Zápis z jednání výboru ČNDT
čtvrtek 8. 3. 2018 Praha, jednací místnost DC Rezidence, Novodvorská 1061/10
Prezence – dle prezenční listiny, omluven – Ing. Koula, Ing. Kubinyi
1) V úvodu jednání bylo provedeno zhodnocení plnění úkolů ze 4. a 5. jednání výboru společnosti a
byly doplněny zápisy z jednání těchto výborů.
2) Zástupce nového firemního člena ČNDT firmy Workswell s.r.o. pan Sova představil základní
aktivity firmy, zejména v oblasti NDT a CM.
3) Bylo provedeno základní zhodnocení hlavních akcí ČNDT v roce 2017:
a) NDT in Progress 2017 – Ing. Převorovský – po stránce odborné jsme spokojeni, většina
účastníků vyjádřila přání, aby workshopy pokračovaly i nadále. Byl menší počet účastníků a tedy
i finanční výsledek nebyl kladný. Pro příští workshop je nutno výrazně zlepšit prezentaci, zajistit
zahrnutí akce do databáze Scopus. Určité nedostatky byly i v oblasti registrace účastníků,
zejména jejich ubytování.
b) Defektoskopie 2017 – Doc. Mazal – díky podpoře ze skupin byla konference úspěšná počtem
účastníků i vystavovatelů. Podařilo se získat uspokojivý počet odborných příspěvků a po
několika letech tištěný sborník dosáhl cca 340 stran. Po finanční stránce zatím nebyly provedeny
všechny platby od účastníků (zejména vystavovatelů). Je předpoklad mírně ziskového výsledku.
4) NDT Welding Bulletin - aktuální číslo a plán 2018 (P. Turek) – situace není dobrá. Opět jsme
v několikaměsíčním zpoždění, stále chybí odborné příspěvky, chybí firemní reklamy. Číslo
4/2017 musí být vydáno v nejbližších dnech – smluvně jsme se zavázali k prezentaci veletrhu
ForIndustry… Do poloviny května musí být také vydáno anglické číslo, určené pro prezentaci
ČNDT na 12. ECNDT ve Švédsku. Je opět nezbytná podpora všech členů vedení společnosti,
zaktivizovat se musí také členové redakční rady. Na příštím jednání výboru bude otázka dalšího
postupu při vydávání časopisu základním tématem jednání.
5) Publikační činnost a tiskoviny v roce 2018 – základními úkoly pro letošní rok je reedice
výukových plakátů (do Defektoskopie), NDT příručky nezbytné pro dokončení MRA a tisky
související s akcemi pořádanými naší společností, případně prezentací společnosti na
mezinárodních akcích. V současné době je připravena k tisku metoda kapilární, dále následují
vířivé proudy a ultrazvukové zkoušení.
6) Finanční uzávěrka za rok 2017 – prezident společnosti seznámil členy vedení s finanční
uzávěrkou hospodaření ČNDT z. s. za rok 2017, kterou vypracovala účetní společnosti. Na
základě podkladů dodaných vedoucími RS a OS byl zpracován také přehled finančních
prostředků skupin (zde byly opraveny některé nepřesnosti – posun řádků). Celkové hospodaření
odpovídalo předpokládanému rozpočtu na rok 2017 a bylo mírně ztrátové. Vedení společnosti
schválilo hospodaření společnosti za rok 2017.
7) Informace z oblasti certifikace a normalizace 2017 a 2018. Ing. Kopec zhodnotil situaci v oblasti
překladů norem. Zopakoval standardní postup přípravy a překladu normy. Postupně se
dostáváme do poměrně výjimečné situace, neboť prakticky všechny platné normy z oblasti NDT
jsou zatím překládány do češtiny. Nicméně náročnost a počet norem stále roste a finanční
podmínky jsou již zcela nevyhovující. Vedení společnosti doporučuje vyvolat jednání
s odpovědnými orgány na úrovni ÚNMZ (příp. ČAS) a MPO o zlepšení podmínek (Prohlášení
k překladu norem). Objasnit i způsob rozhodování o úhradě za přípravu a realizaci překladu –
ceník prací. Kolektiv odborníků schopných překládat technické normy je stále velmi malý a
reálně hrozí nebezpečí ukončení činnosti CTN se všemi důsledky pro oblast NDT v České
republice. Kdo připraví?

8) Konference ČNDT v roce 2018 (Mazal, Turek) – v letošním roce bude základní událostí
konference NDE for Safety / Defektoskopie 2018. Vedení společnosti doporučuje zachovat
pravidla z minulé úspěšné konference v Chomutově. Všechny skupiny zabezpečí alespoň jeden
odborný příspěvek. Velmi významnou bude i otázka propagace konference mezi
defektoskopickou veřejností. Všechny skupiny dostanou dostatečný počet tištěných oznámení.
Hlavní pozornost však bude věnována elektronické propagaci konference. Všechny firmy
z oblasti NDT budou průběžně oslovovány s žádostí o sponzorování konference.
9) Další konference a akce – prezident se zúčastní Slovenské Defektoskopie 2018 ve Vysokých
Tatrách, v červnu se zúčastníme ECNDT 2018 ve Švédsku (máme zde informační stánek), v září
se bude konat konference EWGAE v Senlis ve Francii. Ostatní významné konference jsou
postupně prezentovány na webu ČNDT a přehled konferencí je na webu ICNDT. Ze všech
konferencí, kterých se zúčastní zástupci ČNDT by měla být připravena základní informace do
časopisu.
10) ForIndustry 2018 (15. - 18. 5. 2018) – (Mazal, Turek) opět jsme partnery organizátorů veletrhu a
máme zde stánek určený pro prezentaci naší činnosti. Jako každoročně dáme možnost firemním
členům umístit na náš stánek propagační materiály. Velmi důležitým úkolem bude zajištění stálé
účasti představitelů společnosti na stánku, kterou je samozřejmě možné využít i pro propagaci
firemních členů. Na konci dubna budou členové vedení ČNDT osloveni, aby specifikovali své
možnosti pobytu na stánku. Na všechny skupiny budou rozeslány volné vstupenky na veletrh.
11) Prezident společnosti připomenul Plán činnosti ČNDT na rok 2018, který byl schválen na sjezdu.
Výbor rozdělil oblasti, za které budou v tomto plánu odpovídat členové vedení – o výsledcích
v dané oblasti pak budou referovat na sjezdu ČNDT. Plán činnosti s odpovědnostmi je v příloze
tohoto zápisu.
12) Pravidla pro podporu mladých NDT specialistů v roce 2018 – vedení společnosti souhlasí
s pokračováním podpory mladých NDT specialistů za stejných podmínek jako v roce 2017.
Obnovená pravidla budou zveřejněna na webu ČNDT.
13) Rozpočet ČNDT 2018 – vedení společnosti souhlasí se strukturou rozpočtu jako v roce 2017.
Vzhledem k plánované publikační činnosti a podpoře mladých může být rozpočet mírně
deficitní.
14) Případné změny ve vedení skupin a společnosti- v několika skupinách se připravují změny
vedení. Všechny změny budou postupně zveřejňovány na webu společnosti, případně na
stránkách skupin. O všech změnách je nutné neprodleně informovat prezidium.
15) Informace ze skupin a plány RS a OS – v nejbližší době se budou konat schůze RS a OS – Hradec
Králové (15. 3.), Brno (10. 4.), Ostrava (12. 4.). RS 06 připravuje další odborný workshop
v Čeladné. Předseda OS 09 reprezentoval ČNDT na výroční konferenci ATD Diago 2018.
Prezident upozornil na blížící se termín aplikace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
neboli General Data Protection Regulation (GDPR). Jedná se o nařízení, které vstupuje v
účinnost už 25. května 2018. Zatím však neexistují prováděcí předpisy – budeme řešit na
následující schůzi výboru.
16) Další zasedání výboru ČNDT je předběžně plánováno na čtvrtek 31. května 2018.

V Brně 14. 4. 2018
Pavel Mazal

Příloha Zápisu ze schůze výboru ČNDT č.1/2018

Plán činnosti ČNDT z. s. na rok 2018
(s vyznačením odpovědných osob – dle rozhodnutí vedení ČNDT ze dne 8. 3. 2018)
1) Uspořádat 48. Mezinárodní konferenci DEFEKTOSKOPIE / NDE for Safety 2018 s hojnou zahraniční účastí ve
dnech 6. – 8. 11. 2018 v Praze.
Odpovídá Mazal, Turek
2) Připravit stánek na výstavu a podpořit účast členů ČNDT na 12. Evropské konferenci ECNDT 2018 v Göteborgu.
Odpovídá Mazal, Kratochvílová, podklady Turek
3) Zúčastnit se v r. 2018 opět výstavy „For Industry“ a propagovat zde činnost ČNDT a jejích firemních členů.
Odpovídá Turek
4) Dokončit vydávání Evropských příruček NDT v rámci projektu Proqalindt a nabídnout je školicím střediskům i
dalším vzdělávacím institucím. Dále posílit roli ČNDT při prosazování vysoké odbornosti školících i zkušebních
středisek a úrovně i kvality vzdělávání v oblasti NDT. Posuzovat uchazeče o členství v MRA.
Odpovídá Neugebauer, Kopec a Turek
5) Podporovat natáčení propagačních a instruktážních video nahrávek o metodách a aplikacích NDT a o činnosti a
významných akcích ČNDT i jednotlivých skupin a firem. Shromažďovat odkazy na podobné nahrávky na You Tube a
dalších serverech a informovat o nich na webu ČNDT.
Odpovídá Topolář
6) Podporovat pořádání výukových a výchovných akcí v oblasti NDT a Technické diagnostiky na všech školách v ČR,
zveřejňovat možná studijní témata v NDT na webu ČNDT a usilovat o zařazení těchto témat do výuky některých
předmětů na SŠ a VŠ.
Odpovídá Topolář, Převorovský, spolupracuje Fiala
7) Dále podporovat normotvornou činnost Centra Technické Normalizace při ČNDT a pokračovat v úzké spolupráci s
TNK 80 ÚNMZ. Informovat NDT veřejnost o vydávání nových norem na webových stránkách.
Odpovídá Neugebauer a Kopec
8) Podporovat další vydávání časopisu NDT-Welding Bulletin s kvalitními odbornými příspěvky domácích i
zahraničních autorů v oblasti NDT/NDE, SHM, Condition Monitoring), diagnostiky, svařování i zkoušení materiálů.
Celé prezidium a zejména předseda redakční rady časopisu - Převorovský
9) Podpořit účast členů ČNDT (zvláště mladých pracovníků a studentů) na seminářích a konferencích zaměřených na
NDT v ČR i v zahraničí, a v případě podpory vyžadovat odkazy na podporu ČNDT a dodatečně seznámit členy ČNDT s
výsledkem této podpory (např. publikací v NDT-WB).
Odpovídá celé prezidium a technicky zajišťuje tajemnice
10) Vydat výukové a propagační plakáty o dalších tradičních i zcela nových NDT metodách (TT v NDT, UT, Phased
Array, Guided Waves) a rozšířit tyto plakáty zejména do škol (SŠ i VŠ).
Odpovídá Turek
11) Dále prohlubovat kontakty mezi organizacemi, působícími v oblastech NDT/NDE, diagnostice a příbuzných
oborech v ČR i v zahraničí a dále úzce spolupracovat s Asociací Technických Diagnostiků.
Odpovídá J. Svoboda a Mazal
12) Prosazovat dodržování vysoké profesionální úrovně a zachovávání etických norem při všech činnostech v oblasti
NDT včetně školení certifikace pracovníků.
Odpovídá celé prezidium
Plán činnosti byl schválen sjezdem ČNDT v Chomutově dne 8. 11. 2017.

