
13 pro - 1 se zdržel - 0 proti
6) NDT Welding Bulletin - aktuální číslo, SI apod.

Turek

Pan Turek k příštímu (AJ) číslu: ještě jednou osloví potencionální přispěvovatele, několik článků
již má k dispozici, 6-7 stran bude věnováno ECNDT. Uvítal by, kdyby tuzemští vystavovatelé na
ECNDT přispěli svým zhodnocením konference, zejména výstavy.
V českém čísle budou abstrakty příspěvků z Defektoskopie 2014 + článek, který byl přednesen,
ale z důvodu pozdního dodání nebyl uveřejněn ve sborníku konference.
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7) Informace z oblasti certifikace (APC apod.)
APC, členové SR
Novou ředitelkou APC je od 1.1.2015 paní Ing. Jana Vrbová.
Pan Holec seznámil členy výboru se zásadními změnami v oblasti certifikace spojenými zejména
s novelizací personální normy, která řeší akreditované činnosti v NDT.
Pan Holec seznámil členy výboru s historií certifikace NDT personálu v ČR a s její transformací na
tržní podmínky po roce 1989 a vývojem do dnešní doby.
8) ForIndustry 2015 (21.-23.4.2015)
Turek, Mazal
Jako každý rok i letos se zúčastníme veletrhu ForIndustry 2015 za stejných podmínek jako
v minulých letech. Navíc máme možnost zcela oficiálně přizvat další dvě firmy za poplatek
4.000,- Kč (bez DPH) ke spoluvystavování na našem stánku.
9) Normalizace - vydané a připravované normy
Kopec
Ing. Kopec seznámil členy výboru ze specifikami nově připravovaných norem.
Letos už máme rozpracováno dalších 6 norem.
Elektronický přístup k UNMZ byl omezen za stejnou částku pouze přístup na půl roku a je
omezen pouze vytisknutím 1000 stran / rok.
10) Inovovaná brožura o NDT
Kopec
Ing. Kopec splnil úkol, inovoval příručku a poslal ji k připomínkování úzkému okruhu recenzentů.
Ostatní členové výboru ji dostanou ve formátu PDF k připomínkování v příštích dnech.
11) Konference ČNDT v roce 2015
Mazal, Převorovský
NDT in Progress 2015 – 12.- 14. 10. 2015 hotel Meritum Praha
Defektoskopie 2015 – Brno 3.- 5.11.2015 + workshop k problematice certifikace personálu
Budou vítané 3-4 vyzvané příspěvky, pro autory vložné zdarma. Postup bude stejný, jako v
minulých letech. Zájemci pošlou názvy a abstrakty článků prezidentovi společnosti do konce
května 2015.
Do příští schůze výboru – návrhy na místo konání konference Defektoskopie 2016 – úkol pro
všechny
12) Plán činnosti ČNDT na rok 2015 (opakovaná připomínka)
Tento bod souvisí s novým zněním stanov a s návrhy směrů činnosti ČNDT.
13) Návrhy směrů činnosti ČNDT
Tento bod souvisí s novým zněním stanov.

Převorovský
všichni

14) Rozpočet ČNDT 2015
Mazal
Ing. Převorovský požádal o finanční podporu na aktivní účast na dvou zahraničních
konferencích, účast na těchto konferencích bude spojena s propagací NDT in Progress 2015.
Výbor souhlasí s finanční podporou Ing. Převorovského na dvou mezinárodních konferencích.
14 pro - 0 se zdrželi - 0 proti
Výbor souhlasí s finanční odměnou pro prezidenta Doc. Mazala a pro viceprezidenta Ing.
Převorovského za přípravu a organizaci ECNDT.
12 pro - 2 se zdrželi - 0 proti
Výbor souhlasí s navýšením ceny ČNDT na 15.000,- Kč.
13 pro - 0 se zdrželi - 1 proti
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Výbor souhlasí s finanční podporou účasti mladých odborníků (členů ČNDT) na konferencích
NDT, formou úhrady vložného, v celkové výši max. 80.000,- Kč/rok.
14 pro - 0 se zdrželi - 0 proti
Výbor souhlasí s částkou cca 200.000,- Kč na publikační činnost v roce 2015 (brožura, učebnice,
plakáty). Její čerpání bude v pravomoci prezidia.
14 pro - 0 se zdrželi - 0 proti
Ostatní režijní položky a mandatorní výdaje zůstanou na úrovni minulých let.
14 pro - 0 se zdrželi - 0 proti
Souhrnné hlasování o výše uvedených položkách.

13 pro - 0 se zdrželi - 1 proti

15) Info ze skupin a plány RS a OS na odborné akce v 1. pololetí
všichni
RS02 – připravuje semináře.
RS04 – chystají odborný seminář v 1.pololetí
RS05 – členská schůze s komerční prezentací proběhne v březnu
RS06 – v únoru proběhne Defektoskopický ples
RS07 – konec března nebo začátkem dubna proběhne volební členská schůze s odborným
seminářem
OS08 – konec března nebo začátkem dubna proběhne členská schůze
OS09 – 27. - 29. května proběhne v SR seminář o AE. Seminář je otevřen pro všechny zájemce.
OS11 – první půlka dubna proběhne členská schůze a odborný seminář.
OS12 – skupina se chystá ukončit činnost a sloučit se s RS07.
16) Různé.
- Příští rok bude v Mnichově 19. WCNDT (13.- 17.06.2016). ČNDT bude i zde mít svůj
prezentační stánek. Všichni členové vedení ČNDT dostali 2. oznámení. Abstrakty
příspěvků by měly být odeslány do 30. června 2015.
17) Termín konání příští schůze
Předpokládaný termín je ve čtvrtek 4.6.2015 - Praha, zasedací místnost Rezidence Eltodo, 10.00
hod.

Zapsala
Dagmar Kratochvílová

Praha 5.2.2015
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