Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 3/2004
konaného 3.6.2004 v Praze, Křovinovo nám.1
Přítomni:
Omluveni:
Bez omluvy:

dle prezenční listiny
Ing. Veselá, PhD., Ing. Koula, Ing. Vodrážková, Prof. Fiala, Ing.Regazzo
OS 10,

1) Zahájení, prezence,
2) Úkoly z minulého jednání výboru
a) Prezentace DEFEKTOSKOPIE 2004, zejména v zahraničí – plněno průběžně, vyšší je i zájem ze
zahraničí
- úkol trvá
b) Zpráva o činnosti, o členské základně a úhradě příspěvku ČNDT
- úkol trvá
c) Reklama i odborné příspěvky do přílohy NDT WB k WCNDT - několik článků i reklam už je dodáno do
redakce
- úkol trvá
d) Návrhy na kandidáty na cenu ČNDT – odpovídá Doc.Dubenský
- úkol trvá
e) Kontrola plateb skupin a firemních členů - jediný dlužník je v souč. době firma Helling
- úkol trvá
f) Obnova stránek ČNDT – bylo instalováno diskusní fórum, další náměty jsou vítány
- úkol trvá
g) Odborné příspěvky na DEF. 2004 – je vyšší zájem než loni
- úkol trvá
h) Vytipování místa pro DEFEKTOSKOPII 2005 – výzva vyjde v časopise i na webu
- úkol trvá
i) Náměty na obsah + fotky do nového prezentačního letáku ČNDT – zatím nikdo nesplnil
- úkol trvá
j) Účast na MACHu 2004 – poděkování všem účastněným. Stánek ČNDT byl reprezentativní, výstava byla úspěšná.
Prezident společnosti byl v komisi pro udělování ceny Zlatý Mach 2004. Více než třetina firemních členů využila
možnost prezentace se na stánku ČNDT.

3) Informace o prezidiu dne 20.5.2004
Paní Rážová seznámila členy prezidia s novými předpisy pro vedení účetnictví naši společnosti (viz
bod 9), dále byla projednána příprava Defektoskopie 2004 (viz bod 4).
4) Defektoskopie 04
a) volba organizačního výboru
Navrženi:
Doc.Mazal, Doc.Dubenský, p. Turek, pí. Kratochvílová, p. Markarjanc
Kandidáti byli výborem schváleni jako členové organizačního výboru Defektoskopie 2004.
b) seznámení s organizací
Konference se bude konat v hotelu Hormony ve Špindlerově Mlýně. Původně uvažovaná
rekonstrukce hotelu se letos neuskuteční, proto se výstava a firemní prezentace budou konat
v konferenčním sále (cca 600 m2), úvodní část jednání a sjezd bude v kinosále (cca 250 míst) a
jednání v sekcích proběhnou v saloncích o kapacitě cca 40-80 účastníků.
V rámci konference se předpokládají semináře APC, ČIA a ČSNI.
V hotelu jsou velké možnosti pro konání firemních akcí (sportovních i společenských).
Ubytování je zajišťováno především v hotelu Harmony, kde je dostatečná kapacita. Vzhledem ke
kategorii hotelu je však cena vyšší. Pro méně náročné účastníky je menší kapacita zajištěna i v
penzionu U tří růží, kde se cena pohybuje kolem 500 Kč za jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji
(max. 40 lidí).
Požadované kapacity sálů i ubytování v hotelu Harmony je nutno potvrdit začátkem září.
Konference tentokrát probíhá od středy do pátku 3.-5.11.2004. Zasedání výboru bude v úterý
2.11.cca od 18.00 hodin. Sjezd ČNDT se uskuteční ve středu 3.11. a musí začít nejpozději v 16:30
hod. tak, aby byl dostatek času na jednání!
Schéma programu konference bude v podstatě stejné jako v předchozích letech.
Výbor ČNDT 3.6.2004

-1-

Výstava NDT techniky se uskuteční ve středu odpoledne a ve čtvrtek.
Na přihlášce bude nabídka autobusové dopravy z Prahy do Špindlerova Mlýna, popř. zpět v ceně
250 Kč/ 1 jízda v těchto termínech:
Z Prahy do Špindlerova Mlýna
úterý odpoledne
Zpět čtvrtek 17.-18. hod dle programu
středa 7.00 hod
pátek cca 12.00 hod
čtvrtek 7.00 hod
Doprava autobusy bude organizována pouze v případě většího zájmu.
- schváleno
Ve čtvrtek bude autobus využit pro případné zájemce z řad studentů z Prahy.
c) Sponzoři
Hlavním sponzorem Defektoskopie 2004 bude RTD Quality Services s.r.o., dalšími Qualitest s.r.o.,
PAPco s.r.o., Foma Bohemia s.r.o., GE, Preditest s.r.o.. Další jsou samozřejmě vítáni, nebude však
možné je již prezentovat na II.oznámení.
d) II. oznámení
Obsah bude v podstatě stejný jako v loňském roce. Přihláška bude doplněna o účetní a registrační
údaje dle platné legislativy a vložena do oznámení. Kontrolu anglického textu provede Ing.
Převorovský.
5) III. NDT in Progress – uskuteční se v hotelu Floret 10.-12.10.2005.
Organizační výbor (za ČNDT): Doc. Mazal, Ing. Převorovský, pí. Kratochvílová - schváleno
Výzva pro všechny členy výboru na pomoc při vytipování možností grantů (zejména českých)
využitelných na tuto konferenci.
6) Příprava a průběh voleb do prezídia v roce 2004
Na webu i v NDT WB bude oznámena možnost navrhování kandidátů do prezídia i na prezidenta
ČNDT. Návrhy na kandidáty bude možné posílat poštou i e-mailem, ale přijímání kandidátek bude
časově omezeno do 15.10.2004. Kandidatura je podmíněna písemným souhlasem kandidáta.
Kandidáti navrženi do 30.9.2004 budou prezentování v časopise NDT WB.
Za přípravu voleb odpovídá pí. Kratochvílová.
- schváleno
7) Cena ČNDT
V letošním roce by bylo vhodné již někomu cenu udělit. Neoficiálně je již vytipovaný možný
kandidát. Doc. Dubenský se pokusí získat informace potřebné pro zvážení udělení ceny
vytipovanému kandidátu. Vítány jsou samozřejmě další návrhy.
8) Středisko AE
Protože u nás není zaveden systém kvalifikace a certifikace NDT personálu v metodě akustické
emise a potřeba vzrůstá, zvažuje se možnost zřídit školící středisko ve spolupráci ČNDT, OS09,
SectorCertu, VUT v Brně apod.
Na toto téma pořádá OS09 (akustická emise) 10.6.2004 v 9.30hod v salónku restaurace na
Novodvorské 10/14 v Praze pracovní setkání „Certifikace pracovníků AE“. Všichni zájemci o tuto
problematiku jsou zváni.
9) Účetnictví ČNDT a možnosti úpravy organizační struktury po 1.1.2005 (pí. Rážová)
Od 1.1.2005 musí ČNDT zavést systém podvojného účetnictví. V současné době si RS a OS vedou
účetnictví samostatně a pouze při přípravě daňového přiznání se informace za celou ČNDT
sumarizují – tento systém již není možno dále aplikovat.
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Systém podvojného účetnictví umožňuje vést RS a OS jako střediska, skupiny by si dál mohly vést
účetnictví jednoduché – pouze pro vlastní potřebu, bude však nutno každých 14 dní posílat všechny
účetní doklady paní Rážové pro zaevidování do hlavního účetnictví. Menší skupiny vykazující jen
minimální finanční pohyby by mohly využívat jen hlavní účet společnosti, popř. svou hotovost na
pokladně. Větší skupiny by si mohly zachovat svůj bankovní účet i svou fakturační řadu.
Předpokládá se, že členské příspěvky budou přicházet na hlavní účet ČNDT a skupinám by se
přeúčtovalo 75% jejich výše. Všichni členové výboru si připraví stanovisko k tomuto bodu. Tento
bod bude znovu projednán na příštím zasedání výboru.
– úkol pro všechny
Dále je nutné doplnit stanovy dle požadavku MV o bod zaměřený na způsob financování ČNDT.
V této souvislosti by bylo vhodné upravit stanovy také o stanovení splatnosti příspěvku do 31.3.
každého roku.
promyslet – úkol pro všechny
10) Informace a různé
a) EFNDT – zaplacen členský příspěvek 300 EUR za rok 2004.
Na žádost prezidenta ČNDT výbor pověřil sledováním a vyřizováním agendy EFNDT Ing.
Převorovského.
- schváleno
b) Formulář o radiografii (EFNDT) – členové výboru, kteří obdrželi tento formulář, předají jej do
10.6.2004 Ing. Převorovskému ke zpracování.
c) Časopis KONSTRUKCE – Ing. Kořenská podala informace o jednání redakční rady a o
využívání možnosti propagace našimi firemními členy.
d) IBAN kódy účtů ČNDT – prezident předal členům výboru informace o účtech ČNDT a
informace jak správně zadat IBAM do platebního příkazu.
e) Helling platba fir. členství – dosud nebyl uhrazen členský příspěvek. Bude odeslán dopis
s výzvou k zaplacení nebo ukončení členství.
f) akce skupin – OS09 – meeting viz bod 8.
Vedení skupin má možnost informovat o pořádání akcí prostřednictvím webových stránek ČNDT!
g) Doc. Dubenský se zúčastnil společné výroční konference německé, rakouské a švýcarské NDT
společnosti v Salzburgu. K dispozici jsou CD s fotografiemi a CD s abstrakty přednášek – výběr
bude umístěn na webových stránkách ČNDT. Reportáž vyjde v NDT WB.
Úkoly pro členy výboru:
(1)

Pokračovat v prezentace DEFEKTOSKOPIE 2004, zejména v zahraničí
– všichni členové výboru

(2)

Reklama i odborné příspěvky do přílohy NDT WB k WCNDT – všichni členové výboru

(3)

Získat informace o vytipovaném kandidátu na cenu ČNDT + další návrhy na kandidáty na cenu
ČNDT
- Doc. Dubenský a všichni členové výboru

(4)

Kontrola plateb skupin a firemních členů

– tajemnice

(5)

Obnova stránek ČNDT

– všichni členové výboru

(6)

Odborné příspěvky na DEF. 2004

– předsedové OS

(7)

Vytipování místa pro DEFEKTOSKOPII 2005

– všichni členové výboru

(8)

Náměty na obsah + fotky na prezentační leták ČNDT

– všichni členové výboru
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(9)

Organizační příprava konference Defektoskopie 2004-06-04 - organizační výbor

(10) Vytipování možností grantů na konferenci NDTinP

– všichni členové výboru

(11) Příprava a organizace voleb do prezídia

– tajemnice

(12) Návrhy na řešení přechodu na podvojné účetnictví

– všichni členové výboru

(13) Zvážit stanovení splatnosti členských příspěvků a další doplňky stanov společnosti
– všichni členové výboru

Termín dalšího jednání – čtvrtek 30.9.2004, - místo a čas bude upřesněno
Zapsala: Kratochvílová
Schválil: Pavel Mazal
Brno 2004-06-06
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