
 

 

 

 

 

Pozvánka na školení 

PMA – Zvláštní posouzení materiálu 
 

Vážená paní / Vážený pane, 

pokud výrobce pro zhotovení tlakového zařízení použije materiál, který není  uveden v 

příslušné harmonizované materiálové evropské normě, je povinen provést tzv. „Zvláštní 

posouzení materiálu“(PMA) a toto vhodnou formou dokumentovat. Při kontrole těchto 

dokumentů OS 1221 zjišťujeme, že v této problematice je mnoho nejasností a nedostatků. 

    

Dovolujeme si Vás proto touto cestou pozvat na půldenní školení k problematice provádění  

a dokumentování „Zvláštního posouzení materiálu“. Školení je určeno zejména pro 

konstruktéry, technology a další pracovníky v oblasti posuzování shody tlakových zařízení. 

 

Cílem školení je seznámit účastníky podrobněji s metodikou provádění a způsobem 

dokumentování PMA, podrobně rozebrat nejčastější případy, kdy je vypracováno PMA (např. 

použití materiálu dle ASTM/ASME, ĆSN, DIN, AD2000 apod.) a upozornit na nejčastěji se 

vyskytující chyby. 

 Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování. 

 

Datum konání:  19. 10. 2017 - PRAHA 

Místo konání:  
Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 

2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro  

Parkování:  ZDARMA v „Galerii Harfa“  

Cena:  

3.025,- Kč vč. DPH / osoba, tj. 2.500,- Kč bez DPH 

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení  

a podklady k přednáškám)  

Přednášející:  Ing. František Procháska, CSc. – inspektor tlakových zařízení 

 



PROGRAM SEMINÁŘE 

 

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 – 09:10 Zahájení semináře, představení služeb 
Ing. Klára Svěráková 
TÜV NORD Czech 

09:10 – 10:00 
Vysvětlení pojmu PMA, povinnosti výrobce, role oznámeného 
subjektu. Obsah PMA, metodika pro vypracování, Pravidla 7/17 a 
9/13, dokument PE-03-28 Rev. 5 

Ing. F. Procháska 
TÜV NORD Czech 

10:00 – 10:10 Přestávka na kávu - 

10:10 – 11:00 
Pokračování 
Vysvětlení pojmu PMA… 

Ing. F. Procháska 
TÜV NORD Czech 

11:00 – 12:00 

Nejčastější případy, kdy je nutné vypracovat PMA, porovnání 
požadavků na materiál (TDP) podle EN a ASTM/ASME, AD2000 
MBl, konkrétní příklady vyplnění dokumentu PMA, časté chyby, 
výměna zkušeností, diskuze 

Ing. F. Procháska 
TÜV NORD Czech 

12:00 – 12:10 Přestávka na kávu - 

12:10 – 13:00 
Pokračování 
Nejčastější případy, kdy je nutné vypracovat PMA… 

Ing. F. Procháska 
TÜV NORD Czech 

13:00 Předpokládaný čas ukončení školení - 

 

Těšíme se na setkání s Vámi 

 

UPOZORŇUJEME! 

Kapacita sálu je omezena pro 20 osob. Děkujeme za pochopení. 

Organizační 
pokyny: 

 Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. 

 Přihlášky zasílejte nejpozději tři dny před konáním semináře. 

 Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou 
(na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení, SS a VS). 

 Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji 
prosím, dokladem o platbě. 

 Fakturu – daňový doklad Vám zašleme emailem na základě přijaté platby. 

 STORNO POPLATKY – V případě odhlášení ze semináře 7 kalendářních dnů 
a méně před začátkem, účtujeme stornopoplatek 100% sazby. 

 V případě neúčasti se vložné nevrací!! 

Pro bližší 

informace 

a přihlášky: 

Ing. Klára Svěráková 

Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240 

E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, www.tuev-nord.cz 

mailto:sverakova@tuev-nord.cz
http://www.tuev-nord.cz/

