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Vážení drahých kov  a zboží z drahých kov  
 

Dle § 37 zákona 539/92 Sb. v platném znní (Puncovní zákon) 
jsou výrobci a obchodníci povinni používat stanovená m idla. Stano-
vená m idla dle § 3 zákona 505/1990 Sb. o metrologii, ve zn ní zá-
kona . 119/2000 Sb., jsou midla, která Ministerstvo prmyslu a ob-
chodu stanoví vyhláškou k povinnému ovování s ohledem na jejich 
význam. Pro vážení drahých kov nebo zboží z drahých kov se pou-
žívají váhy 2. tídy p esnosti, kde lhta platnosti ov ení je 2 roky.  

 
U elektronických vah bžn  dostupných na trhu pro vážení zlata 

a platiny požaduje Puncovní úad, aby zobrazovaly 2 desetinná místa 
v gramech. K podrobnostem o mícím rozsahu a hodnotám ovova-
cího dílku „e“ se nepihlíží. 

 
Prodejní místo (maloobchodní i velkoobchodní) nemusí být vy-

baveno vahami, pokud  nabízí k prodeji výlun  st íbrné zboží, u n-
hož  hmotnost jednoho kusu vetn  nepravých ástí (kameny, 
plasty apod.) nepesahuje 10 g, a to i když je prodáváno nkolik kus  
zboží najednou a souet hmotností nkolika kus  zboží limit 10 g pe-
sahuje. Tato prodejní místa nemusí na dokladech o prodeji uvádt 
hmotnost prodaného zboží.  

 
Ur ování hmotnosti stíbra a stíbrného zboží postaí provád t 

s p esností na celé gramy, u ostatních drahých kov a zlatého a plati-
nového zboží na 0,05 gramu. 

 
S touto pesností se rovnž posuzuje hmotnostní limit pro zboží 

o velmi nízké hmotnosti, které nepodléhá puncovní kontrole [§ 27 
odst. 1 písm. a) bod 3 zákona]. Za toto zboží se považuje zboží, u n-
hož hmotnost drahého kovu v jednom samostatném kusu (bez 
kamen , plast  apod.) nepesahuje 0,5 g u zboží zlatého a platinové-
ho a 3 gramy u zboží stíbrného. Dle pravidel matematického zao-
krouhlování je tolerance nahoru do 0,52 g u zboží zlatého a platinové-
ho a do 3,49 g u zboží stíbrného. 


