Zápis z jednání 1.schůze výboru ČNDT
ze dne 2.2.2006
Místo konání: restaurace Domyno – Praha, komplex Eltodo Novodvorská
1) Prezence - přítomni dle prezenční listiny.
Omluvena tajemnice ČNDT, bez omluvy OS 10
2) Kontrola kontaktů na členy výboru a prezidia ČNDT – opravené kontaktní údaje
budou umístěny na webové prezentaci ČNDT.
3) Informace o Defektoskopii 05 - registrovaných účastníků konference bylo 167, z toho
33 zahraničních (z 8 zemí). Včetně studentů z VUT se celkem zúčastnilo přibližně 200
zájemců o NDT. Předneseno bylo cca 40 odborných příspěvků a součástí konference
byl i seminář ČIA. Organizace konference i výstavy byla na standardní úrovni, několik
výhrad bylo ke službám hotelu Dukla. V průběhu příští konference nebude nabízena
jako samostatná položka „prezentace firem“, neboť mezi účastníky je o tuto část
konference minimální zájem. Bude nutno zvážit vhodnost organizace doprovodného
programu v průběhu jednání konference. Velmi příznivě byl přijat večerní doprovodný
program, zejména večer firem v klášteře Louka. Konference byla celkově velmi
úspěšná po stránce finanční.
4) Finanční uzávěrka roku 2005 a finanční plán na rok 2006. Členové výboru obdrželi
zprávu o hospodaření ČNDT za rok 2005. Z výsledků společnosti, předložených paní
Rážovou, vyplývá kladný finanční výsledek cca 350.000,- Kč. Zisk bude v letošním
roce využit pro podporu účasti mladých členů ČNDT na významných konferencích,
tisk speciálního čísla NDT WB s rozšířenou prezentací firemních členů a případně na
zajištění plakátů o NDT, které budou předány vhodným pracovištím na VŠ a SŠ.
Rozpočet na rok 2005 byl na straně výdajů dodržen, příjmy byly výrazně vyšší.
Vedení ČNDT zprávu o plnění rozpočtu jednohlasně přijalo.
Rozpočet na rok 2006
Členové výboru projednali a schválili následující rozpočet ČNDT na rok 2006:
ROZPOČET NA ROK 2006:
PŘÍJMY:
100-200 tis. Kč
Defektoskopie 2006
270 tis. Kč
Firemní členství (18 fir.členů po 15.000,- Kč)
50 tis. Kč
Odvody členských příspěvků se skupin
420 – 520 tis. Kč
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE (limitní hodnoty):
15 tis. Kč
Cena ČNDT
200 tis. Kč
Provozní náklady + dohody (odměny ekonomka a tajemnice)
100 tis. Kč
Cestovné
250 tis. Kč
Publikační činnost (NDT WB, podpora RS a OS, plakát, příprava
ENDTD 07)
80 tis. Kč
Podpora aktivní účasti mladých NDT pracovníků na konferencích
645 tis. Kč

CELKEM VÝDAJE

Vzhledem k disponibilním finančním prostředkům jsou plánované výdaje vyšší než
příjmy. Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
Na závěr jednání v této oblasti členové výboru navrhli a schválili finanční odměnu pro
prezidenta a viceprezidenta ČNDT za činnost pro ČNDT v roce 2005.
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5) Další ekonomické záležitosti – předávání podkladů z OS a RS se výrazně zlepšilo.
Problémy však trvají u skupiny 0S 09 a OS 11. Je nutno dodržovat 15.den
následujícího měsíce pro předávání originálů všech účetních dokladů (včetně uvedení
dat případných plateb).
6) Kontrola předání databází členů tajemnici ČNDT – k dnešnímu dni byly informace
předány.
7) Příprava hlavních akcí na rok 2006:
a) schůze výboru budou v dubnu a červnu. Schůze v září bude dvoudenní a bude se
konat v hotelu Palcát v Táboře (předběžný termín je 7.-9.9.2006). Účast na tomto
výboru bude nabídnuta i představitelům firemních členů ČNDT.
b) Defektoskopie 2006 – připravuje se oznámení s přihláškou. Přítomní byli vyzváni
k oslovení případných sponzorů. Pokud bude informace o přijetí sponzorování
konference doručena prezidentovi ČNDT do konce února 2006, bude logo firmy
uvedeno na oznámení konference. ČNDT zajistí ubytování v jednotné kategorii.
Pro zájemce o vyšší kategorii budou k dispozici informace dalších možnostech
ubytování v Táboře, které si budou zajišťovat individuálně. Vzhledem k finanční
situaci ČNDT nebude nutno zvyšovat vložné, které zůstane přibližně na úrovni
z roku 2005.
c) Mach 2006 – ČNDT je opět jedním z odborných garantů veletrhu, který se bude
konat ve dnech 10.-12.května 2006. Na stánku ČNDT mohou být opět k dispozici
materiály firemních členů ČNDT.
d) ČNDT bude mít dále vlastní stánek na ECNDT v Berlíně. Představitelé společnosti
se zúčastní konferencí na Slovensku, v Polsku, příp. dalších.
e) Bude vydáno speciální číslo NDT WB, zaměřené zejména na ECNDT v Berlíně a
další zahraniční propagaci ČNDT. Bude součástí NDT WB č.2/2006.
f) Pokusíme se připravit propagační leták – v první etapě o základech defektoskopie.
Postupně mohou následovat i další, zaměřené na nejvýznamnější defektoskopické
metody.
8) 3. ročník Ceny ČNDT – Doc. Dubenský připomenul pravidla, termíny apod. Bližší
informace budou dále uveřejněny v NDT WB č.1/2006 a na webu ČNDT.
9) Žádosti o úhradu konferenčních poplatků v roce 2006 – byly předloženy následující 3
žádosti se všemi nezbytnými podklady:
Jméno
Ing. Václav Matz
Ing. Michal Kloiber
Ing. Lucie Zyková

Pracoviště
ČVUT, FEL Praha
ÚTAM AV ČR Praha
VUT v Brně, FSI

Konference
9th ECNDT Berlin
5th JIECNDTTD Moskva
9th ECNDT Berlin

Příspěvek
350,- EUR
500,- EUR
350,- EUR

Všechny žádosti byly schváleny.
10) Zasedání EFNDT ve Vídni – vice-prezident a prezident podali základní informaci o
jednání BoD EFNDT, které se konalo 12.11.2005 ve Vídni. Z našeho pohledu bylo
nejvýznamnější rozhodnutí o místě konání 10.ECNDT v Moskvě.
11) Základní informace o NDT Days in Prague – myšlenka na uspořádání významné NDT
konference v roce 2007 vznikla jako určitá reakce na nepřidělení 10.ECNDT do
Prahy. Tyto „Dny NDT“ by zahrnovaly 4.workshop NDT in Progress, Defektoskopii
2007, výstavu NDT techniky a další mezinárodní konferenci. Akce se uskuteční ve
dnech 5.-9.11.2007 v TOP hotelu Praha v Praze.
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12) Publikace - představitelé skupin převzali, příp. byli seznámeni, s publikacemi, které
jsme obdrželi v období od minulé schůze výboru, všichni převzali DVD – Akce
ČNDT v roce 2005 atd..
13) Informace ze skupin – předsedové skupin informovali přítomné o plánovaných akcích.
14) Různé
a) požadavek na finanční příspěvek k úhradě části nákladů na vydání sborníku ze
společného semináře RS 07 a OS 12 ve výši 8.000,- Kč – schváleno.
b) informace o návrhu Prof. Sodomky na vydání jeho publikace. Členové výboru
posoudili obsah publikace a konstatovali, že se oblasti činnosti ČNDT týká pouze
částečně a proto nebude z našich prostředků podpořena. V této souvislosti byl
prezident vyzván k oficiálnímu kontaktování Prof. Ptáčka s žádostí o stanovení
jednoznačného termínu vydání publikace o moderní defektoskopii. V případě
dalších průtahů bude posouzena možnosti překladu polské publikace Prof.
Levinské.
c) Informace o dalších konferencích ve Velké Británii, Japonsku apod.
15) Další zasedání výboru se uskuteční dne 13.dubna 2006 od 10.00 hod. v učebně firmy
TESTIMA na Křovinově nám. v Praze.
Úkoly pro členy výboru:
a) Důsledně dodržovat termíny a pravidla pro odevzdávání finančních podkladů paní
Rážové – průběžně.
b) Zajistit výběr členských příspěvků na rok 2006 – do konce března 06. Je vhodné při
této příležitosti uspořádat členské schůze spojené s odbornými přednáškami.
Informace o seminářích je nutno včas zaslat prezidentovi ČNDT
c) Informovat potenciální sponzory konference Defektoskopie 2006 o možnosti umístění
firemního loga na oznámení konference – termín do konce února 06.
d) Zajistit účast členů vedení na stánku ČNDT na veletrhu Mach 2006 (10.-12. května
2006).
e) Spolupracovat s panem Turkem při přípravě speciálního čísla NDT WB a plakátu o
defektoskopii.
f) Informovat členy ČNDT o možnosti podávat návrhy na „Cenu ČNDT 2006“
g) Kontaktovat případné zahraniční členy Scientific Com. pro ENDTD07 v Praze a
informovat je o této významné akci. Je možné také zaslat návrhy prezidentovi ČNDT,
který navrženým významným specialistům zašle oficiální dopis. Informovat významné
NDT firmy o připravované akci a vyzvat je k účasti na výstavě a samozřejmě ke
sponzorování – např. formou úhrady doprovodného programu, zakoupením tašek,
případně finančním příspěvkem atd.
Úkoly pro prezidium (viz výše a dále):
a) připravit oznámení a přihlášku Defektoskopie 2006 – do 3.3.2006
b) dokončit návrh propagačního letáku ČNDT – musí být předložen na další schůzi
výboru
c) zahájit přípravu ENDTD 07 – koncepce, Sci.Com., návrh financování apod.

V Praze 02.02.2006
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