Zápis ze schůze výboru ČNDT dne 22. 9. 2016
areál ATG s.r.o. Praha
Jednání se uskutečnilo v učebně č. 9, v budově B, od 10.00 hod..
Prezence: omluveni – Fiala, Samek, Koula (náhr. Turek), Kubinyi (náhr. Porkert), Procházka, hosté:
Ulčová (RK), Vrbová (APC),
1) Představení firmy ATG s.r.o. – Ing. Zbyněk Zavadil stručně představil historii a současné aktivity
firmy ATG, s.r.o.
2) Plnění úkolů z minulých schůzí – prezident shrnul plnění úkolů ze zápisu z minulé schůze –
většina je plněna, případně jsou jim věnovány samostatné body v dalším programu.
3) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze - v období od minulé schůze schválilo prezidium dvě
podpory mladým NDT pracovníkům – Ing. Milan Chlada (ÚT AV ČR) – vložné na EWGAE 2014 a Ing.
Vendula Kratochvílová – vložné na World PM2016 Congress & Exhibition v Hamburku.
Prezentace společnosti byla zaměřena zejména na propagaci konference EWGAE a Defektoskopie
2016 v Technickém magazínu (zde celá příloha věnovaná NDT) a dále dvakrát v Technickém
týdeníku. ČNDT se samozřejmě představila na veletrhu For Industry v Praze a na výstavě v rámci
WCNDT 2016 v Mnichově. Úspěšná byla zejména prezentace v Mnichově – je ji věnována značná
pozornost v NDT WB.
Pan Solnař seznámil přítomné s pobytem na konferenci rumunské NDT společnosti v Mamaii –
pobyt se uskutečnil na pozvání rumunských kolegů.
4) Informace o konferenci EWGAE 2016 v Praze. Doc. Mazal a Ing. V. Svoboda shrnuli výsledky
konference EWGAE v Praze. Konference se zúčastnilo téměř 130 účastníků z 30 zemí, což je
nadprůměrná účast. Úspěšnou byla zejména výstava, které se účastnilo historicky nejvíce
vystavovatelů. Byl vydán tištěný i elektronický sborník, sborník abstraktů je součástí NDT WB, který
obdrží všichni členové ČNDT. Účastnici příznivě hodnotili i dva společenské večery. Vedení
společnosti bylo seznámeno s aktuálními aktivitami na mezinárodním poli v oboru AE – vznik
seskupení 3IAE.
5) Defektoskopie 2016. Podobně jako v minulém roce není aktuální stav příliš uspokojivý, zejména
pokud se jedná o počet odborných příspěvků. Členům vedení společnosti byla důrazně
připomenuta společná odpovědnost za výsledek výroční konference. Dosud není plněn úkol, že
každá RS a OS zajistí nejméně jeden odborný příspěvek. Řada členů vedení společnosti není dosud
přihlášena k účasti na konferenci. Všichni předsedové skupin znovu osloví své členy a vyzvou je
k aktivní účasti. Stále je možné zasílat abstrakty příspěvků.
6) Cena ČNDT – vedení společnosti byl předložen jeden návrh na letošní ocenění – podala RS 07.
Další návrh podal v úvodu zasedání Ing. Zavadil – v tomto případě se jedná o ocenění „in
memoriam“. Po kratší diskuzi se členové vedení dohodli na udělení ceny v obou případech. Pro
ocenění „in memoriam“ bude cena již bez věcného daru. Je nutné urychleně doplnit potřebné
formuláře. Rozhodnutí bylo přijato většinou hlasů (1 se zdržel, 0 proti)
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7) Sjezd ČNDT 2016. Sjezd se uskuteční v rámci Defektoskopie 2016. Příprava i průběh bude
zajištěn standardním postupem. Všichni členové vedení společnosti vyplní krátký dotazník –
výsledky budou využity při přípravě podkladů pro sjezd
8) Informace ze skupiny OS 10 a příprava kritérií pro výběr tzv. národního certifikačního pracoviště
pro NDT personál – Ing. Neugebauer. Výbor znovu posoudil kritéria pro výběr a většinou hlasů (1
se zdržel, 0 proti) přijal jejich finální znění. Tento text bude přednesen na sjezdu ČNDT. Podmínkou
přijetí je samozřejmě dokončení učebnic.
OS 10 připraví workshop k problematice certifikace personálu na konferenci Defektoskopie 2016.
8) Tisky ČNDT a agentury Tiret. Byl vydán sborník konference EWGAE, NDT WB 1/2016, nyní se
dokončuje příprava NDT WB 2/2016 a do Defektoskopie by mělo být připraveno číslo 3/2016. Stále
nebyl splněn úkol při vydání NDT učebnic, které souvisí s projektem Proqualindt.
9) Představení návrhů a výběr místa pro konání Defektoskopie 2017. Členové vedení nepředložili
žádný návrh! Doc. Mazal přednesl vlastní návrhy na místo konání konference Defektoskopie 2017.
Do začátku schůze vedení byly k dispozici pouze dva návrhy:
a) kongresové centrum kino Svět Chomutov
b) kongresové a ubytovací centrum Lions Nesuchyně (cca 12 km od Rakovníka)
Po posouzení obou nabídek se vedení společnosti rozhodlo jednomyslně pro nabídku
z Chomutova. Předběžně byl doporučen termín 7. - 9. 11. 2017.
10) NDT in Progress 2017 - Ing. Převorovský seznámil vedení ČNDT se stavem přípravy workshopu,
který bude připraven ve spolupráci ČNDT a ÚT AV ČR. Za přípravu odpovídá Ing. Převorovský, který
připraví finanční plán zajištění workshopu.
10) Nadcházející NDT události. V říjnu se prezident zúčastní jako host konference polské NDT
společnosti v Kolobrzegu. Dále byli přítomní seznámeni s přípravou Ist Congress on Condition
Monitoring v Londýně a NDT konferencí ve Slovinsku.
11) Plnění jednotlivých bodů Plánu činnosti ČNDT na rok 2016 (viz web ČNDT) – plán je v podstatě
plněn. Problémové jsou především body 7 – „Podporovat pořádání výukových a výchovných akcí v
oblasti NDT a výuku NDT metod na SŠ a VŠ …“ a bod 11 „Vydat výukové a propagační plakáty o
dalších NDT metodách…“. Je velmi obtížné najít realizátory a partnery. Na realizaci se musí podílet
všichni členové vedení.
12) Informace o činnosti jednotlivých RS a OS, plány do konce roku 2016. Všichni přítomní
předsedové skupin podali přehled činnosti skupin v prvním pololetí a případnými akcemi ve zbytku
roku 2016. Vedení společnosti by mělo zvážit návrh na spojení RS 02 a RS 03, které se potýkají
s poklesem členské základny. RS 05 připravuje workshop k novému atomovému zákonu. RS 07
chystá tradiční workshop v Brně (předběžně 1. 12. 2016). Ing. Sekerášová (OS 08) požádala o
příspěvek na dopravu pro účastníky zájezdu na Inno Trans 2016 v Berlíně (výbor souhlasí
s příspěvkem 2000 Kč). Všem předsedům byla znovu připomenuta nutnost zvýšení aktivity při přípravě
odborného programu konference Defektoskopie 2016.

13) Příští jednání výboru se uskuteční v předvečer zahájení konference Defektoskopie
v Luhačovicích dne 7. 11. 2016 od cca 18 hodin.
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14) Závěrem prezident ČNDT poděkoval vedení firmy ATG, s.r.o. za poskytnutí prostor pro
uspořádání schůze a zajištění exkurze.
Brno 24. 9. 2016
zapsal Pavel Mazal
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