
Zámečník (23–003–H) 

Dílčí kvalifikace spl ňují kriteria pro povolání:  

Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik báňské záchranné služby; 
Mechanik opravář; montér ocelových konstrukcí; Montér točivých strojů; Montér vzduchotechniky; 
Provozní zámečník 

Obor Záme čník obsahuje 11 díl čích zkoušek a žadatel musí prokázat odbornou zp ůsobilost: 

1. Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 

2. Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti 
povrchu 

3. Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, 
pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.) 

4. Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojů 

5. Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 

6. Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. 
přístrojů 

7. Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování 

8. Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 

9. Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, 
zkružovacích aj. strojích 

10. Svařování kovů 

11. Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů 
pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí 

Při ověřování splnění kriterií založených na formě praktického předvedení se přihlíží především 
k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku 
zvládání operací. 

 

Doba p řípravy na zkoušku (díl čí kvalifikace) 

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během 
zkoušky) je 45 až 75 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení 
uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. 

Délka vykonání zkoušky (díl čí kvalifikace) 

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 9,5 až 10,5 hodin 
(hodinou se rozumí 60 minut). 

Minimální a maximální cena za zkoušku (díl čí kvalifikace) 

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 2500 až 8900 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku 
uvádějí jednotlivé autorizované osoby. Cena se bude odvíjet od výše nákladů za jednotlivé zkoušky 
(dílčí kvalifikace). 

Složení zkušební komise 

Zkouška probíhá za přítomnosti jedné autorizované osoby nebo jednoho autorizovaného zástupce 
právnické osoby. 


