Zápis ze schůze výboru ČNDT 1/2016
čtvrtek 4. 2. 2016 od 10.00 hod.
Praha, jednací místnost Centrum Novodvorská a.s., Novodvorská 1010/14 (ELTODO),
142 00 Praha 4 – Lhotka

Prezence: přítomni dle prezenční listiny, omluveni RS 04 a OS 11 (13 hlasujících).
1) Přehled úkolů z minulých schůzí. Prezident společnosti shrnul plnění úkolů uvedených
v zápisech z června a září 2015. Úkoly byly v podstatě splněny.
2) Prezident seznámil přítomné s návrhem zápisu ze 4. schůze vedení ČNDT, který se konal
v Brně dne 2. 11. 2015. Zápis byl schválen bez připomínek a bude zveřejněn.
3) Finanční přehled ČNDT za rok 2015 připravený paní Rážovou byl schválen bez zásadních
připomínek. Bude však nutné zkontrolovat oddíl věnovaný příjmům a odvodům u
některých RS a OS. Některé uvedené částky nesouhlasí s podklady předsedů skupin.
4) Změny ve složení vedení společnosti – prezident seznámil přítomné s oznámením
tajemnice o ukončení činnosti v této funkci a s návrhem na převedení funkce tajemnice
ČNDT na Ing. Vendulu Kratochvílovou – výbor se změnou souhlasí (jednomyslně).
Místo paní Rážové se od 1. 1. 2016 stala účetní ČNDT paní Soňa Kratochvílová – Bučková.
Členové výboru obdrželi kontaktní údaje pro zasílání účetních dokladů.
5) Informace o stavu registrace ČNDT z.s. – prezident informoval členy vedení o postupu
registrace. Všechny podklady byly předány a nyní probíhá převod registrace ČNDT na
Městský soud v Brně v návaznosti na její sídlo. V této fázi nemůžeme proces nijak urychlit.
6) Publikační činnost a tiskoviny v roce 2016 (Turek, Kopec, Mazal). Nejbližším úkolem je
vydání „signální“ řady NDT učebnic – projekt PROQUALINDT - skript (do 2 měsíců) a
vydání publikací ve formátu A5, které budou dostupné za běžnou úhradu – hlasování 1x
proti, ostatní souhlasí - schváleno.
Dále budou vydány již několikrát slíbené plakáty nejméně pro dvě NDT metody nejpozději do Defektoskopie 2016
7) NDT Welding Bulletin - aktuální číslo (4/2015) je již opět ve skluzu – přetrvávají problémy
se zajištěním reklamy, která by uhradila rozhodující část nákladů na vydání. Výbor
souhlasí s přípravou anglického vydání NDT WB SI 2016, které bude určeno především pro
WCNDT 2016 v Mnichově a částečně pro EWGAE 2016 konferenci v Praze. Hlasování – 1
se zdržel, ostatní souhlasí.
8) Doc. Mazal a Ing. V. Svoboda informovali o průběhu přípravy EWGAE konference –
elektronická registrace je v plně funkční, postupně se doplňuje web konference. Hlavním
současným úkolem je oslovení sponzorů, vystavovatelů a zejména široká medializace
konference.
NDE for Safety / Defektoskopie – jsou uzavřeny smlouvy o pronájmech a ubytování.
Oznámení a web budou připraveny v průběhu února.
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9) Další konference s účastí ČNDT v roce 2016 – představitelé společnosti se na pozvání
organizátorů zúčastní Defektoskopie 2016 na Slovensku, WCNDT 2016 v Mnichově a
konference polské společnosti v říjnu 2016 v Kolobrzegu.
10) ForIndustry 2016 (10. - 13. 5. 2016) – ČNDT se tradičně zúčastní souboru veletrhů na
výstavišti v Letňanech. Členové vedení byli vyzváni k aktivní pomoci při přípravě
prezentace společnosti na jejím stánku. Letos bude veletrh čtyřdenní a proto bude nutné
zajistit nejméně 8 dobrovolníků, kteří budou přítomní na stánku společnosti.
11) Informace z oblasti certifikace a normalizace - Ing. Sekerášová seznámila přítomné s
poměrně dobrým finančním výsledkem APC za rok 2015. Ve středisku postupně dochází k
dalším personálním změnám - vzhledem k odchodu do důchodu současné sekretářky. V
nejbližší době dojde k dokončení přípravy plnohodnotného systému vzdělávání pro
odborníky v metodě AT (Level II a III) .
Ing. Kopec shrnul současný stav v oblasti normalizace a přejímání norem ISO EN. Na
počátku roku není dostatek prostředků a některé normy jsou pouze přejímány v anglické
verzi. Tento stav komplikuje situaci školících a zkušebních středisek. Další problém vytváří
značná nekoordinovanost mezi různými TNK, protože NDT je součástí norem v řadě
dalších oblastí a jejich překladatelé nepoužívají schválené terminologické normy. Bude
nutná koordinační schůzka s představiteli některých TNK a odpovědnými pracovníky
UNMZ.
12) Prezident společnosti shrnul současný stav plnění "Plánu činnosti ČNDT na rok 2016",
který byl schválen na sjezdu ČNDT v Brně. Většina úkolů je průběžně plněna. V bodě 6 by
bylo vhodnější vytvořit na webu ČNDT rubriku s odkazy na nejlepší videa dostupná na
webu. Tvorba vlastního videa by byla velmi náročná časově i finančně a video by poměrně
rychle zastarávalo. Všichni členové vedení byli vyzváni, aby zasílali odkazy na vhodná
veřejně dostupná videa prezidentovi společnosti. Tradičně nepříliš povzbudivá situace je
ve spolupráci se SŠ a VŠ. Zde bude nutné vypracovat jasný záměr, jak chce a může
společnost se školami spolupracovat. Současné akce jsou spíše nahodilé a spočívají na
jednotlivcích, kteří např. na VŠ vyučují. Vzhledem k významu by tato oblast měla být
svěřena některému členu prezidia - nejlépe vice-prezidentovi. V bodě 8 je úkolem vyměnit
na webu společnosti nejnovější seznam platných norem - zajistí p. Turek a Ing. Kopec.
Dalším ne zcela důsledně plněným úkolem je bod 11 - vydání nových plakátů, případně
jejich reedice - viz bod 6 tohoto zápisu.
13) V návaznosti na předchozí jednání výboru a sjezdu ČNDT budou upravena pravidla pro
udělení finanční podpory mladých NDT specialistů:
a) každý uchazeč o podporu písemně potvrdí souhlas s pravidly
b) do měsíce od uskutečnění akce připraví zkrácenou verzi prezentovaného příspěvku
se stručnou charakteristikou akce, na které byl prezentován. Tento text bude
zveřejněn v NDT Welding Bulletinu. Pokud nedojde k porušení publikačních práv, je
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doporučena i prezentace na výroční konferenci ČNDT, případně na jiném semináři
pořádaném RS a OS. Ostatní pravidla zůstávají beze změny. Plnění těchto pravidel
budou kontrolovat předsedové RS a OS, kteří uchazeče doporučili.
14) Rozpočet ČNDT 2016 - vedení společnosti souhlasí s rozpočtem, který bude mít stejnou
strukturu výdajů jako v roce 2015. Vzhledem ke konání WCNDT v Mnichově souhlasí s
mimořádným příspěvkem ve výši až 50.000 Kč na případné uspořádání zájezdu na výstavu
do Mnichova. V položce příjmy bude nutné opět obnovit oslovování potenciálních
zájemců o sponzorování výroční konference ČNDT v Luhačovicích a konference EWGAE v
Praze.
15) Situace v oblasti NDT, informace ze skupin a plány RS a OS na odborné akce v 1. pololetí
- většina skupin připravuje jarní schůze a semináře, spojené s výběrem členských
příspěvků. Je nutné tyto akce oznamovat vedení společnosti s dostatečným předstihem,
aby mohly být prezentovány na webu a aby se jich mohli účastnit představitelé vedení
ČNDT.
Ing. J. Svoboda se stručně vyjádřil k nekompatibilitě práce různých pracovních komisí a
skupin v oblasti termografického testování. Problémy jsou především s tzv.
terminologickými slovníky (příklad ICNDT WG 6). Tyto problémy jsou však obecné - nejen
v této oblasti. Zde máme velmi omezené možnosti ovlivnění stavu.
Ing. Neugebauer informoval o přípravě schůze OS10 - zřejmě na přelomu února a března.

Příští schůze vedení společnosti se předběžně bude konat ve čtvrtek 5. května 2016 v Praze.
Zapsal 4.2.2016
Pavel Mazal
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