
 

 Česká společnost pro nedestruktivní testování, 
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Zápis z jednání schůze skupiny RS5 z 18. 10. 2022 
 

Dne:  18. 10. 2022 v Hradci Králové 
 

Přítomni : p. Šafář, p. Pytlík, ing. Vlček, p. Janda, p. Žižka 

Hosté, ostatní : ing.Rumlová – účetní, doc. Mgr. Libor Topolář. Ph.D., Miroslav Hurt 

Nepřítomní: p. Lehký, p. Poledník (Xray Vodička), Bc. Jakub Matoušek 

 

 

1) Zahájení, zápis do prezenční listiny, aktualizace kontaktů 

2) Hodnocení činnosti skupiny od poslední schůze 

3) Seznámení s činností ČNDT v roce 2021 a v uplynulé části roku 2022 

4) Finanční zpráva za rok 2021, jednomyslně schváleno 

5) Plán činnosti skupiny na r. 2022 / 2023 

6) Defektoskopie 2022 – pozvánka na blížící se výstavu a konferenci v Přerově 

7) Volby do představenstva 

8) Ostatní 

9) Závěr, hlasování, usnesení 

 

 

 

Ad 1) Naše skupina má momentálně 6 členů, plus 4 zástupce členů firemních. Finance 

skupiny jsou řádně vedené ing. Rumlovou a všechny informace jsou zasílány včas na centrálu 

ČNDT. 

 

Termín další schůze byl předběžně stanoven na přelom března a dubna 2023.  

  

Ad 2) Regionální skupina Východní Čechy se sešla jednou ročně, pana Zahradníka z firmy 

Xray Vodička nahradil pan Poledník (nový člen). Počet členů zůstává neměnný. 

 

Ad 3) Členové byli seznámeni s průběhem Mezinárodní (evropské) konference NDT 2021 

v Praze a s průběžnými závěry pravidelných schůzí představenstva ČNDT, které se konaly 

v uplynulém období v rezidenci ELTODO v Praze (p. Topolář). 

 

Všichni členové potvrdili bezproblémové doručování časopisu TECHMAGAZÍN na jimi 

uvedené adresy, stejně jako spokojenost s jeho obsahovou kvalitou. 

 

 

Seznam všech dostupných doposud vydaných studijních příruček vydaných v rámci programu 

PROQUALINDT je dostupný na stránkách ČNDT v sekci „obchod“. Poslední, dosud 

chybějící příručka k RTG metodě byla vydána v roce 2022. 

 

Ad 6) DEFEKTOSKOPIE 2022 – 8. – 10. 11. 2022, Hotel Jana, Přerov 



 

 Česká společnost pro nedestruktivní testování, 

 Východočeská regionální skupina ČNDT (RS 5) 
  

Ad 7) Byla navržena a odhlasována finanční odměna pro účetní skupiny ing. 

Rumlovou ve výši 3 000 Kč bez DPH, protože odsouhlasená odměna nebyla opět v minulém 

roce vyplacena. Ing. Rumlová rovněž oznámila svůj odchod do důchodu a spolu s ním i svou 

rezignaci na funkci účetní RS5.  

 

Nadále pokračuje vytváření databáze videí s tematikou a odkazy na NDT. Členové vyzváni 

k případné účasti a doplnění stejně jako k využívání těchto videí dostupných ze stránek 

ČNDT. 

 

Ad 7) Volby do představenstva proběhly jednomyslně, jako předseda i místopředseda 

zůstávají ve funkcích p. Žižka, resp. p. Matoušek. 

 

Ad 8) Členům byly předloženy k nahlédnutí studijní příručky PROQUALINDT k RTG 

metodě. 

 

 

Ad 9) Členská schůze (dále jen ČS) bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2021. 

 (ke kontrole jsou k dispozici k nahlédnutí členům u ing. Rumlové) 

 

 ČS bere na vědomí změny v personálním složení RS5. 

 

 ČS ukládá vyplatit odměnu ing. Rumlové ve výši 3 000 Kč bez srážkové daně 

z prostředků RS5 za poskytnuté služby při vedení účetnictví skupiny. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 18. 10. 2021 

J. Žižka, předseda RS5 


