Zápis ze schůze výboru ČNDT č.1 / 2017
čtvrtek 9. 3. 2017 cca od 10.00 hod.
Praha, jednací místnost DC Rezidence, Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO),
142 00 Praha 4 – Lhotka

Prezence viz prezenční listina. Omluveni – Bernard Kopec, Václav Koula, Josef
Neugebauer
1) Dokončení zápisu ze 4. schůze v Luhačovicích – zápis byl dokončen podle
poznámek účastníků.
2) Přehled úkolů z minulých schůzí – byla provedena kontrola úkolů z minulých
schůzí vedení společnosti. Úkoly jsou vesměs plněny, problémy viz další body
dnešního jednání.
3) Defektoskopie 2016 a EWGAE 2016. Obě základní konference roku 2016 je možné
považovat za přínosné. Zejména konference EWGAE 2016 byla úspěšná jak po
stránce počtu účastníků a vystavovatelů, tak i po stránce odborné. Přes určité
obavy z menšího zájmu o Defektoskopii v Luhačovicích byl výsledný počet
účastníků celkem uspokojivý a i tato konference byla finančně vyrovnaná.
Nicméně u Defektoskopie je zřejmý pokles zájmu odborné veřejnosti. Zcela
zásadním úkolem pro všechny členy vedení bude propagace letošní konference
v Chomutově mezi odbornou veřejností.
Odpovídají všichni
4) Finanční uzávěrka za rok 2016 – členové vedení byli seznámeni se strukturou
čerpání finančních prostředků v roce 2016 a celkovým hospodářským výsledkem.
Vedení společnosti vzalo zprávu na vědomí. Stále však chybí správné údaje u
několika RS – je nutné neprodleně zkontrolovat a případně opravit u paní účetní.
Vzhledem k současnému vývoji doporučilo vedení společnosti převést významnou
část eurového účtu na účet korunový a ponechat na tomto účtu provozní částku
ve výši cca 10.000 EUR. Dále byla projednána možnost uzavření dohod o hmotné
odpovědnosti s předsedy jednotlivých regionálních a odborných skupin.
Odpovídá Mazal
5) Informace z oblasti certifikace a normalizace. Dne 6.3.2017 se konala schůze
skupiny OS 10 v prostorách PBS ve Velké Bíteši. Vedení ČNDT bylo seznámeno
s návrhem zápisu z jednání. Hlavním problémem zůstávají skripta pro zahájení
procesu MRA. Dále byla doporučena účast zástupce OS 10 na konferenci
Certification 2017 ve Vídni.
Hledáme odborníky na korekturu připravovaných skript. Bylo dohodnuto vydat
skripta pouze po redakční korektuře (vždy po měsíci). Vydaná skripta budou
podrobena korektuře a následně vydána v podobě učebnic.
Odpovídají Turek, Kopec a Neugebauer
6) Konference ČNDT 2017
a) Ing. Převorovský přiblížil současný stav přípravy workshopu NDT in
Progress 2017. Příprava pokračuje podle plánu: jsou vytištěna oznámení,

předchozí účastníci jsou informováni, existují webové stránky atd. ČNDT
může podpořit mladé odborníky, musí však být jasný přínos defektoskopii
v ČR.
Za přípravu workshopu odpovídá Ing. Převorovský
b) Defektoskopie 2017 by měla být opět nejvýznamnější akcí ČNDT
v letošním roce. Všichni přítomní dostali oznámení o konferenci a byli
důrazně vyzváni k široké prezentaci. Zejména je nutné oslovit potenciální
autory odborných příspěvků. Pokud budou splněny předem stanovené
podmínky, je možné autorům snížit vložné, případně vyplatit autorské
honoráře. Výbor podporuje spíše variantu autorských honorářů – je to
účetně jednodušší. Připomínáme závazek všech RS a OS zajistit nejméně
jeden odborný příspěvek!
Odpovídají všichni členové vedení
Předsedkyně RS 07 informovala přítomné o jednání výboru RS07, který se
zabýval nízkou účastí členů ČNDT na konferenci Defektoskopie 2016,
zejména na odborných přednáškách a výstavě. Z tohoto jednání vzešel
návrh na snížení vložného pro členy ČNDT a doplacení případné ztráty
z prostředků ČNDT.
Reakce: Tento návrh určitě nepřiláká významnější počet nových účastníků.
Mnohem významnější je kvalitní program, dobře obsazená výstava atd.
V porovnání s dalšími konferencemi podobného rozsahu a vzhledem
k zajištěným službám jsme stále výrazně levnější. Většina skupin má
samozřejmě možnost uhradit část vložného ze svých prostředků atd.
Návrh na výrazné snížení vložného nebyl přijat. Členové ČNDT již nyní mají
vložné snížené cca o 10% (tedy ve výši přesahující roční členské vložné).
7) Další konference a akce (Defektoskopie 2018). Všichni přítomní byli vyzváni
k vytipování míst pro možné konání konference Defektoskopie 2018. Podmínky
jsou stále stejné – sál pro jednání cca 100 účastníků, další salonek pro jednání
sekce. Rozhodující je prostor pro konání výstavy. Další podmínkou je ubytování
v blízkosti místa konání konference a rozumná dopravní dostupnost. Termín
konání opět v první polovině listopadu – ideálně 6. – 8. 11. 2018
Odpovídají všichni členové vedení
8) ForIndustry 2017 (9. - 12. 5. 2017) - ČNDT je opět partnerem organizátorů
souboru veletrhů a bude mít na výstavišti v Letňanech výstavní stánek. Všichni
členové vedení budou v průběhu dubna vyzváni k účasti na stánku společnosti.
Firemní členové opět mohou dodat tištěné informační materiály. Informace o
veletrhu jsou na webu naší společnosti.
Odpovídají Turek, Mazal
9) Plán činnosti ČNDT na rok 2017 – připomínka. Plán se postupně plní, samozřejmě
s výjimkou výukových skript, viz výše. Za plnění jsou odpovědni všichni členové
vedení společnosti.
10) Pravidla pro podporu mladých NDT specialistů v roce 2017 – zůstávají v platnosti
pravidla z roku 2016. Pravidla pro podporu mladých NDT specialistů v roce 2017 zůstávají v platnosti pravidla z roku 2016. Ihned po schválení zápisu budou opět

zveřejněny na webu společnosti. Je nutné důsledně dbát na plnění všech
požadavků na prezentaci výsledků. Bylo by vhodné zvážit případné zveřejnění
podpořených vystoupení na webu ČNDT. Přítomní byli seznámeni s žádostí Ing.
Kratochvílové na úhradu vložného na konferenci ICSI 2017 zaměřené na lomové
chování moderních materiálů na Madeiře. Vložné činí 350 UER. Příspěvek bude
prezentován také v NDT WB nebo na Defektoskopii 2017. Přítomní vyslovili
souhlas.
11) NDT Welding Bulletin - aktuální číslo a plán 2017. Vydavatel seznámil přítomné
s plánem vydávání časopisu, učebnic a plakátů na rok 2017. Základní problém
NDT Welding Bulletinu je stále stejný – nedostatečný počet inzerentů, málo
kvalitních odborných příspěvků a nedostatek informací ze skupin. Úkol pro
všechny je standardní – dodat odborné příspěvky a zejména působit na
potenciální inzerenty.
Odpovídají všichni
12) Rozpočet ČNDT 2017 - vedení společnosti souhlasí s rozpočtem, který bude
mít obdobnou strukturu výdajů jako v roce 2016. V případě zájmu je možné posílit
výdaje na podporu mladých pracovníků na významných mezinárodních
konferencích. V položce příjmy bude nutné oslovit potenciální sponzory
konference ČNDT v Chomutově a případně i workshopu NDT in P v Praze. V
zásadě by měl být rozpočet vyrovnaný, případně s menším deficitem.
Odpovídá Mazal
13) Případné změny ve vedení společnosti – žádné. Prezident upozornil na konání
volebního sjezdu v Chomutově a z toho vyplývající potřebu nalezení dalších
zájemců o práci v prezidiu společnosti.
Odpovídají všichni.
14) Situace v oblasti NDT, informace ze skupin a plány RS a OS – v současné době se
připravují výroční schůze RS a OS spojené s výběrem členských příspěvků. Je
nutné informace o těchto akcích dodávat prezidiu v dostatečném časovém
předstihu, aby bylo možné zajistit účast zástupce prezidia a informovat ostatní
zájemce. V Ostravě se konal NDT společenský ples, OS 10 uspořádala členskou
schůzi atd. Ing. J. Svoboda informoval přítomné o školicím kurzu BAM se
zaměřením na vlastnosti polymerů vyztužených vlákny. RS6 pořádá ve dnech 25. a
26. dubna v hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm pro své členy a další
zájemce „Workshop 2017“, zaměřený na novinky v nedestruktivní technice,
spojený s praktickými ukázkami. Přednášky budou v českém a anglickém jazyce.
Informace jsou na webu ČNDT. RS 07 pořádá členskou schůzi spojenou se
seminářem na Stavební fakultě VUT v Brně dne 29. 3. 2017.
3. dubna 2017 se bude na Novotného lávce konat setkání členů TK 138 pracovní
skupiny 11. Přítomní členové vedení souhlasí s případnou finanční podporou
tohoto zasedání ze strany ČNDT.
Ing. J. Svoboda představil novou publikaci Termodiagnostika (autoři: Peťková,
Svoboda) – ISBN 978-80-8126-132-9, vyd. 2016.

Prezident společnosti se zúčastnil konference Diago 2017, kterou pořádala
Asociace technických diagnostiků v Milovech na Českomoravské vrchovině. S
vedením ATD byla projednána možnost uzavření „dohody a spolupráci“. Výbor byl
seznámen se základními náměty pro tuto spolupráci. Výbor souhlasí s dalším
jednáním a přípravou vzájemně výhodné dohody. Dohodu by bylo možné schválit
na dalším jednání výboru.

Termín dalšího jednání vedení společnosti: předběžně 25. 5. 2017 v Praze.
V Brně 24. 3. 2017
Pavel Mazal

