
Témata k závěrečným zkouškám – Instalatér 

 

Téma č. 1  

 Topné plyny 

 Uložení a izolace vnitřního vodovodu 

 Vyhledávání zaměstnání (popište možnosti hledání zaměstnání, získání informací, popište 

úkoly a význam úřadů práce) 

Téma č. 2 

 Vnitřní rozvod plynu 

 Kompenzace rozvodu potrubí 

 Skončení pracovního poměru (uveďte způsob ukončení ze strany zaměstnance a ze strany 

zaměstnavatele) 

Téma č. 3 

 Armatury plynovodu 

 Druhy ohřívačů vody 

 Uplatnění v profesi (v jakých firmách ji lze uplatnit, uveďte příklady v okolí, jaké jsou nástupní 

podmínky a co to jsou zaměstnanecké výhody – příklady) 

Téma č. 4 

 Plynové spotřebiče 

 Potrubí pro rozvod vody 

 Přímé a nepřímé daně (vysvětlete rozdíl mezi nimi a z každé uveďte jednu a popište ji) 

Téma č. 5 

 Měření spotřeby plynu 

 Veřejný vodovod 

 Daně (vysvětlete jejich hlavní funkci, vysvětlete pojem „státní rozpočet“, uveďte příklady daní 

vybíraných v ČR) 

Téma č. 6 

 Materiál plynovodů 

 Čerpadla pro rozvod vody 

 Vznik pracovního poměru (postup při uzavírání pracovního poměru, nezbytné informace 

zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, možnosti doplnění či pozměnění pracovní 

smlouvy;  vysvětlete pojmy – motivační dopis, nábor, konkurz, přijímací pohovor) 

Téma č. 7 

 Kotle 

 Připojovací potrubí vnitřní kanalizace 

 Sociální a zdravotní pojištění (podstata pojištění, jejich rozdíl, kdo se na platbě podílí) 

Téma č. 8 

 Otopná tělesa 

 Čištění odpadních vod 

 Pracovní smlouva (k čemu slouží, kdo ji uzavírá a jaké má náležitosti; uveďte co dalšího je 

možné při uzavírání ve smlouvě ujednat) 

 

 



Téma č. 9 

 Armatury v otopných soustavách 

 Zařizovací předměty 

 Hrubá a čistá mzda (co víte o mzdě, rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, uveďte tři základní 

srážky ze mzdy) 

Téma č. 10 

 Větrání 

 Materiály zařizovacích předmětů 

 Rodinný rozpočet (uveďte nejdůležitější výdaje domácnosti, vysvětlete pojem „operativní“ a 

„dlouhodobá“ finanční rezerva a proč se mají tyto rezervy vytvářet) 

Téma č. 11 

 Výměníky tepla 

 Zápachové uzávěrky, přepady 

 Strukturovaný životopis (uveďte svůj strukturovaný životopis, jeho využití, zpracování a 

využití formulářů) 

Téma č. 12 

 Směšovače v otopných soustavách 

 Objekty na stokových sítích 

 Sociální a zdravotní pojištění (podstata pojištění, jejich rozdíl, kdo se na platbě podílí) 

Téma č. 13 

 Místní (lokální) vytápění 

 Topné plyny 

 Skončení pracovního poměru (uveďte způsob ukončení ze strany zaměstnance a ze strany 

zaměstnavatele) 

  

Téma č. 14 

 Obnovitelné a netradiční zdroje tepla používaného k ohřevu vody 

 Plynové spotřebiče pro ohřev vody 

 Rodinný rozpočet (uveďte nejdůležitější výdaje domácnosti, vysvětlete pojem „operativní“ a 

„dlouhodobá“ finanční rezerva a proč se mají tyto rezervy vytvářet) 

Téma č. 15 

 Odpadní potrubí vnitřní kanalizace 

 Dálkové vytápění 

 Strukturovaný profesní životopis (uveďte svůj strukturovaný životopis, jeho využití, 

zpracování a využití formulářů) 

Téma č. 16 

 Umístění vodoměrů 

 Plynové spotřebiče 

 BOZP (co tato zkratka znamená?, předpisy a jejich dodržování ze strany zaměstnance a 

zaměstnavatele, sankce při jejich nedodržování)  

Téma č. 17 

 Vnitřní kanalizace 

 Dilatace potrubí 



 Pracovní smlouva (k čemu slouží, kdo ji uzavírá a jaké má náležitosti; uveďte co dalšího je 

možné při uzavírání ve smlouvě ujednat) 

Téma č. 18 

 Zápachové uzávěrky, přepady 

 Zabezpečovací zařízení otopných soustav 

 Vznik pracovního poměru (postup při uzavírání pracovního poměru, nezbytné informace 

zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, možnosti doplnění či pozměnění pracovní 

smlouvy;  vysvětlete pojmy – motivační dopis, nábor, konkurz, přijímací pohovor) 

Téma č. 19 

 Vodovodní baterie 

 Topné plyny 

 Strukturovaný profesní životopis (uveďte svůj strukturovaný životopis, jeho využití, 

zpracování a využití formulářů) 

Téma č. 20 

 Potrubí pro vnitřní vodovod 

 Tepelná čerpadla 

 Daně (vysvětlete jejich hlavní funkci, vysvětlete pojem „státní rozpočet“, uveďte příklady daní 

vybíraných v ČR) 

Téma č. 21 

 Čištění odpadních vod 

 Ohřev vody solárními kolektory 

 Podnikání v oboru, živnost (Je možné ve vašem oboru samostatně podnikat? Základní 

podmínky pro podnikání dle živnostenského zákona, rozdělení živností podle vzniku 

živnostenského oprávnění) 

Téma č. 22 

 Spojovací potrubí 

 Tepelná ztráta 

 Přijímací pohovor – jak se připravit, co bude vašeho případného zaměstnavatele zajímat a co 

byste o zaměstnání ve vybraném podniku měl vědět. Jaké informace si před pohovorem 

zjistit, na co se při pohovoru zeptat) 

Téma č. 23 

 Upevnění a vedení potrubí 

 Teplovodní podlahové vytápění 

 Pracovní smlouva (k čemu slouží, kdo ji uzavírá a jaké má náležitosti; uveďte co dalšího je 

možné při uzavírání ve smlouvě ujednat) 

Téma č. 24 

 Pitná voda 

 Elektrické podlahové vytápění 

 Práce konaná mimo pracovní poměr (jaké znáte způsoby práce mimo pracovní poměr, a jaké 

tyto práce přinášejí výhody a nevýhody, jaká rizika má práce „na černo“) 

Téma č. 25 

 Revizní šachta 

 Paliva pro vytápění 

 BOZP (co tato zkratka znamená?, předpisy a jejich dodržování ze strany zaměstnance a 

zaměstnavatele, sankce při jejich nedodržování)  



 


