Zápis ze schůze výboru ČNDT 3.9.2015
zasedací místnost DOMINO Centrum, s.r.o., Novodvorská 1061/10, Praha 4
Prezence:
Přítomní dle prezenční listiny. Omluveni - Kořenská, Kopec, Koula, Kratochvílová, V. Svoboda
Bez omluvy - J. Svoboda.
1) Odborná skupina OS 10 -prezident společnosti a předseda OS 10 seznámili členy vedení
ČNDT s výsledky jednání o založení odborné skupiny OS 10 zaměřené na oblast certifikace,
normalizace a vzdělávání. Dne 3.9. se sešli zájemci o práci v této odborné skupině. Písemně
projevilo zájem 12 odborníků, z nichž deset bylo přítomno na jednání. Dva byli řádně
omluveni. Tato OS nabízí možnost dvojího typu členství: členové ČNDT registrovaní v této OS
(zde platí příspěvky ČNDT) a členové evidovaní, kteří se budou podílet na práci OS, ale jsou
registrovaní v jiné RS, příp. OS. V souladu s předchozími jednáními vedení ČNDT mohou být
do výboru skupiny voleni pouze členové registrovaní. Všichni členové mají ve skupině právo
volební. Na prvním jednání byl předsedou skupiny zvolen Ing. Neugebauer, který se tak
současně stal členem výboru ČNDT. Předpokládá se, že řádné volby vedení skupiny se
uskuteční na počátku roku 2016. Výbor vyslovil souhlas se vznikem OS 10 (všemi hlasy);
Ing. Neugebauer informoval členy výboru o základních úkolech skupiny. Hlavní představení
OS 10 se předpokládá v rámci připravovaného semináře na Defektoskopii 2015;
2) Představení DOM -ZO 13, s.r.o. -Ing. Miloslav Musil informoval členy vedení ČNDT o
činnosti s struktuře firmy DOM -ZO 13, s.r.o., která se významnou měrou podílí na vzdělávání
odborníků v oblasti svařování a tedy i v některých metodách NDT;
3) Plnění úkolů z minulých schůzí -vyjádření k tomuto je součástí dalších bodů tohoto zápisu;
4) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze -prezidium schválilo několik podpor mladých NDT
odborníků (viz dále), proběhlo jednání v Komerční bance a hlavní pozornost byla věnována
prezentaci Defektoskopie 2015 a ČNDT v různých médiích;
5) Stanovy -návrh textu stanov ČNDT vypracovaný výborem společnosti, byl předložen k
veřejné diskuzi na webu společnosti a v NDT Welding Bulletinu. Člen prezidia, odpovědný za
přípravu textu (Ing. Samek), seznámil přítomné s výsledkem veřejné diskuze. V daném
termínu byl předložen pouze jeden návrh na úpravu textu, který se týkal práv kolektivních
členů ČNDT: čl. IV Práva a povinnosti člena, odst.2. Upravené znění má následující tvar:
2. Kolektivní člen
- pověřený zástupce kolektivního člena má práva a povinnosti jako osobní člen
- má právo určit z řad svých pracovníků maximálně 10 dalších fyzických osob, které mají
stejná práva jako osobní člen.
Upravený návrh stanov bude předložen ke schválení členské základně na sjezdu v Brně v
rámci Defektoskopie 2015.
6) Tisky ČNDT a agentury Tiret -pan Turek seznámil přítomné s problémy při dokončování
vybraných učebnic z projektu Proqualindt. Současně přislíbil vydání NDT Welding Bulletinu č.
3/4 2014 do konce září a do zahájení NDT in Progress bude vydáno číslo 2/2015 s abstrakty
článků pro NDT in Progress. Další diskuze se věnovala vydání výukových plakátů.

7) Cena ČNDT -členové vedení v daném termínu podali pouze dva návrhy, z nichž byl pouze
jediný návrh platný. V následujícím hlasování byl návrh kandidáta na Cenu ČNDT na rok 2015
hlasováním potvrzen. Na sjezdu ČNDT nositele ceny ČNDT představí člen prezidia prof. Fiala.
8) Defektoskopie 2015 - současný stav tradičně není příliš uspokojivý, zejména je
nedostatečný počet odborných příspěvků. Členové vedení byli důrazně vyzváni ke zvýšení
aktivity v této oblasti.
9) Sjezd ČNDT a volby prezidia 2015 -hlavním úkolem letošního sjezdu budou volby nového
prezidia společnosti a schválení upravených stanov ČNDT. Jednání sjezdu poveden Ing.
Samek, zprávu o činnosti připraví prezident a plán činnosti na další období by měl připravit
kandidát na nového prezidenta. Vzhledem k dosavadnímu (ne)zájmu bude za přípravu
programu činnosti odpovědné celé prezidium ČNDT a přednášející bude určen až po uzavření
kandidátky.
10) NDT in Progress 2015 a EWGAE 2016 -obě významné mezinárodní konference jsou
připravovány celkem v souladu s harmonogramem. Významně se zvýšil počet příspěvků
určených pro workshop NDT in Progress. Organizační výbor musí urychleně dořešit
problematiku elektronické registrace účastníků a evidence plateb.
11) Představení návrhů a výběr místa pro konání Defektoskopie 2016. K datu jednání výboru
bylo předloženo celkem 5 nabídek na místo konání konference NDE for Safety /
Defektoskopie 2016. Výbor všechny nabídky posoudil a jako nejvhodnější byla převážnou
většinou hlasů vybrána nabídka na konání konference v objektech společnosti Lázně
Luhačovice a.s. (Společenský dům). Prezident ČNDT a pan Solnař byli pověřeni vedením
společnosti k jednání s odpovědnými pracovníky.
12) Schválení finančních podpor pro mladé odborníky. V době od minulého zasedání výboru
ČNDT byly prezidiu společnosti předány žádosti o podporu účasti na konferencích těmito
členy ČNDT:
a) Ing. Michal Kloiber, Ph.D. - konference Mechanics and Materials in Design částečná
úhrada vložného.
b) Ing. Ladislav Carbol - workshop NDT in Progress 2015 - vložné
c) Jan Kober - workshop NDT in Progress 2015 - vložné
Výbor ČNDT vyslovil souhlas s úhradou výše uvedených podpor. Připomínáme, že autoři by
měli skutečnost o podpoře ze strany ČNDT uvést v publikovaných příspěvcích. Od roku 2016
budou pravidla pro poskytování podpor upřesněna. Zejména pokud jde o seznámení členů
ČNDT s obsahem podpořených příspěvků a konferencemi, na nichž byly prezentovány.
13) Nadcházející NDT události: Slovensko, Polsko.
Přítomným bylo připomenuto Kolokvium 2015 Pokroky a inovácie v defektoskopii, které se
uskuteční ve dnech 21. a 22.9. 2015 na Slovensku (hotel Sitno, Vyhne).
Delegátkou ČNDT na výroční konferenci polské NDT společnosti ve Wisle ve dnech
20.22.10.2015 bude předsedkyně OS 08 Ing. V. Sekerášová, která předá polským kolegům
materiály o činnosti ČNDT. Prezident ČNDT tuto informaci neprodleně předá polským
organizátorům akce.
14) Plnění jednotlivých bodů Plánu činnosti ČNDT na rok 2015. Prezident stručně shrnul
současný stav plnění výše uvedeného dokumentu (viz web ČNDT). Většina úkolů je plněna,

problémy jsou zatím v bodech 7) - to bude částečně úkol nově vzniklé OS 10, bod 8) - zde
spíše chybí informace od členů - tedy prosíme dodat prezidentovi, bod 12) - úkol je plněn
částečně a bod 13) - je spíše koncepční dlouhodobý úkol.
15) Různé a informace o činnosti jednotlivých RS a OS, plány do konce roku 2015. Prezident a
vice-prezident seznámili přítomní s uskutečněným jednáním v Komerční bance. Od října
bude mít ČNDT k dispozici elektronický platební terminál pro přijímání plateb kartou. Byla
projednána možnost investování části zisku z ECNDT do některého investičního fondu KB.
Tuto možnost zatím nevyužijeme a necháme ji na rozhodnutí nového vedení ČNDT po
volbách 2015.
Činnost RS a OS byla v průběhu letních měsíců silně utlumena. V souvislosti s Defektoskopií
2015 a sjezdem ČNDT je nutné aktivitu významně zvýšit. Dále byla připomenuta nezbytnost
prověření aktuálnosti databází skupin i ČNDT a provést zbývající odvody na centrální účet
ČNDT. Trvá povinnost neprodleného předávání účetních dokladů paní Rážové.
16) Příští jednání výboru se uskuteční 2.11.2015 od 18 hodin v Holiday Inn hotelu v Brně.
Praha 3.9.2015
Zapsal Pavel Mazal

