Zápis z 1. schůze výboru ČNDT ze dne 11.2.2010
Restaurace Domyno, Praha

Prezence – přítomní dle prezenční listiny, omluveni RS 3, bez omluvy OS10.
1) Personálie - vedoucí RS a OS informovali o změnách ve vedení skupin a byla provedena aktualizace
kontaktů. Všechny změny budou v nejbližším termínu uvedeny na webu společnosti.
Změny ve vedení výborů RS a OS: RS2 – předsedou je Doc.R.Dubenský, RS4 – předsedou je Ing. Z.
Skála a RS6 – předsedou je pan J.Solnař. Ostatní skupiny zatím beze změn.
2) Dalším bodem jednání výboru bylo rámcové hodnocení činnosti ČNDT v uplynulém roce. Sjezd ČNDT
v listopadu 2009 konstatoval, že úplynulý rok patřil mezi úspěšné. Jako nejvýznamnější úspěchy je
možné hodnotit získání pořadatelství 11. ECNDT v roce 2014. Dalším úspěchem bylo získání Centra
technické normalizace, čímž byla na ČNDT přesunuta odpovědnost za stav v oblasti normalizace, byly
vydány nové plakáty a prakticky vyprodána kniha o NDT. Úspěšně se prohloubila spolupráce s APC
atd. Nicméně několik úkolů se nepodařilo splnit v požadované úrovni. Rezervy byly zejména v oblasti
spolupráce s vysokými školami, nepodařilo se vydat všechny původně plánované plakáty, nebyl
dokončen systém vzdělávání v oblasti metody akustické emise. Všechny tyto úkoly jsou přesunuty do
roku 2010 a musí jim být věnována zvýšená pozornost.
3) Finanční zpráva za rok 2009 - prezident společnosti předal přítomným přehled příjmů a vydání ČNDT
v roce 2009. Čerpání bylo rámcově ve shodě s návrhem rozpočtu. Majetek společnosti mírně poklesl,
což však bylo v rozpočtu plánováno. Oproti minulým rokům zatím do rozpočtu nebyl zahrnut výsledek
konference Defektoskopie 2009. Finace spojené s konferencí procházely přes účet ČNDT pouze velmi
omezeně. Finální vyúčtování dosud nebylo provedeno, neboť ještě několik firem dluží platby. Výbor
ČNDT zprávu za rok 2009 schválil jednomyslně a konstatoval, že čerpání bylo v souladu s rozpočtem a
navrhl proplacení odměny prezidentovi a vice-prezidentovi.
4) Prezident společnosti seznámil přítomné s výsledky kontroly odvodů z členských příspěvků na centrální
účet. Problémy byly konstatovány u RS2 (k dnešnímu dni již vyřízeno) a zejména OS9 – předseda
skupiny zajistí nápravu a převod dlužných prostředků za minulé roky nejpozději do konce března 2010.
5) Informace o Defektoskopii 2009 – finanční stav – jak již bylo konstatováno, vzhledem k několika
dlužníkům není možné dosud uzavřít hospodaření. Nicméně je zřejmé, že výsledek konference bude
pouze vyrovnaný a oproti minulým ročníkům není možné očekávat významnější zisk. Důvodem je nižší
počet účastníků a poměrně nízké vložné, které je již několik roků na téměř stejné úrovni. Pro letošní
konferenci bude nutné cenu vložného navýšit. Bude nutno také zvážit místa konání dalších konferencí
s ohledem na ceny pronájmů a dalších služeb.
6) Aktuální stav časopisu NDT WB – časopis se potýká s finančními problémy, neboť řada inzerentů dluží
poměrně značné částky za dříve zveřejněné prezentace. Zcela nezbytné je zvýšení atraktivnosti časopisu
nejen rozšířením portfólia např. o další typy zkoušení, diagnostiku, průmyslovou elektroniku apod., ale
zejména je nutné zařadit NDT WB mezi časopisy recenzované. V případě zařazení do skupiny
recenzovaných souhlasí předsedové skupin se zvýšením ceny za číslo na cca 50 Kč (pro předplatitele).
Je také nutné vyvinout společný tlak na firmy, aby uhradily své dluhy u vydavatele.
7) NDT WB Special Issue – bude hlavní součástí naší prezentace v Moskvě. Předpokládáme, že toto číslo
bude součástí NDT WB 2010/1. Uzávěrka odborné textové části by měla být do konce března. Členové
výboru budou blíže informováni koncem února 2010.

8) Členové výboru převzali DVD z konferencí pořádaných ČNDT v roce 2009. Distribuce DVD
účastníkům NDT in Progress a NDEfor Safety/Defektoskopie 2009 byla zahájena 10.2.2010.
9) Předání nových průkazů – v roce 2009 skončila platnost současných průkazů členů ČNDT.
Předsedové skupin převzali nové průkazy na období 2010 až 2012.
10) Centrum technické normalizace – postupně se daří plnit úkoly, které souvisí s přípravou norem
v oblasti NDT. Výkonná činnost přechází na Ing. B. Kopce, který by měl řídit činnost CTN.
Významnou pomoc v tomto přechodovém stádiu poskytl pan J. Dvořák. Velmi důležitá je

aktivizace činnosti kolegů, kteří jsou členy TNK 80. Informace o připravovaných normách
bude součástí webové prezentace ČNDT a NDT WB.
11) Podpora mladých defektoskopických odborníků (členů ČNDT) – výbor souhlasí
s pokračováním podpory studentů a mladých defektoskopických odborníků formou úhrady
vložného na významné mezinárodní konference. Nezbytnou podmínkou je uvedení ČNDT jako
zdroje finančních prostředků v prezentovaném příspěvku a informace o konferenci otištěná
v NDT WB po návratu z konference.
12) Stanovení zásad rozpočtu na rok 2010 – struktura rozpočtu vychází z rozpočtů z předchozích
let. Nově se objevuje možnost příjmu z činnosti CTN – zatím je však obtížné stanovit výši
tohoto příjmu. Výdajové položky jsou stejné jako v roce 2009 na úrovni cca 250-260.000 Kč.
13) Prezentace ČNDT na akcích v roce 2010 – For Industry 2010 (30.3.-1.4.2010), Defektoskopia
2010 (Nový Smokovec 13.-15.4.2010), ECNDT Moskva (7.-11.6.2010), EWGAE Vídeň atd.
14) Příprava podkladů pro ECNDT 2010 – základem bude NDT WB Special Issue, drobné
prezentační předměty, informace o Defektoskopii 2010 a NDT in Progress 2011. Je nutné
vybrat předmět, charakterizující místo konání ECNDT 2014. Základním problémem je však
příprava prezentačního videa. Všichni přítomní byli vyzváni k urychlenému dodání případných
podkladů k tomuto videu.
15) Defektoskopie 2010 – základní organizace by měla být standardní jako v minulosti přes účet ČNDT.
Prezident informoval o přípravě oznámení, a tedy je nutné vyzvat potenciální sponzory – jejich loga by
mohla být umístěna již na tomto oznámení. Přepokládá se zvýšení ceny vložného na úroveň cca 5.500
až 6.000 Kč. Prezident prokonzultuje důsledky případného přechodu společnosti mezi plátce DPH.
16) Příručka NDT, plakáty apod. - zatím nebylo rozhodnuto o tom, kdo bude odpovědný za přípravu
obsahu „Příručky pro uživatele NDT služeb“ – rozhodneme na dubnové schůzi výboru ČNDT. Členové
vedení společnosti připraví návrhy na obsah i odpovědného redaktora. V letošním roce bude vydán
společný plakát s firmou FOMA Bohemia – měl by být vydán v březnu, aby mohl být prezentován již
na veletrhu ForIndustry 2010. Do Defektoskopie 2010 bude připraven další plakát. V případě zájmu
bude vydána reedice předchozích plakátů.
17) OS 10 – prezident informoval členy vedení společnosti o záměru zrušit OS 10. Tato odborná skupina
řadu roků nevykazuje žádnou činnost, žádný její zástupce se neúčastní schůzí vedení společnosti.
Prezident informoval v říjnu 2009 vedení firmy ATG (jejíž zaměstnanci tvořili většinu členů) o úmyslu
tuto skupinu zrušit, avšak ani na tuto informaci nepřišla žádná odezva. Po krátké diskuzi rozhodl výbor
ČNDT jednohlasně o zrušení OS 10.
18) Připravované semináře a různé prezentace ČNDT, další informace ze skupin. Mimo výše uvedené body
byla podána informace o zasedání APC, byl podán návrh na udělení čestného členství v ČNDT Doc.
Dubenskému apod.
19) Příští jednání výboru ČNDT se předběžně bude konat 8. nebo 22. dubna 2010 (ve dnech 13.-15.4. se
koná konference Defektoskopie v Novém Smokovci).
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