Zápis z 2. schůze výboru ČNDT
Praha 12. červen 2014 – 10.00 hod., salonek Rezidence Eltodo
Prezence dle prezenční listiny, omluven pan Solnař - zastupoval Ing. Kopec.
1) Přehled plnění úkolů z předchozích schůzí
Ing. Procházka byl vyzván k formulování návrhu textu omluvy firmě TEDIKO, s.r.o. Konečný text projedná
další výbor ČNDT v srpnu 2014.
2) Vedení společnosti bylo seznámeno s aktivitami ČNDT v období od minulé schůze: podáno řádné
daňové přiznání, DPH, byla založena datová schránka axehput, byl ukončen projekt PROQUALINDT,
účastnili jsme se veletrhu ForIndustry 2014, byly realizovány schůze RS – spojené s výběrem členských
příspěvků, konalo se školení AT Level II atd.
3) Ing. J. Svoboda představil novou odbornou skupinu OS 13 – Termografické testování. Vedení ČNDT
souhlasí se vznikem OS 13 (0 proti, 1 se zdržel, ostatní souhlasí).
Předsedou skupiny je Ing. Jiří Svoboda.
4) Byl představen nový firemní člen (firma EURORAD spol. s r.o.) - všichni přítomní souhlasili s přijetím
nového firemního člena.
5) Oblast normalizace a činnost CTN – Ing. Kopec – v první polovině roku bylo zpracováno 11 překladů
norem. V současné době jsou rozpracovány další tři normy a připravuje se překlad normy na obecnou
terminologii NDT.
6) ECNDT 2014 informace o stavu příprav (Mazal, Převorovský, Turek). Byla připravena a je distribuována
nová verze 3. oznámení. Přítomní ji dostali k dispozici. Na výstavu je přihlášeno více než 120
vystavovatelů. Prakticky všechny dostupné plochy jsou obsazeny. V současné době probíhá registrace
národních expozic.
Základním úkolem současnosti je příprava odborného programu a doprovodného programu (Ing.
Převorovský a kolektiv jeho spolupracovníků).
Ve středu 8. 10. 2014 bude European Research Day, který uspořádá Academia NDT + ICNDT. Existuje
potenciální možnost účasti nositele Nobelovy ceny za fyziku za rok 2013 (Peter Higgs).
Prezident ČNDT obdržel žádosti o úhradu studentského vložného na ECNDT pro studenty doktorského studia
(RS07): Ing. Carbol, Ing. Šamárková a Ing. Štefková z VUT v Brně. Výbor souhlasí s úhradou vložného
(jednomyslně). Informace o podpoře bude uvedena v textu příspěvku.

Při příležitosti ECNDT bude vydán NDT WB Special Issue v angličtině (Turek). Firemní členové budou mít
možnost zvýhodněné prezentace. Je nutné připravit několik odborných příspěvků, které by charakterizovaly současný
stav NDT v naší zemi. Časopis musí být připraven do konce srpna 2014.

7) Příprava Defektoskopie 2014 (Mazal, Turek) – bude se konat v rámci ECNDT. Konference se bude konat
v češtině a slovenštině. Účastníci budou mít přístup na výstavu po oba dny. V rámci konference se bude konat
veřejně přístupný sjezd ČNDT a pro účastníky bude uspořádán společenský večer. Všichni členové vedení ČNDT
převzali oznámení a přihlášky atd. – rozdat. V přihlášce je chybně uvedená hodnota DPH. Celková částka je

však správná. Opravená verze přihlášky bude neprodleně umístěna na web a bude rozeslána společně se
zápisem z jednání výboru.
Základní úkoly pro členy vedení – připravit tzv. vyzvané příspěvky do konce června 2014. Ze zaslaných
návrhů je vyberou členové organizačního výboru a prezidia (vybrané budou cca 3-4 příspěvky). Pokud
autoři vybraných příspěvků zašlou finální texty do 20. 8. 2014 nebudou platit vložné na Defektoskopii 2014.
Všichni členové vedení budou aktivně propagovat Defektoskopii mezi členy svých OS a RS.

Cena ČNDT letos nebude udělena. Pokud to dovolí zdravotní stav Ing. Brodského, bude pozván jako host
na letošní Defektoskopii.
8) Defektoskopie 2015 – prezident společnosti představil dvě nabídky na místo konání konference
Defektoskopie 2015 – hotel Holiday Inn v Brně a Resort Svaté Kateřiny v blízkosti Počátků (cca 25 km od
Pelhřimova). Nikdo z členů vedení společnosti nepřipravil žádné další nabídky.
Výbor vyslovil souhlas s konáním konference NDE for Safety/Defektoskopie 2015 v Brně. Termín bude
standardní – první polovina listopadu.
9) Tiskoviny pro letošní rok – po vyčerpání zbytku brožurek bude připraven doplněný dotisk. Stále není
splněn úkol spojený s přípravou plakátů AE a UT. Řada tiskovin bude souviset v ECNDT 2014. Stále není
dokončena příprava vydání NDT WB č. ¾ z roku 2013. Začíná to být velký problém, neboť členové ČNDT
mají časopis zahrnut do členského příspěvku.
10) EWGAE 2016 – výbor souhlasí s kandidaturou ČNDT na uspořádání EWGAE 2016 v Praze nebo Brně.
11) Výsledky ankety k Výzvě APC, příprava na Valnou hromadu APC.
Prezident ČNDT připomenul historii událostí ve vzájemných vztazích ČNDT a APC od září 2012 až do
současnosti.
Členové vedení ČNDT byli informováni o výsledku ankety ČNDT k Výzvě APC (viz Příloha) a dále byli
seznámeni s dalšími zaslanými materiály k otázce vztahu ČNDT a APC. Na základě těchto materiálů a
následné diskuze proběhlo hlasování s těmito dotazy:
1) Máme zájem dále pokračovat ve stávajícím projektu vzájemného propojení ČNDT s APC?
pro 0 hlasů, proti 4 hlasy, zdržel se hlasování 9
2) Má ČNDT zůstat členem APC?
pro (souhlasí) 9 hlasů, proti (vystoupit) 2 hlasy, zdržel se hlasování 2
Shrnutí: z výsledku hlasování vyplývá, že ČNDT nemá zájem pokračovat ve stávajícím projektu propojení
ČNDT s APC, nicméně zatím z APC nevystoupí, což prezident ČNDT oznámí na VH APC.
12) Informace ze skupin - připravované semináře, prezentace ČNDT, odvody, různé atd. Ing. Paterová
informovala členy vedení o změně předsedkyně OS 10. Místo Ing. Feistnerové, povede skupinu Ing.
Paterová.
13) Předběžný termín další schůze výboru ČNDT je čtvrtek 28. srpna 2014 v Praze.

V Brně dne 18. 06. 2014
Zapsal Pavel Mazal
Příloha tohoto zápisu: Výzva APC
Text Zápisu byl schválen většinou hlasů.

Příloha Zápisu z 2. schůze výboru ČNDT

Výzva SR APC vedení ČNDT

Správní rada APC se na svých jednáních opakovaně zabývala situací týkající se transformace APC a jeho
spolupráce, případně spojením s ČNDT.
Různá jednání na toto téma probíhají již téměř dva roky. Sjezd ČNDT na podzim roku 2012 pověřil vedení
ČNDT jednáním v této věci. Na valné hromadě APC v červnu 2013 bylo na programu projednávání změny
stanov APC, které by vedlo ke spojení APC a ČNDT. Vzhledem k tomu, že výbor ČNDT ještě před
konáním VH APC nedal souhlasné stanovisko ke změně stanov, tento bod se nakonec neprojednával.
V září 2013 již výbor ČNDT neměl zásadní výhrady k navrhovanému znění stanov a souhlasil s využitím
názvu ČNDT v názvu APC.
Na konci června 2014 se koná valná hromada APC. V této souvislosti žádá správní rada APC prezidenta
ČNDT, aby vedení ČNDT ještě před konáním valné hromady APC zaujalo jasné stanovisko k následujícím
bodům:
1. chce být ČNDT certifikačním orgánem v oblasti personální certifikace?
2. chce být ČNDT ve spojení s APC lídrem v oblasti kvalifikace a certifikace NDT pracovníků?
3. jaká budu strategie ČNDT v přístupu ke konkurenčním firmám (CO), které jsou členy ČNDT?
4. má ČNDT zájem mít ziskovou složku (podobná struktura DGZfP)
5. má ČNDT zájem o další rozvoj s placenými zaměstnanci?

Odpovědi na tyto otázky mají zásadní význam pro další postup v této věci a rozhodování valné hromady
APC.

V Plzni dne 22.5.2014

Ing. Petr Janeček
předseda správní rady APC

