Zápis z 1. jednání výboru ČNDT
čtvrtek 23. 2. 2012
Praha centrum Eltodo

Prezence – dle prezenční listiny, všichni členové vedení přítomni
1. Finanční uzávěrka roku 2011 - prezident společnosti seznámil členy vedení ČNDT
s podrobnou finanční uzávěrkou roku 2011. Za rok 2011 došlo ke zvýšení finančního
majetku společnosti cca o 250.000 Kč.
Přehled hospodaření byl schválen jednomyslně.
2. Informace o projektu Leonardo da Vinci. V závěru roku 2011 byl přijat projekt
PROQUALINDT, který podala španělská organizace CNFO a ve kterém budou
participovat NDT společnosti ze Španělska, Portugalska, Chorvatska, Maďarska a
České republiky. Projekt je zaměřen na překlady evropských NDT učebnic, které byly
zpracovány v rámci předchozího projektu, do národních jazyků zúčastněných zemí a
na jejich zavedení do vzdělávací praxe. Doba řešení projektu je stanovena na 2 roky.
ČNDT se bude podílet cca 1/3 finančních nákladů a zbytek bude hrazen z fondů EU.
Vzhledem k pravidlům programu je nutné realizovat některé změny ve financování
společnosti.
Výbor ČNDT pověřili prezidium urychleným zpracováním nezbytných změn v ekonomické
oblasti a případným přijetím opatření.

3. Příprava ECNDT 2014 – hlavní úkoly na rok 2012
Prezident a vice-prezident společnosti seznámili vedení společnosti se současným
stavem příprav ECNDT 2014. V současné době se dokončuje příprava organizačního a
vědeckého výboru, pokračuje oslovování potenciálních sponzorů a zejména se
dokončují propagační materiály (DVD, plakáty, webová prezentace atd.). Členové
vedení společnosti byli vyzváni k intenzivní propagační práci a zejména oslovování
potenciálních sponzorů. Je nutno organizačnímu výboru předat kontakty na
odpovědné pracovníky firem, které by mohly konferenci sponzorovat. Členové
výboru si připraví návrhy na možnost zorganizování konference Defektoskopie
v rámci ECNDT.
Úkol pro členy vedení – předat informace o kontaktech na sponzory – průběžně.
4. Plán činnosti ČNDT na rok 2012
Ing. Převorovský připomenul členům vedení dokumenty přijaté na sjezdu ČNDT
v listopadu 2011 – koncepci a plán činnosti na rok 2012. Naše činnost musí být
v souladu s těmito materiály. Koncepce i plán jsou zveřejněny v NDT WB 4/2011.
5. Databáze diplomových a disertačních prací, projektů apod.
Mgr. Kusák představil současný stav přípravy databáze. Některé připomínky a návrhy
přítomných budou zohledněny při dokončení předběžné verze tohoto přehledu, která
by měla být zprovozněna do konce května letošního roku.
Úkol do příští schůze výboru zprovoznit „beta“ verzi – Kusák, Mazal

6. Informace o nejbližších prezentacích ČNDT:
a) ForIndustry 2012 – bude se konat ve dnech 13. - 16. března 2012 v areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech. ČNDT zde bude mít opět stánek, ve kterém
představíme průřez naší činností. Jako každoročně bude umožněna firemním
členům prezentace jejich propagačních materiálů. Všichni členové vedení
společnosti a představitelé firemních členů budou vyzváni k účasti a pomoci při
zabezpečení účasti na stánku ČNDT.
b) Slovenská Defektoskopie – bude se konat v hotelu Átrium v Novom Smokovci ve
dnech 24.4. – 26.4.2012. ČNDT zde bude mít svůj propagační stolek.
7. WCNDT 2012 v Durbanu, jako zástupci ČNDT se zúčastní prezident (člen vedení
EFNDT) a viceprezident (člen NDT akademie). ČNDT bude mít společný stánek se
Slovenskou NDT společností. Prezentace bude zaměřena zejména na ECNDT 2014.
K dispozici bude NDT WB Special Issue 2012, plakáty, CD apod. Problémem je
samozřejmě doprava na místo konání konference. Z tohoto důvodu musí být veškeré
tiskoviny připraveny do poloviny března. ČNDT dále uhradí vstupné na výstavu NDT
techniky pro všechny přítomné zájemce z řad členů ČNDT.
zodpovídají Mazal, Turek
8. NDT Welding Bulletin 4/2011 – časopis je připraven k distribuci. Značná část tohoto
čísla je zaměřena na aktuální stav vzdělávání a certifikace v oblasti NDT. Současně
probíhá příprava NDT WB Special Issue, který bude určen především pro distribuci
v zahraničí. Je nezbytné zajistit dostatečnou inzerci, aby ČNDT nemusela vydání
dotovat. Dále je nutné ještě zajistit několik odborných příspěvků.
Veškeré podklady je nutné předat vydavateli časopisu do 5.3.2012.
9. Defektoskopie 2012 - v rámci schůze výboru byly předány první výtisky oznámení 42.
mezinárodní konference NDE for Safety / Defektoskopie 2012. Bude pokračovat praxe
vyvolaných příspěvků, které budou zaměřeny především na praktické aplikace NDT.
Členové výboru připraví nabídky na témata a autory těchto příspěvků. Bylo by vhodné
zařadit i příspěvek zaměřený na historii vzdělávání a certifikace v oblasti NDT v našich
zemích. Byla projednána i možnost samostatné objednávky ubytování jednotlivými
účastníky konference. Vedení ČNDT nesouhlasí s možností výhradní rezervace pomocí
hotelového systému. Proto bude možnost zajistit si ubytování v rámci přihlášky,
případně samostatně pomocí hotelového systému.
Členové vedení připraví návrhy na vyzvané přednášky do termínu další schůze výboru.
10. Defektoskopie 2013 – je nutné navrhnout místo konání další konference. Podmínky
zůstávají trvale platné – tradiční termín konání (počátek listopadu 2013, dostatečný
prostor pro konání výstavy - cca 250 m2, 2 až 3 salonky pro konání sekcí, ubytování
v bezprostřední blízkosti jednacích prostor pro cca 150 účastníků, dobrá dopravní
dostupnost, rozumné cenové podmínky). Tipy a případné nabídky je nutno zaslat
prezidentovi společnosti do poloviny května 2012. Místo konání by mělo být
projednáno na příští schůzi výboru.
Všichni, termín do 15. května 2012

11. Podpora mladých pracovníků v oblasti NDT - výbor souhlasí s prodloužením nabídky
na úhradu vložného na významných mezinárodních konferencích pro mladé členy
ČNDT. Podmínkou je aktivní účast na konferenci a následná prezentace příspěvku
v NDT WB nebo na konferenci Defektoskopie. Žádosti o příspěvek a další informace
budou k dispozici na webu ČNDT. Výbor dodatečně schválil úhradu jednodenního
vložného pro dva mladé pracovníky z Třineckých železáren (Lukáš Pindor a Štěpán
Hefner). Žádost byla podpořena OS 06 – Severní Morava.
Mazal, termín ihned
12. ČNDT - plátce DPH – s postupným rozvojem činností společnosti a v souvislosti
s projektem Leonardo je nezbytné zvážit možnost přihlášení společnosti mezi plátce
DPH. Za úvahu stojí vytvoření, případně „převzetí“ organizační jednotky v rámci ČNDT,
která by byla plátcem DPH. Je nutné se podívat i na bývalé „Tiskové středisko ČNDT“,
které tuto roli plnilo v první polovině 90-tých let. Tento bod souvisí s bodem 2 tohoto
zápisu.
Vedení společnosti pověřilo prezidium ČNDT dořešením otázky zařazení společnosti
mezi plátce DPH, tak aby to bylo výhodné pro ČNDT a její partnery
13. Rozpočet na rok 2012 - prezident společnosti seznámil přítomné s plněním rozpočtu v
roce 2011 (viz také bod 1 zápisu). Pro rok 2012 by navržen rozpočet s podobnou
strukturou:
Stanovení zásad rozpočtu na rok 2012
Očekávané příjmy:
325.000,- Kč
od firemních členů
50.000,- Kč
od ostatních členů
150.000,- Kč
ostatní akce (konference, CTN apod.)
525.000,- Kč
očekávané příjmy
Výdaje:
- 100.000,- Kč
- 50.000,- Kč
- 130.000,- Kč
- 150.000,- Kč
- 20.000,- Kč
- 30.000,- Kč
- 10.000,- Kč
- 35.000,- Kč
- 15.000,- Kč
- 60.000,- Kč
600.000,- Kč

NDT WB
vydání plakátů
dohody
cestovné
poštovné
výbor ČNDT
provoz kopírky, papíry atd.
podpora mladých
cena ČNDT za rok 2011
odměny
očekávané maximální výdaje

Rozpočet byl navržen jako mírně deficitní, zejména v souvislosti s očekávaným
nárůstem počtu služebních cest, které souvisí s přípravou ECNDT 2014.
Rozpočet byl schválen jednomyslně
14. Situace v oblasti certifikace a stanovisko ČNDT – současnému stavu je věnována
podstatná část NDT WB č. 4/2011. Na výboru se k situaci vyjádřili: Ing. Paterová, Ing.
Procházka, pan Solnař a částečně prezident společnosti. Je nutné počkat na závěry
mimořádné valné hromady APC, která je svolána na žádost firmy PTS Josef Solnař,

s.r.o.. V každém případě je však nezbytné zachovat podporu APC a současně si udržet
neutralitu k ostatním subjektům v oblasti vzdělávání a certifikace. Bylo by velmi
účelné do školení i kvalifikace implementovat základní informace o systému
certifikace a akreditace, aby se zvýšilo obecné povědomí o této oblasti u účastníků
školení. Bylo by vhodné zvážit i možnost, že by testové otázky, mohly obsahovat
legislativu celého systému kvalifikace, certifikace a akreditace.
Podle vývoje situace bude možné zvážit vytvoření vlastního školicího střediska ČNDT,
určeného zejména pro „nestandardní“ metody. V případě nebezpečí prodlení je tímto
úkolem pověřeno prezidium společnosti.
Úkol pro členy vedení – průběžně
15. Etický kodex – v souladu se závěry sjezdu ČNDT byl připraven základní návrh kodexu
pro první projednání. Vzhledem k časovým možnostem jednání výboru byli všichni
členové vyzváni k zaslání připomínek k jednotlivým bodům kodexu – vepsat přímo do
daného souboru a odeslat prezidentovi společnosti. Finální návrh bude projednán na
nejbližší schůzi výboru a předložen k veřejné diskuzi.
Připomínky ke kodexu zašlou všichni členové vedení ČNDT do konce března 2012.
Schváleno jednomyslně
16. Informace ze skupin a plánované akce – předsedové skupin informovali o činnosti RS
a OS v závěru roku 2011 a o plánovaných akcích v první polovině roku. Uskuteční se
schůze skupin, většinou spojené s odbornými semináři a prezentacemi firem.
Samozřejmým úkolem bude výběr členských příspěvků. Informace o pořádaných
akcích musí být včas předávány prezidentovi společnosti, který je zveřejní na webu
ČNDT. Akce již realizované by měly být prezentovány v NDT WB. Úkolem pro všechny
předsedy skupin je také aktualizace (příp. oživení) webových prezentací RS a OS.
Úkol pro členy vedení ČNDT – průběžně
17. Různé – příprava plakátu pro metodu UT, 2. defektoskopický ples v Ostravě
(3.3.2012), schůze RS 05 Východní Čechy bude dne 8.3.2011 (delegátem vedení bude
Doc. Dubenský), připravované semináře skupin OS 09 a OS11 na Slovensku a pod. Pan
Solnař předal prezidentovi společnosti návrh části textů do připravované brožurky pro
uživatele NDT od Ing. B. Brodského a informoval vedení společnosti o 2.
"nedestruktivním" plese v Ostravě - viz web.

Zpracoval a na základě připomínek členů vedení upravil
dne 2012-02-24
Pavel Mazal

