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Zboží se součástmi z obecných kovů 
 
 I na zboží, které není pedloženo k puncovní kontrole, se vztahuje 
p edepsaný stav zboží, tedy i povolené kombinace (ust. § 15 PZ). 
 
Dle ust. § 15 odst. 2 puncovního zákona (PZ): 
 Součásti potřebné k dosažení nezbytné pevnosti a pružnosti zboží 
mohou být vyrobeny z obecných kovů; v ostatních případech je k tomu 
třeba p

ř
edchozího souhlasu Puncovního ú

ř
adu. Součásti z obecných kovů 

musí být snadno rozpoznatelné a pokud je to technicky možné, označené 
znaménkem „METAL“. (Znaménko METAL je též „MET“ a „M“) 
 
 Na základ zákonného zmocnní vydává Puncovní úad tento 
předchozí souhlas (tzv. Generální souhlas č. 1): 
 „Libovolná kombinace s obecným kovem se p

ř
ipouští u 

jednotlivých vyrobených č i dovezených kusů  zboží. Jde zejména o 
autorský šperk nebo o individuální zakázkovou výrobu. O jednotlivé kusy 
se jedná do poč tu t

ř
í kusů  nebo t

ř
í párů  zboží téhož vzoru. Souč ásti 

z obecných kovů  musí být snadno rozpoznatelné a pokud je to technicky 
proveditelné, označ ené znaménkem „METAL“. 
 V p

ř
ípadě  pochybností, zda se generální souhlas vztahuje na zboží 

p
ř
edložené k puncovní kontrole, rozhoduje Puncovní ú

ř
ad.  

 
 Pokud takové zboží bude pedloženo Puncovnímu úadu k puncovní 
kontrole (k úednímu oznaení = opuncování), musí jej navíc výrobce 
ozna it výrobní a dovozce odpovdnostní znakou. 
 
 Pokud zboží nebude k puncovní kontrole pedloženo (v pípadech, 
kdy to PZ pipouští!), musí, pokud je to technicky proveditelné, krom  
ozna ení ástí z obecného kovu znaménkem „METAL“ být zboží 
ozna eno (na ásti z drahého kovu) ryzostním íslem. Jestliže bude mít 
„hmotnost drahého kovu vzhledem k hmotnosti ostatních použitých 
materiál  podadný význam“, nemusí být takové zboží oznaeno ryzostním 
íslem ani výrobní, resp. odpovdnostní znakou (je to však doporuení 

hodné). 
 
 Generální souhlasy nijak neovlivují zákonnou možnost 
individuálního pedchozího souhlasu PÚ (napíklad v otázce potu kus ). 


