Zápisu schůze vedení ČNDT, z.s.
čtvrtek 6. 2. 2020 od 10.00 hod.
jednací místnost DC Rezidence,
Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO), 142 00 Praha 4 – Lhotka
Prezence, omluvy – dle prezenční listiny omluveni: Ing. Neugebauer, Ing. Kopec, Ing. Koula
(zast. p. Turek), Ing. Sekerášová (zast. p. Ondrášek), RNDr. Havránek (zast. p. Solnař)
1) Přehled činností skupin a plnění úkolů z minulých schůzí
V závěru roku 2019 se uskutečnil tradiční NDT workshop v Brně. Na konci listopadu se konala
společná schůze RS02 a OS12. Během schůze byli členové RS02 seznámeni o činnosti
a aktivitách OS12. Panem Jiřím Svobodou byla představena i technologie, která je nejčastěji
zdrojem informací pro jednotlivé aplikace OS12. Během schůze bylo jednomyslně schváleno
připojení OS12 k RS02 členy OS12. Výbor ČNDT souhlasí se začleněním skupiny OS12
včetně členů k RS02. RS04 měla v prosinci volební schůzi, kde byl novým předsedou zvolen
Ing. Lukáš Fait.
Viceprezident informoval vedení společnosti o jednání General Assembly ICNDT v Paisley.
Hlavním tématem byla konference WCNDT 2020 a zasedání ICNDT v Soulu.
2) Defektoskopie 2019 – výsledky a hodnocení – jedna z těch úspěšnějších akcí zejména
po stránce odborných vystoupení, tak počtu účastníků i vystavovatelů. Akce byla poměrně
úspěšná i finančně. Na návrh prezidenta výbor schválil odměnu ve výši 20 % ze zisku
konference, a to organizátorům konference a výstavy.
3) NDT in Progress 2019 – došlo k souladu financí mezi organizátory konference a tajemnicí
společnosti. Konference skončila v zisku 77 tis. Kč a ne 110 tis. Kč, jak je chybně uvedeno
v NDT Welding Bulletinu 2/3 2019. Na návrh prezidenta výbor schválil odměnu ve výši 20 %
ze skutečného zisku konference, a to organizátorům konference.
4) Finanční uzávěrka za rok 2019.
Účetní ČNDT, z.s. připravila přehled příjmů vydání společnosti za rok 2019. Společnost
hospodařila s kladným výsledkem, který byl ovlivněn třemi finančně úspěšnými
konferencemi v roce 2019 (MMM, NDT in Progress a Defektoskopie).
Pro rok 2020 bude nezbytné soustředit se na příjmy za prodej příruček a propagaci
50. Defektoskopie. Ostatní položky se předpokládají na úrovni roku 2019. V roce 2020
se očekávají nestandardní výdaje, spojené s modernizací webu ČNDT, výbor doporučil
pokračovat v podpoře mladých NDT odborníků za stejných podmínek jako v minulých letech.
Vedení společnosti schválilo hospodaření v roce 2019 a parametry rozpočtu na rok 2020.
5) Informace z oblasti certifikace a normalizace 2019–2020.
Za nepřítomného Ing. Kopce přednesl informace ze zaslaného emailu prezident společnosti:
•

V lednu 2020 byla vydána norma ČSN EN ISO 15549 NDT – Zkoušení vířivými proudy
– Obecné zásady.

•

•

•

Jsou v korektuře 4 normy z techniky počítačové termografie ČSN EN ISO 15708-1
až -4 (terminologická norma diskutována s koordinátorem ČAS Dr. Vlkovou) –
předpoklad vydání únor 2020.
Je zpracovávána ČSN EN ISO 12708 – NDT – Zkoušení ET – Slovník (5. etapa, 69 stran)
- nutná rozsáhlá korekce dle mnoha připomínek Dr. Vlkové (termín 5. etapy:
únor 2020).
Je zpracováván překlad ČSN EN P CEN ISO/25107 NDT – Sylaby pro školení (4. etapa,
106 stran). Sylaby 10 metod a 7 tzv. pokročilých metod RT, UT a MT budou mandatorní
pro školení po vydání novelizované a revidované normy pro kvalifikaci a certifikaci
personálu NDT. Vzhledem k odborné problematice některých metod Ing. Kopec
navázal spolupráci s ochotnými experty (LT – Žúbor, AT – Crha, ET – Šnajberk,
TT – Svoboda J.) – termín 4. etapy 31.1.2020.

6) Informace ze schůze prezidia.
Prezident informoval členy vedení společnosti o výsledcích schůzky nově zvoleného prezidia,
která se konala v Praze 12.12.2019. Náplní této schůze bylo zejména plnění schváleného plánu
činnosti ČNDT, z.s. pro rok 2020. Např. pověřením Ing. Převorovského dočasným vedením
odborné skupiny s pracovním názvem „Nové metody v NDT a NDE“, oslovením skupiny
RS06 o vytvoření nových webových stránek společnosti či spolupráci s ABF ohledně výstavy
FOR INDUSTRY 2020.
7) Informace ze skupin – personální změny a plány RS a OS na odborné akce v 1. pololetí:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

RS02 – v březnu schůze s workshopem a proběhlo avizované sloučení s OS12
RS03 –
RS04 – březen-duben workshop s firmou Testima
RS05 – duben-květen – volební schůze
RS06 – bude pořádat jubilejní 10. nedestruktivní ples 22.2.2020, ve dnech
28. - 29. dubna 2020 organizují NDT WORKSHOP 2020 – informace na webu
společnosti a skupiny
RS07 – jaro schůze
OS08 – duben-květen schůze
OS09 – duben sezení
OS10 –
OS11 –

8) Na návrh prezidenta byla výborem jednomyslně schválena odměna za lektorování
příruček pro Ing. Neugebauera.
9) Publikační činnost a tiskoviny v roce 2020 – časopis, plakáty, příručky atd.
•
•

•

NDT Welding Bulletin 4/2019 bude později než na výboru, jak bylo původně
avizováno
NDT Welding Bulletin – speciální číslo (v anglickém jazyce) 1/2020 pro
zahraniční konference (COFREND DAYS a 20th World Conference on NDT)
deadline 31. března 2020, firmám bude nabídnutá určitá forma prezentace.
Aktualizace brožur o NDT metodách je v běhu. Díky zahrnutí pokročilých
technik (viz předcházející bod: ČSN P CEN ISO/TS 25107) byli požádání

o jednostránkový text Z. Převorovský (technika U-GW) a V. Svoboda (MMM)
s termínem do 15.2.2020. Oba přislíbili; kdyby však ze závažných důvodů
nemohli dodržet termín, bude panem Kopcem zpracováno dle literatury. Bude
doplněna informace o akci NDT&CM 2021.
10) Výstava FOR INDUSTRY 2020 (12. – 15. května) – prezidentem byla podepsána smlouva
o spolupráci s organizátory výstavy. Výstavbu a zajištění stánku ČNDT, z.s. první den výstavy
zajistí p. Turek, druhý a třetí den bude přítomen doc. Topolář, poslední den výstavy a sklizení
stánku zajistí doc. Mazal s p. Turkem.
11) Pověřený předseda nově vznikající skupiny Ing. Převorovský informoval o aktuálním
stavu této skupiny. Zatím se nic neděje, protože se mu nedaří kontaktovat Ing. Štarmana.
12) Nadcházející NDT konference (24. – 26. března Defektoskopia 2020, 12. – 14. května
COFREND DAYS 2020, 8. – 12. června 20th World Conference on NDT 2020,
atd. (viz www.cndt.cz)
13) Pravidla pro podporu mladých NDT specialistů v roce 2020 – vedení společnosti souhlasí
se stejnými pravidly jako v předchozích letech, viz www.cndt.cz.
14) Různé – proběhla pozvánka od RS06 na Desátý nedestruktivní ples 22. února a na NDT
WORKSHOP 2020 28. - 29. dubna.
15) Příští schůze se bude pravděpodobně konat 14. května 2020.

V Brně 29.2.2020

Libor Topolář

