Zápis z jednání II. výboru ČNDT
15.4.2005
Prezence: přítomni dle prezenční listiny, omluven Ing.Regazzo OS 14, bez omluvy OS10
1) Kontrola usnesení z minulých jednání výboru
a)Kontaktovat odborníky NDT v Rakousku s nabídkou uspořádání společného
semináře v rámci Defektoskopie 2005. Prezident ČNDT zaslal dopis s nabídkou na
uspořádání semináře vedení rakouské NDT společnosti
b)Pokračovat v prezentaci Defektoskopie 2005 a NDT in Progress 2005. Plněno
průběžně, zatím se však nedaří zajistit sponzory pro NDT in Progress 2005.
c) Aktualizovat databázi členů + odvod příspěvků – plněno průběžně.
d) Připravit další ročník Ceny ČNDT- viz dále
e) Zveřejnit informaci o možnosti podpory mladých pracovníků - splněno
2) Prezentace časopisu Konstrukce – pro rok 2005 byla obnovena dohoda o spolupréci
s ČNDT- Zástupce časopisu seznámil přítomné s dalšími možnostmi spolupráce.
3) Informace o průběhu obnovování členství v ČNDT a informace ze schůzí RS a OS –
předsedové RS a OS informovali vedení společnosti o průběhu schůzí skupin a výběru
členských poplatků.
4) Noví firemní členové – prezident seznámil členy vedení společnosti s přihláškami dvou
nových zájemců o firemní členství v ČNDT:
a) NDB s.r.o. Bratislava – členství bylo schváleno všemi hlasy
b) PANAMETRIA CZ s.r.o. – členství bylo schváleno všemi hlasy
K dnešnímu dni má tedy ČNDT již 18 firemních členů.
5) Jednání o opatřeních ve skupinách OS 10 a OS 14
a) OS 14 – předseda skupiny zaslal vedení společnosti dopis s návrhem na zrušení
skupiny. Vzhledem k tomu, že skupina nemá žádné vlastní členy a jakákoliv
činnost ustala, souhlasí výbor ČNDT se zrušením OS 14 Ultrazvuk – schváleno
jednomyslně.
b) OS 10 – dne 4.4.2005 byl za skupiny zaslán dopis s návrhem opatření k oživení
činnosti této OS. Došlo ke změně vedení skupiny a byl dán příslib úhrady
dlužných finančních prostředků. Byl předán i aktuální seznam členů. Nicméně
dnešního zasedání se zástupce OS 10 opět nezúčastnil. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem se výbor ČNDT rozhodl odložit rozhodnutí o řešení situace ve
skupině OS 10 na příští jednání. Musí však být splněn termín řízené aktivizace
skupiny a uhrazen dluh (termín 15.5.2005). Dále se zástupce skupiny musí
zúčastnit dalšího jednání vedení ČNDT. Pokud tyto podmínky nebudou splněny
bude skupina zrušena – schváleno jednohlasně. Prezident s tímto závěrem
písemně seznámí nového předsedu OS10.
6) Informace o ECNDT 2010 - prezident předal vedení EFNDT přihlášku ČNDT do
výběrového řízení na pořadatele ECNDT 2010. Hlasování o pořadatelství se uskuteční
v listopadu 2005 na zasedání vedení EFNDT ve Vídni.
7) Defektoskopie 2005 a NDT in Progress 05 – obě akce se průběžně připravují, jsou
zajištěny dohody s Kongresovým centrem Floret (Průhonice) i hotelem Dukla (Znojmo),
v současné době se připravují druhá oznámení. Je nutno zaktivizovat členy vedení
společnosti při zajišťování sponzorů pro obě akce. Výbor ČNDT schválil základní úroveň
vložného pro konferenci Defektoskopie, výstava NDT techniky bude zajištěna formou
stolů a oddělujících panelů. V případě zájmu o stánek, bude zajištěn vlastními prostředky
vystavovatele. Je nutno dořešit organizaci firemních večírků. Všichni přítomní byli vyzváni
k zajištění technického programu – odborných příspěvků.
8) Katalog firemních členů – předsedové RS a OS převzali katalogy firemních členů pro
všechny členy ČNDT.

9) Cena ČNDT – informaci o současném stavu přihlášek předal doc.Dubenský. Byl podán
návrh na cenu In memoriam pro Ing. Martínka. Vzhledem k tomu, že se jedná o věcnou
cenu není tato forma vhodná. Jsou již připraveny další návrhy.
10) Veletrh Mach 2005 – ČNDT bude mít opět vlastní stánek. Prezentovány budou veškeré
materiály ČNDT, možnost prezentace je dána i firemním členům. Bylo dohodnuto
základní rozdělení účasti představitelů ČNDT na stánku společnosti.
11) Podpora mladých NDT pracovníků – zatím byla předána jedna přihláška. Rozhodnutí o
přidělení prostředků bude přijato na dalším zasedání výboru společnosti.
12) Ekonomické záležitosti – předsedům skupin byla důrazně připomenuta nezbytnost
pravidelného předávání originálů všech účetních dokladů ekonomce společnosti. Doklady
nemohou být číslovány ve skupinách.
13) Různé
a) účast na konferenci DGZfP – delegátem ČNDT bude Doc.Dubenský
b) informace o schválení úprav stanov
c) byl aktualizován plán akcí ČNDT v dalším období
d) členové vedení ČNDT byli vyzvání k podání návrhů na místo konání Defektoskopie
2006
e) přítomným byly dále předány materiály ECNDT 2006, sborník ze semináře NDT
pořádaného RS 7 a OS 13, časopisy DGZfP, volné vstupenky na veletrh Mach 2005
a několik výtisků ICNDT Journal.
14) Úkoly pro členy vedení ČNDT:
a) průběžně předávat originály veškerých účetních dokladů paní Rážové
b) dořešit situaci ve skupině OS10
c) předat vedení společnosti návrhy na sponzory akcí ČNDT
d) připravit druhá oznámení pro konference ČNDT
e) připravit návrhy na cenu ČNDT
f) průběžně předávat vedení společnosti informace o všech akcích
g) předat členům ČNDT katalogy fir. členů
Další schůze výboru ČNDT se bude konat ve čtvrtek dne 9.6.2005 od 10.00 hod., místo bude
upřesněno dodatečně.
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