Zápis z 3 jednání vedení ČNDT, z.s.
6. 9. 2018, učebna DC Rezidence Novodvorská 1061/10, 142 00 Praha 4 Lhotka.
Začátek jednání cca v 10 hodin

Prezence, omluveni Koula (zast. Cvrk), Kopec
1) Základní přehled plnění úkolů z minulých schůzí dle zápisů z předchozích schůzí a plnění
plánu činnosti na rok 2018. Většina bodů je plněna – viz další jednání vedení.
2) Činnost vedení ČNDT od minulé schůze (31. 5. 2018), schvalování podpor mladých
odborníků, propagace konferencí atd.
Společnost se úspěšně prezentovala na výstavním stánku na 12. ECNDT v Goteborgu.
K dispozici zde bylo speciální vydání NDTWB, informace o konferencích ČNDT atd. Na
konferenci se letos prezentoval méně firem z ČR. Aktivně vystoupilo několik členů ČNDT
s odbornými příspěvky v orální i posterové sekci. Průběh konference byl vcelku standardní.
Řada účastníků stále vzpomínala na konferenci v Praze v roce 2014. Ing. Převorovský
připomněl setkání NDT akademie.
Zatím je velmi malý zájem o podporu mladých členů ČNDT k účasti na mezinárodních
konferencích. Zřejmě i to ukazuje na celkový malý zájem mladých o rozvoj NDT.
3) Defektoskopie 2018 - úkoly pro členy vedení ČNDT, stav přípravy, základní struktura
programu, informace o propagaci na úrovni RS a OS a plnění úkolů při přípravě odborného
programu, odborný workshop, předávání informací ve skupinách.
Konference se průběžně připravuje, velmi dobrá je situace v počtu dodaných
abstraktů. Nyní je potřeba se soustředit na účastníky a zajit jejich vysoký počet – to je
základní úkol pro vedení RS a OS. Členové vedení společnosti z Prahy by měli zajistit exkurze
studentů VŠ a SŠ.
4) Cena ČNDT návrhy, stanovit pořadí kandidátů, určit osobu odpovědnou za přípravu.
Členové RS 2 a OS 8 předložili vedení společnosti dva návrhy na letošní ocenění. Po kratší
diskuzi se členové vedení rozhodli letošní ocenění udělat oběma kandidátům. Oba budou
pozváni na Společenský večer dne 7. 11. 2018, kde budou ceny předány. Je nutné připravit
informace o kandidátech – Doc. Kořenská přepošle podklady navrhovatelům.
5) Příprava programu sjezdu ČNDT, návrhy na činnost, odpovědné osoby.
V letošním roce bude průběh standardní bez voleb prezidia. Měla by se uskutečnit
volba kontrolní komise. Vlastní sjezd bude řídit Mgr. Topolář. Zprávu o činnosti bude
moderovat prezident společnosti, nicméně informace o plnění jednotlivých úkolů přednesou
odpovědní členové vedení společnosti (viz příloha zápisu č.1/2018)). Návrh plánu činnosti na
další období připraví a přednese Ing. Převorovský – náměty mu předají členové vedení
nejpozději do 26. 10. 2018.
6) Informace o stavu přípravy workshopu NDT in Progress 2019 a dalších akcí ČNDT do konce
roku 2018. Byla zahájena prezentace workshopu na webu společnosti. Workshop bude
připraven ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR v.v.i. – odpovídá Ing. Převorovský.
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Regionální skupina č. 07 připravuje tradiční workshop na Fakultě stavební VUT v Brně. Bližší
informace budou k dispozici v blízké době.
7) Informace o 2nd European NDT and CM Days in Prague 2021 - byla zahájena práce na
přípravách této akce, která se bude konat v říjnu 2021 v Praze. Nyní je k dispozici doména, na
které jsou předběžné informace o této akci. Dále jednáme se spolupracujícími společnostmi.
8) Místo konání Defektoskopie 2019 – již v loňském roce byly za místo konání vybrány České
Budějovice. Zde zatím nedošlo k žádné změně. První oficiální informace by měla být
k dispozici na Defektoskopii 2018 v Praze.
9) Konečně se podařilo vydat první z příruček, která je zaměřena na kapilární metodu
zkoušení. Další příručky zaměřené na metodu magnetickou a zkoušení vířivými proudy by
měly být k dispozici nejpozději do Defektoskopie 2018. Zatím k tomuto termínu
předpokládáme i vydání příručky pro zkoušení ultrazvukem. Zde je naprosto nezbytná
spoluúčast všech členů vedení společnosti při propagaci příruček. Prodej příruček bude mít
velký vliv na vývoj finanční situace ČNDT. Všichni členové vedení dostali propagační materiál,
který je k dispozici i na webu společnosti.
10) Stav časopisu NDT Welding Bulletin – výhled do konce roku je velmi neutěšený. Nicméně
v současné době má společnost pouze omezené možnosti situaci ovlivnit. Hlavní tíha řešení
situace je na vydavateli (Turek) a částečně i na předsedovi redakční rady (Převorovský).
11) Příprava databáze videí a návrh její struktury. Mgr. Topolář seznámil přítomné se
základní navrhovanou strukturou databáze. Základem je opět spolupráce celého vedení,
jehož členové by měli zasílat odkazy na vhodná videa s jejich krátkým popisem, případně
posílat celá videa. Veškerá komunikace musí směřovat přímo na Mgr. Topoláře, který
databázi sestavuje.
12) Podklady pro GDPR – všichni přítomní podepsali základní dokumenty, související se
zaváděním GDPR do praxe společnosti. V této souvislosti byl podán návrh na zřízení
speciálních mailových adres ČNDT pro všechny předsedy skupin, které si zájemci budou moci
přesměrovat na své vybrané mailové adresy. Situaci zjistí a případně zajistí prezident
společnosti – nejpozději do Defektoskopie 2018.
13) Informace ze skupiny OS 10 a postup přípravy MRA, závěry ze schůze skupiny v Brně. Ing.
Neugebauer seznámil přítomné se současnou situací a se závěry z jednání OS v Brně. Do
Defektoskopie by se měla uskutečnit ještě jedna schůzka skupiny, která připraví jednání
workshopu v Praze na Defektoskopii 2018., Kopec a všichni (zápis z jednání je na webu ČNDT.
Při nejbližší příležitosti je nutné, aby výbor dokončil přípravu komise pro schvalování COP do
MRA. Již se hlásí první zájemci a ČNDT nesmí být brzdou tohoto procesu.
14) Nadcházející NDT události. Prezident seznámil členy vedení s pozváním na konferenci do
Polska. Vzhledem k pracovním u vytížení se prezident nemůže zúčastnit osobně. Výbor proto
souhlasí s účastí Ing. Sekerášové, jako představitelky ČNDT. Další akcí je seminář VT
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v Piešťanech dne 3. 10. 2018. Seminář je pořádán Ing. Žúborem při příležitosti 100. výročí
založení Československa. Tohoto setkání se zúčastní prezident společnosti.
15) Informace z EFNDT a ICNDT. Prezident společnosti seznámil přítomné s jednáním obou
společností v Gothenburgu. V současné době probíhá diskuze o pravidlech výběru členských
příspěvků. Na webu EFNDT jsou k dispozici inovované informace o pravidlech MRA. Závěrem
byla podána informace o volbě nového vedení EFNDT – prezidentem se stal pan Roger Lyon,
vice- prezidentem je pan Fermin Gomez Fraile a sekretářem pan David Gilbert. Za člena BoD
EFNDT byl zvolen i prezident ČNDT.
16) Vybírání členských příspěvků, odvody, činnost skupin v uplynulém období a hlavně
předpoklady do konce roku. Předsedové skupin odpovídají za pořádek v odvodech příspěvků.
Situace je různá v různých skupinách – přehled bude podán na sjezdu ČNDT v Praze. Většina
skupin již nepředpokládá další akce do konce roku. Prezident předal předsedům skupin 3, 4 a
5 opravená razítka společnosti. Vedoucí skupin byli upozorněni na novou edici členských
průkazů, které budou k dispozici na Defektoskopii 2018
17) Příští jednání výboru - 5. 11. 2018 od 18.30 hodin v Konferenčním centru v Praze.
Zapsal

06. 09. 2018

Pavel Mazal

Doplněk:
Počty předaných příruček (budou hrazeny bez nákladů na dopravu) – 495 Kč.
RS 2
RS 3
RS 4
RS 5
RS 6
RS 7

1
0
4
0
5
1
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OS 08
OS 09
OS 10
OS 11
OS 12

1
2
0
0
0

TUV Nord
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Prof. Fiala
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