Zápis z jednání 3.schůze výboru ČNDT
ze dne 22.6.2006
Místo konání: Top Hotel Praha,
1) Prezence – přítomni všichni (!) členové výboru,
hosté – Ing. Turková, prof. Ptáček, doc.Rez, a pan Turek
2) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
a) Předávání účetních dokladů paní Rážové – nejsou zásadnější problémy
b) Výběr členských příspěvků – doplněné seznamy členů poslat paní tajemnici a
následně převést odvody na centrální účet ČNDT – do 31.6.2006.
c) Vytipovat vhodné místo pro uspořádání firemní večera v Táboře – jediná zaslaná
nabídka od pana Markarjance – jedná o prostý raut v hotelu Dvořák
d) Reprezentovat společnost na veletrhu MACH 2006 – vysloveno poděkování všem
zúčastněným.
e) Oslovit potencionální autory článků do spec.čísla NDT WB - částečně splněno
panem Turkem – z RS a OS nikdo (mimo prof. Fialu)
f) Oslovit potencionální inzerenty do spec.čísla NDT WB - částečně splněno panem
Turkem – z RS a OS zatím nikdo
g) Oslovit potencionální sponzory ENDTD – prezident oslovil GE, z ostatních členů
výboru nebylo splněno
h) Vytipovat členy organizačního výboru a SciCom ENDTD - nebyla zaslána žádná
nabídka - nesplněno
Prezidium dne 8.6.2006:
a) Sestavit dopis pro zahraniční sponzory, prezidenty zahraničních společností a členy
SciCom. – Ing. Převorovský - nebylo splněno
b) Dokončit prezentační materiály ČNDT – Turek, Mazal, Převorovský - splněno
c) Projednat aktuální stav přípravy publikace o defektoskopii s prof.Ptáčkem – schůzka
22.6.2006 ve 13.00 hod (po skončení zasedání výboru) – Mazal - splněno
d) Projednat řešení situace v OS 10 – Mazal - splněno (viz. níže)
e) Zjistit cenové kalkulace zájezdu do Berlína a podmínky návštěvy výstavy na ECNDT
2006 – do 3. schůze výboru ČNDT – prezident a paní Turková splněno
3) Informace z jednání prezídia ČNDT
a) Projednáno základní organizační schéma ENDTD, úkoly pro prezentaci akce, základní
předběžná dohoda o způsobu zabezpečení akce.
b) Projednána struktura speciálního vydání NDT WB
c) Projednána situace ve skupině OS10 – viz níže
4) Informace ze zasedání EFNDT v Budapešti (21.5.2006)
Na zasedání byl prezentován vývoj jednotlivých národních NDT společností. Prezentace
ČNDT byla hodnocena jako nejlepší. Prezident naší společnosti kromě prezentace ČNDT
propagoval ENDTD 2007 a předal informační materiály všem přítomným zástupcům NDT
společností.
Byly projednány požadavky menších středoevropských NDT společností vůči EFNDT.
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5) Informace o jednání v APC
Proběhlo jednání o způsobu vzdělávání a certifikace v oblasti AE. Připravuje se studijní
materiál.
Valná hromada APC proběhne v Praze-Průhonicích 6.10.2006
Návrh členů správní rady: Ing.Janoušek, Ing.Porkert, Doc.Dubenský a pan Solnař – schváleno
všemi hlasy
6) Příprava ENDTD 07
Je nejvyšší čas na získání sponzorů. Materiály pro potencionální sponzory, vystavovatele i
účastníky musí být k dispozici na ECNDT v Berlíně.
Byly posouzeny možné varianty organizace konference: a) vše silami ČNDT, b) vše externí
firma, c) odborný program ČNDT a organizační zabezpečení ubytování, doprovodného
programu a výstavy externí firmy. Byla schválena varianta c) - organizace konference bude
z části zajišťována z ČNDT a vybrané činnosti budou zadány externím firmám.
- jednomyslně odsouhlaseno
Výbor souhlasí, aby na vybrané činnosti (viz níže) byly uzavřeny smlouvy z firmamy TIRET
a DANTOUR.
- jednomyslně odsouhlaseno
Předběžně byli pověřeni organizací jednotlivých činností:
Ubytování
- DANTOUR
Výstava a tiskařské záležitosti
- TIRET
Doprovodný program
- DANTOUR
Odborný program
- NDT in Progress
- Ing. Převorovský, CSc.
- NDT for Safety
- Ing. Svoboda
- DEFEKTOSKOPIE 2007 - Ing. Kořenská, CSc.
Evidence účastníků - NDT in Progress
- bude upřesněno
- NDT for Safety
- bude upřesněno
- DEFEKTOSKOPIE 2007 - pí.Kratochvílová
Supervizoři
- Doc.Ing. Mazal CSc., Ing. Převorovský, CSc., Prof.Hájek
- jednomyslně odsouhlaseno
Členové SciCom – 10-12 členů (nebudou platit vložné)
Do konce července je nutné oslovit odborníky (z ČR i ze světa) a pozvat je k účasti v SciCom
- případné kontakty předat prezidiu a kandidáti pak budou oficiálně osloveni vedením
společnosti. – úkol pro všechny členy vedení ČNDT!
7) Exkurze do Berlína
Uskuteční se 27.9.2006. Cena 600÷1000 Kč (dle způsobu platby a případného členství
v ČNDT).
Náklady ČNDT budou cca 20 tis. Kč.
8) Informace o přípravě plakátů o defektoskopii
První z plakátů bude zaměřen na obecné informaci o NDT – bez reklam.
Další plakáty se budou postupně zabývat popisem jednotlivých metod NDT. Na tyto plakáty
bude možné umístit komerční propagaci (za úplatu).
Zatím nikdo neposkytl vydavateli žádné materiály ani obrázky pro přípravu plakátu.
Koncept plakátu musí být k dispozici do konce června.
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Odpovědnou osobou pro přípravu plakátu byl určen Doc. Dubenský (+ p.Turek)
- jednomyslně odsouhlaseno
9) Příprava speciálního čísla NDT WB
Bude součástí NDT WB č.3. Toto speciální číslo v AJ je určeno především pro prezentaci
české defektoskopie na ECNDT 2006 v Berlíně a na dalších zahraničních a mezinárodních
konferencích a bude využito i v příštím roce.
Obsahovat bude především:
- prezentaci ČNDT a jejich odborných akcí
- odborné články
- seznam firemních členů s jejich základní prezentací cca na 1/3 strany. Větší rozsah
prezentace bude jako v minulosti za příplatek
- klasické reklamy – měly by uhradit značnou část nákladů na tisk
10) Příprava voleb členů prezidia
V časopise NDTWB č. 2 a na webu bude oznámení o konání voleb členů prezidia – bude
použito stejné schéma jako v roce 2004. Na webu bude uveřejněno základní představení
kandidátů. Bude určen termín, do kterého je možné kandidáty navrhovat. Po tomto termínu
bude kandidátka uzavřena a ani na místě voleb už nebudou žádné návrhy přijímány.
11) Vytvoření pravidel pro volby do prezidia
Byla jmenována legislativní skupina pro vytvoření „Volebního řádu ČNDT“ ve složení:
Ing.Vodrážková, Ing.Veselá, PhD., pí.Kratochvílová. Volební řád musí vycházet z platných
Stanov ČNDT a nesmí vyžadovat jejich další úpravu.Návrh řádu projedná příští zasedání
výboru ČNDT a musí být schváleno sjezdem ČNDT
- jednomyslně odsouhlaseno
12) Přehled plnění finančních odvodů ze skupin
Paní Ing.Vodrážková seznámila přítomné se stavem převodu prostředků z OS a RS na
centrální účet ČNDT. Skupiny, které dosud nesplnily povinnost tak učiní do 30.6.2006.
13) Přehled předávání evidenčních informací ze skupin
Předsedové skupin, kteří ještě neposlali databázi s informacemi o zaplacení členských
příspěvků za rok 2006 tak učiní nejpozději do konce června. Databáze je nutné průběžně
doplnit o e-mailové adresy tak, aby bylo možné některé důležité informace předávat přímo
členům ČNDT.
- všichni vedoucí skupin, termín 30.6.2006
14) Situace v OS10
Mgr. Růžička seznámil přítomné se situací ve skupině. Většina členů této skupiny jsou
zaměstnanci firmy ATG s.r.o. a tato firma zvažuje na příští rok požádat o firemní členství.
Pro letošní rok členové OS10 příspěvky zaplatí a předseda skupiny odešle seznam členů a
podíl z členských příspěvků do 30.6.2006. V průběhu srpna, příp. září bude uspořádán veřejně
přístupný seminář věnovaný problematice získávání prostředků z evropských fondů.
15) Cena ČNDT
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Zatím nebyl podán žádný návrh. Všichni členové vedení ČNDT byly vyzváni ke zvýšení
iniciativy v této oblasti.
16) Různé
a) Firemní členství - Bylo předáno osvědčení o firemním členství zástupci firmy
DAKEL – ZD Rpety.
b) MACH 2006 – poděkování všem, kteří reprezentovali společnost na stánku ČNDT.
Byli zde propagováni firemní členové ČNDT, kteří současně mohli prezentovat své
propagační materiály.
c) Informace z konference v Rumunsku – naši společnost reprezentovali
Doc.Dubenský a p.Solnař. Doc.Dubenský představil činnost ČNDT v rumunském
jazyce. Sborníky jsou k dispozici u prezidenta.
d) Příprava publikace o defektoskopii – Dnes se uskuteční schůzka autorského
kolektivu. Stále není vyjasněna situace kapitoly 6.1 – Ultrazvuk – již několik
odborníků odřeklo. Smlouva na odevzdání rukopisu do nakladatelství byla
prodloužena do září 2006.
e) Webové prezentace RS a OS – fungují pouze prezentace RS06 a RS07. Ostatním
skupinám odkazy nefungují. Je třeba zaktualizovat a zprovoznit stránky skupin.
f) Zprávy ze skupin
• OS10 – chystá seminář o problematice čerpání z fondů EU, který se uskuteční
v Táboře 7.9.2006 v 10 hod, před zasedáním výboru ČNDT.
• OS02 – ze semináře pořádaného ve spolupráci s SÚJB převede RS02 na účet
společnosti 1/3 podíl ze zisku (cca 7.000,- Kč).
• OS09 – koncem května proběhl seminář v Peci pod Sněžkou. Jedním
z hlavních bodů programu byla problematika certifikace pracovníků AE. Další
jednání na toto téma proběhne v pátek 8.9.2006 v Táboře po zasedání výboru
ČNDT.
– Ing.Svoboda žádá o příspěvek na vložné na konferenci v Japonsku ve
výši 20.000 Jenů (cca 4.800,-Kč)
- jednomyslně odsouhlaseno
• OS12 – Prof. Hájek informoval o možnosti zorganizovat v průběhu
konference v Táboře návštěvu JE Temelín. Protože tato akce může být
realizována pouze pro omezený počet zájemců a pro povolení ke vstupu do JE
je potřeba mít seznam účastníků, budou informace o této akci umístěny na
webu.
Úkoly pro členy výboru:
a) Důsledně dodržovat termíny a pravidla pro odevzdávání finančních podkladů paní
Rážové – průběžně.
- PŘEDSEDOVÉ SKUPIN
b) Zajistit výběr členských příspěvků na rok 2006 – dokončit a poslat doplněné seznamy
členů paní Kratochvílové, převést finanční prostředky pro ČNDT – termín 30.6.
- PŘEDSEDOVÉ SKUPIN
c) Vytipovat vhodné místo pro uspořádání firemní večera v Táboře – úkol trvá.
- VŠICHNI ČLENOVÉ VÝBORU
d) Oslovit potencionální sponzory ENDTD
– VŠICHNI ČLENOVÉ VÝBORU
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e) Navrhnou další členy organizačního výboru a SciCom ENDTD – do 30.6.2006
– Ing.Převorovský a Ing. Svoboda
f) Vytvořit koncept 1. plakátu o Defektoskopii - do 30.6. - Doc.Dubenský
g) Vytvořit „Volební řád“ – do další schůze výboru ČNDT- LEGISLATIVNÍ SKUPINA
h) Aktualizovat a zprovoznit webové stránky jednotlivých skupin
- PŘEDSEDOVÉ SKUPIN
i) Sestavit dopis pro zahraniční sponzory, prezidenty zahraničních společností a členy
SciCom. – do 30.6.2006
– Ing. PŘEVOROVSKÝ

Příští schůze výboru ČNDT se bude konat v hotelu PALCÁT v Táboře 7.-8.9.2006 –
dopoledne od cca 10.00 hod. se bude konat seminář pořádaný OS 10, od cca 14.00 hod.
vlastní jednání výboru ČNDT. V pátek 8.9 od 9.00 hodin pokračuje schůze jednáním,
které bude zaměřeno na úkoly spojené se vznikem školicího systému v oblasti AE.

V Praze 22.06.2006

zapsal: Dagmar Kratochvílová

Upravil a schválil
Pavel Mazal
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