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Použité zkratky 

zkratka význam, resp. plné znění

CCM

Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals  (Precious Metals 

Convention, Hallmarking Convention) , Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých 

kovů, neoficiálně známa jako Konvence, Puncovní konvence, Vídeňská konvence.

CEN evropská organizace pro tvorbu norem; v našem oboru postupně splývá s ISO

ČAS Česká agentura pro standardizaci; zřizovatelem je ÚNMZ

ČIA Český institut pro akreditaci, o. p. s. 

ČMI Český metrologický institut

ČOI Česká obchodní inspekce

ČR Česká republika

ČSN česká (dříve československá státní) technická norma

ČSN EN ISO/IEC 17025 rozumí se vydání normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

ČVUT České vysoké učení technické

DK drahý kov, drahé kovy

EK Evropská komise

EN evropská norma

ESO Ekonomicko-správní oddělení

EU Evropská unie

HW hardware – fyzická část IT, ITC vybavení (na rozdíl od SW)

ICP-OES emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, analytická metoda 

ID identifikační značka, identifikační kód apod.

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)

ISO TC technická komise ISO

IT, ICT Informační (a komunikační) technika – Information (and Communication) Technologies

LABTEST mezilaboratorní porovnávací zkoušky, pravidelně organizované Puncovním úřadem

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPZ mezilaboratorní porovnávací zkoušky

MTZ materiálně technické zabezpečení

MV Ministerstvo vnitra

NEN národní elektronický nástroj

OPI Odbor puncovní inspekce

OPK Odbor puncovní kontroly

OTRVT Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky 

OZL Oddělení zkušebních laboratoří 

OZO Oddělení zkoušení a označování 

PDF Portable Document Format – velmi rozšířený formát elektronických dokumentů

PK příručka kvality 

PSPÚ provozní systém Puncovního úřadu 

PÚ Puncovní úřad

PZ puncovní zákon

RR Round Robin – typ MPZ

SCO systém centralizované ochrany

SW software – programová část IT, ITC vybavení (na rozdíl od HW)

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

V4 Visegrádská skupina států (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), zde jejich puncovních úřadů

VIS vnitřní informační systém PÚ, intranet PÚ

XRF X-ray fluorescence, konkrétně ED XRF – energiově disperzní rentgenový spektrometr

ZAM závazné analytické metody  
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Přehled činnosti PÚ 

Rok 2022 byl pro Českou republiku velmi turbulentní a opět se zcela lišil od scénářů, 

které si většina prognostiků dokázala představit. Na počátku roku se změnily ceníky 

u podnikatelů, firem a dalších institucí a to díky proběhlé pandemii covidu 19. Dramaticky 

narostly ceny za bydlení, elektřinu, plyn a potraviny. Míra inflace se začala zvyšovat. V únoru 

začal válečný konflikt na Ukrajině. Ruská invaze byla šokem pro téměř celý svět. Na růstu 

inflace se kromě proběhlé pandemie a logistické krize podílel i válečný konflikt a s ním 

související energetická krize. Koncem roku dosáhla průměrná míra inflace výše 15,1 %. Šlo 

o druhou nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky. Vyšší byla pouze v roce 

1993, a to 20,8 %. Rok 2022 byl tak po covidových letech 2020 a 2021 opět specifickým 

rokem. 

I přes toto nepříznivé období pro ekonomiku České republiky, patřil rok 2022 

v historii Puncovního úřadu k úspěšným rokům. Předchozí roky 2020 a 2021 byly silně 

poznamenány epidemií covidu. V roce 2022 se puncovnictví začalo vracet do normálu. Úřad 

mohl fungovat bez omezení a mohl být otevřen pro zlatníky a veřejnost v souladu 

s otevíracími úředními hodinami. Kamenné obchody mohly plně fungovat a turistický ruch 

začal postupně narůstat. Zboží z drahých kovů si začali opět kupovat zahraniční turisté jako 

dárky pro své blízké. 

Co se týče objemu předkládaného zboží a s tím souvisejících příjmů, patřil rok 2022 

k nadprůměrným rokům. Puncovní úřad tak nadále zůstává organizační složkou státu, která 

markantním způsobem kompenzuje svými příjmy své výdaje. 

V roce 2022 se podařilo Puncovnímu úřadu závazný ukazatel příjmů splnit a překročit 

oproti plánovaným příjmům o 16 790 tis. Kč. Závazný ukazatel příjmů dosáhl výše 

50 290 tis. Kč. Schválený ukazatel příjmů v rozpočtu Puncovního úřadu činil 33 500 tis. Kč. 

V procentuálním vyjádření to představuje zvýšení příjmů o 70 % oproti roku 2021. 

Tak jako v minulých letech, i v roce 2022, plnil Puncovní úřad základní úkol, pro 

který byl zřízen, a to je zkoušení a označování zboží z drahých kovů domácí či zahraniční 

výroby. 

Významnou částí činnosti Puncovního úřadu je také zkoušení a označování starého 

zboží pro občany, obchody se starožitnostmi a zastavárny. 

Celkový výkon zaměstnanců provozu představuje v objemech 2 781 kg zlata, 6 375 kg 

stříbra a 2,176 milionu kusů vyzkoušeného a označeného zboží, na 10 pracovištích v celé 

České republice. 

Vzhledem k tomu, že činnosti Puncovního úřadu jsou pro zákazníky zpoplatněny, 

rostou neustále požadavky na zkvalitňování služeb Puncovního úřadu. Ve zboží z drahých 

kovů mají zákazníci a klienti vázány značné finanční prostředky, proto trvají na rychlém 

průchodu svého zboží Puncovním úřadem a naléhají na rychlé a kvalitní provedení zákonem 

vyžadovaných úkonů. 

Vysoké požadavky jsou kladeny také na další služby Puncovního úřadu, jako je tavení 

slitků z drahých kovů pro právnické a fyzické osoby. 

Puncovní úřad zavedl v souvislosti s pandemií na konci roku 2020 novou službu, tzv. 

rezervační systém, který umožňoval zákazníkům, aby v době pandemie mohli předkládat své 

zboží puncovní kontrole a nemuseli se potkávat s ostatními zákazníky či čekat v dlouhých 

frontách. Zavedení systému bylo zákazníky velmi pozitivně vnímáno. Vzhledem k tomu, že se 
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rezervační systém osvědčil, provozuje jej úřad i nyní. Rezervační systém využívají zákazníci 

zejména na pobočkách v Praze, Jablonci nad Nisou a Brně. 

Současný stav pokrytí činnosti Puncovního úřadu v ČR je velmi vyvážený. Prakticky 

z žádného místa v ČR není vzdálenost do některé pobočky Puncovního úřadu větší než 80 km. 

Tato skutečnost je podnikatelskými subjekty v oboru velmi oceňována, protože snižuje riziko 

při přepravě zboží z drahých kovů na delší vzdálenost a také ztrátové časy při přepravě. 

Podíl tuzemské výroby k dovozu činí u zlata okolo 46 %, u stříbra pak okolo 85 %. To 

stále potvrzuje dobrou konkurenceschopnost tuzemských šperkařských společností. Důležitá 

je také cena zlata a stříbra na světových trzích. Vývoj cen drahých kovů na světových burzách 

je velmi obtížné odhadovat. Od počátku roku cena zlata vzrostla o 3,1 %, cena stříbra 

dokonce o 7,02 %. Cena zlata stabilně roste. Nejdůležitějším faktorem pro Puncovní úřad je 

ekonomická situace v ČR a od ní se odvíjející úroveň koupěschopnosti obyvatel. 

Na vývoj v objemu prodávaného zboží z drahých kovů musí Puncovní úřad pružně 

reagovat, a to ve spolupráci s MPO i MV a v návaznosti na platnou legislativu. 

V druhé hlavní činnosti Puncovního úřadu – puncovní inspekci – dosáhl Puncovní 

úřad také velmi dobrých výsledků. O výsledcích činnosti Odboru puncovní inspekce 

pojednává samostatná část této zprávy. 

V roce 2022 bylo provedeno 1 200 kontrolních akcí. Při akcích bylo uděleno 224 

pokut v celkové výši 1 100 500,- Kč. Proti „Rozhodnutím“ Puncovního úřadu nebylo 

k nadřízenému orgánu (MPO) v roce 2022 podáno žádné odvolání. 

Činnost puncovní inspekce je zdánlivě pouze represivní činnost. Velmi účinně však 

pomáhá k udržení férového prostředí v podnikání spadajícím do působnosti puncovního 

zákona, a také udržuje vysokou míru ochrany zákazníků před poškozením. 

V mezinárodní oblasti v puncovnictví v roce 2022 pokračovala dosavadní praxe. 

V České republice jsou nadále uznávány jako platné puncy prokazující ověření ryzosti zboží 

z drahých kovů nezávislým orgánem v jiné zemi EU (podle rozsudku Evropského soudního 

dvora v případě Houtwipper). 

Zboží ze zemí EU, kde takový systém neexistuje, je nadále ověřováno na pracovištích 

Puncovního úřadu, např. Německo, Itálie. Stejný postup je uplatňován i u zboží, které je 

dovezeno ze zemí mimo EU. 

V současné době jsou tak v ČR uznávány značky Polska, Maďarska, Slovenska, 

Portugalska, Finska, Irska, Švédska, Kypru, Malty, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, 

a Chorvatska. Naše značky jsou ve většině těchto států uznávány také, i když některé státy 

k uznávání vyžadují registraci odpovědnostní značky dovozce. 

Stav vzájemného uznávání punců mezi státy Evropské unie je také jedním z hlavních 

bodů jednání Mezinárodní konvence, a také jednání puncovních úřadů zemí V4 (Polska, 

Maďarska, Slovenska a Česka). V ČR se často vyskytují puncy polské a slovenské, u punců 

z jiných zemí V4 je výskyt prakticky zanedbatelný. 

V ČR nebylo dosud přistoupeno k akceptování zboží z palladia. Tento kov je sice 

zahrnut ve výčtu drahých kovů v puncovním zákoně, není ale vyčleněn jako kov k výrobě 

šperků. Dlouhodobě po tomto zboží není v ČR poptávka. Palladium je spíše vnímáno jako 

legující kov v bílém zlatě či jako kov v automobilových katalyzátorech. V případě potřeby je 

Puncovní úřad schopen zkoušení zboží z palladia zavést a označovat je třeba značkou 

Konvence pro palladium. Značení českými puncy by vyžadovalo změnu puncovního zákona. 
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Puncovní úřad aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při objasňování 

trestné činnosti spojené s drahými kovy. Orgány Policie ČR možnosti analýz i možnosti 

získání dat z činnosti Puncovního úřadu velmi pozitivně oceňují. 

V poslední době se na Puncovní úřad často obracejí občané i instituce se žádostí 

o ověření obsahu drahých kovů v investičních slitcích. Investiční zlato není podle puncovního 

zákona zbožím a nepodléhá tedy zkoušení v Puncovním úřadě. Metody, které by se pro 

nedestruktivní určení pravosti investičních slitků mohly použít, nemají jednoznačnou 

vypovídací schopnost. Z tohoto důvodu Puncovní úřad rozhodl, že tyto nedestruktivní metody 

nebude používat. Jedinou průkaznou metodou k určení pravosti investičního slitku je provést 

chemickou analýzu. V tomto případě se však jedná o destruktivní metodu, kdy dojde 

k přetavení slitku. Zákazník má ale 100% jistotu, že slitek je či není drahým kovem. 

V případě, že se jedná o drahý kov, zjistí se i jeho skutečná ryzost. 

Od roku 2017 byla v rámci Puncovního úřadu v Praze ustavena nová bezplatná služba 

gemologického poradenství jako odezva na rostoucí poptávku stávajících zákazníků i širší 

veřejnosti. 

V současné době tuto činnost, na základě dohody o provedení práce, zabezpečuje pro 

zákazníky Puncovního úřadu soudní znalec v oboru gemologie RNDr. Radek Hanus, Ph.D. 

Poradenství spočívá v identifikaci především broušených drahých kamenů, a to jak volných, 

tak i vsazených ve špercích. Tato identifikace probíhá přímo na místě, u okénka v prostorách 

Puncovního úřadu pro příjem a výdej. Složitější určování (opticky pomocí gemologického 

mikroskopu a dalších standardních přístrojů) se pak uskutečňuje v laboratoři Puncovního 

úřadu. Poradenství je vedeno i na širší bázi, ve snaze co nejlépe vyhovět klientovi. 

Pokud si na základě předběžného ústního výsledku zákazník přál podrobný znalecký 

posudek, byl tento předmět zkoumán už mimo Puncovní úřad soudním znalcem. Služba je 

poskytována pro občany zdarma. Pokud si zákazník přeje vystavit na kameny osvědčení 

o jejich pravosti, je tato služba zpoplatněna smluvní cenou. Příjmy za vystavená osvědčení 

jsou pak příjmem soudního znalce. 

V současné době nemá Puncovní úřad vlastní přístroje pro gemologickou poradnu. 

Přístroje, kterými soudní znalec ověřuje pravost kamenů, jsou jeho majetkem. Pokud se bude 

v příštím období zájem občanů o tuto službu zvyšovat, bude nutné, aby si Puncovní úřad 

pořídil vlastní přístroje, rovněž se pak bude muset rozšířit puncovní zákon a zřídit 

systemizované místo gemologa. 

Z důvodu časté poptávky veřejnosti o ověřování a oceňování šperků a předmětů 

z drahých kovů zřídil Puncovní úřad v Praze od roku 2017 tuto službu. Služba je pro veřejnost 

poskytována bezplatně. Poskytuje ji soudní znalec z oboru Ing. Tomáš Bělín, který pracuje 

pro Puncovní úřad na dohodu o provedení práce. 

Poradenství a ověřování a oceňování šperků je prováděno na pracovišti příjmu 

a výdeje v Praze. Šperky jsou prověřovány z hlediska drahého kovu klasickou zkouškou na 

kameni, opticky pak probíhá prověřování puncu a drahého kamene. 

Poradenství u složitějších šperků a předmětů z drahých kovů vyšší cenové hodnoty je 

někdy na žádost zákazníka spojeno s vyhotovením písemného znaleckého posudku. Písemný 

znalecký posudek je zpoplatněn a je příjmem soudního znalce. 

Puncovní úřad také ochotně spolupracuje při testování různých předmětů z drahých kovů 

z kulturního či historického dědictví, jako jsou nalezené poklady mincí či jiné předměty. 
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Personální práce 

Puncovní úřad měl v roce 2022 podle schválené systemizace 82 systemizovaných 

míst, z toho bylo 72 služebních a 10 pracovních. Z důvodu neschválení zákona o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2022 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v průběhu 

února 2022 hospodaření Puncovního úřadu probíhalo v prvním čtvrtletí roku 2022 podle 

ukazatelů rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium bylo ukončeno 19. 3. 2022. 

Celkové přidělené mzdové prostředky byly ve výši 40 675 336 Kč, z toho prostředky na platy 

zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě činily 34 584 355 Kč, na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru 4 702 516 Kč, částka na ostatní osobní výdaje činila 

1 388 465 Kč. 

Průměrný hrubý měsíční plat státního zaměstnance ve služebním poměru činil 

43 865 Kč a v pracovním poměru 33 000 Kč. K 1. 7. 2022 bylo požádáno o přesun mzdových 

prostředků ve výši 1 100 000 Kč z položky mzdových prostředků pro zaměstnance v 

pracovním poměru do položky mzdových prostředků pro zaměstnance ve služebním poměru. 

K 1. 12. 2022 byl Ministerstvem financí Puncovnímu úřadu zvýšen objem prostředků na platy 

zaměstnanců, vzhledem k navýšení platových tarifů k 1. 9. 2022, o 496 000 Kč. Ostatní 

osobní náklady byly v průběhu roku 2022 nezměněny. 

V průběhu roku 2022 proběhly dvě systemizace ke změnám atributů systemizovaných 

míst (změny oborů služby služebního místa v OTRVT a v pers. oddělení). 

V roce 2022 bylo přijato do služebního poměru 5 nových zaměstnanců, 4 státní 

zaměstnanci služební poměr ukončili. Na jiný služební úřad byl převeden jeden státní 

zaměstnanec. Do pracovního poměru nenastoupil žádný zaměstnanec, pracovní poměr 

neukončil žádný zaměstnanec. Na volná služební místa byla v souladu se zákonem 

č 234/2014 Sb., o státní službě ve všech případech vyhlášena výběrová řízení. 

V průběhu roku skládali noví zaměstnanci, kteří byli přijati na služební místa, 

úřednické zkoušky podle příslušného oboru služby. Termín pro vykonání zkoušky, která má 

část obecnou a zvláštní, je stanoven nejdéle do jednoho roku od nástupu do služebního 

poměru. Celkem složilo úřednickou zkoušku 5 státních zaměstnanců v oboru služby 35 – 

ochrana spotřebitele a trhu a jejich služební poměr se změnil na dobu neurčitou. 1 státní 

zaměstnanec vykonal dobrovolnou úřednickou zkoušku v oboru služby 18 - pracovněprávní 

vztahy. 

Vzdělávání zaměstnanců úřadu ve služebním i pracovním poměru probíhalo on-line 

formou i formou prezenčních školení, v letním období se čerpání dovolených promítlo do 

četnosti vzdělávacích aktivit. 

Vzdělávání zaměstnanců úřadu ve služebním i pracovním poměru probíhalo v souladu 

s Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců. Jednalo se o vstupní vzdělávání úvodní, 

průběžné vzdělávání představených a řadových zaměstnanců a jazykové vzdělávání. Vstupní 

vzdělávání absolvovali všichni nově nastupující zaměstnanci. 

V prosinci proběhly kvalifikační zkoušky, kterých se zúčastnili 3 zaměstnanci, jeden 

zaměstnanec odevzdával písemnou práci, která je vyžadována u zaměstnanců zařazených 

v 11. a vyšší platové třídě. Všichni zaměstnanci zkoušku úspěšně složili. Tato zkouška je 

povinná pro zaměstnance Puncovního úřadu, kteří mají obor služby 35 – ochrana spotřebitele 

a trhu, i pro všechny zaměstnance v pracovním poměru, a to nejpozději do 2 let od nástupu do 

zaměstnání. 
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Průběžné vzdělávání zaměstnanců bylo zaměřeno na prohlubování znalostí především 

v souvislosti s legislativními změnami, které se týkaly novel a správné aplikace zákonů, 

především PAM, zákona o státní službě a zákoníku práce. 

Všichni zaměstnanci PÚ byli proškoleni Národním úřadem pro kybernetickou 

a informační bezpečnost ve vzdělávacím programu pro průběžné vzdělávání úředníků 

Základy kybernetické bezpečnosti. Všichni zaměstnanci dále absolvovali i on-line školení 

Etika státních zaměstnanců, Adaptační proces a Boj proti korupci. Většina zaměstnanců 

prošla kurzem první pomoci (ti, kteří se nemohli zúčastnit, budou proškoleni začátkem roku 

2023). Uskutečnilo se každoroční školení řidičů. 

Většina zaměstnanců navštívila Českou mincovnu v Jablonci nad Nisou, kde se 

zúčastnila odborné přednášky i prohlídky. 

V roce 2022 pokračovala jazyková výuka angličtiny. Výuka angličtiny probíhala 

distančně i prezenční formou. 

Některé osoby navštívily seminář Puncovnictví v praxi, který PÚ pořádá pro širokou 

veřejnost a seminář Zkoušení na kameni. 

Zástupci vedení PÚ se v rámci průběžného vzdělávání představených zúčastnili 

školení Manažerských dovedností, Řízení, Efektivní delegování úkolů, Adaptační proces, 

Komunikační dovednosti, Vedoucí a manažer kvality, Interní auditor bezpečnosti informací, 

Řídicí kontrola, Zvládání krizových situací ve vztazích na pracovišti. 

Zaměstnanci PÚ absolvovali také Kurz rentgenové spektrometrie XRF01, seminář 

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek, MS Word/ Excel, Sociální a zdravotní 

pojištění, Nemocenské dávky, IISSP – novinky, Chemické látky a BOZP, Spisová služba, 

Elektrotechnik, Registr smluv, Metrolog organizace, Asertivní jednání, Čeština úřední, E-

skartace. 

Státní zaměstnanci mohou využít 6 dní studijního volna ke vzdělávání, které si 

potřebují doplnit, zvláště ke studiu nových právních předpisů, k rozšiřování kvalifikace na 

základě služebního hodnocení, k přípravě na vykonání úřednické zkoušky, k přípravě na 

kvalifikační zkoušky. Toto studijní volno je schváleno na základě žádosti, odsouhlaseno 

přímým představeným a povoleno předsedkyní Puncovního úřadu. Čerpání studijního volna 

v Puncovním úřadu využilo celkem 12 zaměstnanců. 

Finanční prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců činily 343 908,08 Kč. 

Tato částka je vyšší o 123 985,48 Kč než za rok 2021. 

Zavádění kvality do služebního úřadu 

 Puncovní úřad v roce 2022 úspěšně implementoval úkoly vyplývající z Metodického 

pokynu Ministerstva vnitra ČR pro řízení kvality ve služebních úřadech (dále jen „MP“). 

V průběhu května bylo provedeno z úrovně Ministerstva vnitra posouzení a přezkoumání 

zavedeného systému řízení kvality. V rámci projektu Ministerstva vnitra „Podpora 

profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“ proběhla ve dnech 7. – 8. 11. 2022 

v Praze konference „Řízení kvality ve služebních úřadech“, kde byl zařazen příspěvek 

„Implementace systému řízení kvality do podmínek malého úřadu se specifickou oblastí 

působnosti“, který přednesl za Puncovní úřad manažer kvality. V budoucím období bude 

systém rozvíjen a udržován, v návaznosti na připravovanou modernizaci a tvorbu Intranetu 

úřadu budou některé procesy (řízení interních předpisů, schvalování dovolených apod.) řízeny 

elektronickou formou. 
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Různé typy spolupráce PÚ 

V minulém roce pokračovala úspěšná spolupráce s nadřízeným MPO, spočívající 

v metodickém řízení činnosti Puncovního úřadu, řešení koncepčních záležitostí v návaznosti 

na trendy vývoje v tomto segmentu hospodářství, úpravách rozpočtu v průběhu roku 2022 

a v přípravě rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu. 

Puncovní úřad s MPO spolupracuje na vypracování stanovisek v případech odvolání 

proti udělení pokut v přestupkovém řízení. O těchto skutečnostech jsou bližší informace 

v části této zprávy zabývající se činností OPI. 

Při řešení ekonomických aspektů činnosti Puncovního úřadu byl v loňském roce 

nápomocen Odbor rozpočtu a financování MPO, zejména při řešení nutných úprav rozpočtu 

roku 2022. 

Přínosná byla také spolupráce s Odborem personálním MPO, zejména při řešení 

otázek týkajících se systemizace. 

Velkým přínosem jsou i pravidelně konané schůzky vedoucích úřadů podřízených 

organizací MPO, organizované státní tajemnicí. Úřady mají obdobné problémy, které je 

vhodné vzájemně konzultovat a řešit. 

V roce 2022 pokračovala činnost Puncovní rady. Jedná se o mezinárodní spolupráci se 

slovenským Puncovým úradem. Členy Puncovní rady jsou jmenovaní experti z puncovních 

úřadů. Obě země vycházejí z téhož puncovního zákona a řeší obdobné problémy z oboru 

puncovnictví. Puncovní rada se koná dvakrát ročně, 1 x na Slovensku a 1 x v České republice. 

Nadále pokračovala spolupráce Puncovního úřadu s profesními organizacemi v oboru, 

Sdružením klenotníků a hodinářů ČR, a s Asociací starožitníků ČR. 

Puncovní úřad se účastnil výstavy v oboru – Sběratel. Ve svém stánku zdarma 

prováděli zaměstnanci úřadu nedestruktivní testování drahých kovů, poradenskou službu 

i ověřování pravosti označení zboží z drahých kovů, pro zájemce z oboru i pro občany. 

V průběhu roku 2022 byla provedena řada vnitřních kontrolních akcí zaměřených na 

různé oblasti hospodaření, evidence apod. Rovněž se uskutečnily interní audity v souladu 

s plánem auditů pro rok 2022. Výsledky z kontrol a auditů budou použity pro zpracování 

zpráv o vnitřních kontrolách a interním auditu za rok 2022 a je jim rovněž věnována kapitola 

níže. 

V prostorách Puncovního úřadu byla zřízena zlatnická dílna, která se často využívá. 

Dílna je vybavená zlatnickým stolem, pájecí pistolí a potřebným nářadím včetně galvanických 

pokovovacích lázní. 

Na jaře a na podzim zorganizoval ředitel OPK seminář určený zejména začínajícím 

zlatníkům „Puncovnictví v praxi“. Tento seminář má za cíl seznámit účastníky s právní 

legislativou v oboru a objasnit některé nejasnosti související s podnikáním. 
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Objem práce 

Platinové, stříbrné a zlaté zboží opuncované v letech 2000–2022 

Platina 

ks g ks g ks g ks g

2000 98 553,80 41 486,60 256 1 070,25 395 2 110,65

2001 569 3 990,05 57 501,10 199 929,15 825 5 420,30

2002 137 759,75 46 389,95 114 492,50 297 1 642,20

2003 161 1 101,65 210 1 202,35 122 1 567,25 493 3 871,25

2004 136 1 044,25 70 387,45 85 772,00 291 2 203,70

2005 147 1 114,45 108 803,60 62 812,80 317 2 730,85

2006 139 1 090,50 56 345,55 63 768,75 258 2 204,80

2007 414 9 841,65 68 458,50 65 696,00 547 10 996,15

2008 106 787,95 89 681,90 55 431,95 250 1 901,80

2009 197 32 486,80 116 818,10 81 365,90 394 33 670,80

2010 205 55 163,15 97 604,90 71 452,90 373 56 220,95

2011 127 8 311,90 133 762,45 84 737,75 344 9 812,10

2012 95 7 040,40 133 938,05 74 632,25 302 8 610,70

2013 121 3 286,80 196 1 120,40 87 607,55 404 5 014,75

2014 154 2 596,45 207 1 244,35 97 611,65 458 4 452,45

2015 200 5 151,75 173 1 262,10 142 698,35 515 7 112,20

2016 308 4 794,30 181 1 239,65 143 680,45 632 6 714,40

2017 391 9 577,45 168 943,60 198 1 052,65 757 11 573,70

2018 492 4 567,10 166 1 152,25 128 715,25 786 6 434,60

2019 487 3 507,15 151 865,20 85 402,00 723 4 774,35

2020 557 4 728,05 99 526,60 151 643,70 807 5 898,35

2021 845 4 899,10 102 508,65 264 1 076,55 1 211 6 484,30

2022 1 139 6 701,60 182 983,95 297 1 341,75 1 618 9 027,30

Celkem
Rok

Tuzemské Staré Cizí

 

Stříbro 

(počet kusů je udán v tisících) 

ks kg ks kg ks kg ks kg

2000 1 862 5 776 12 202 2 821 13 640 4 695 19 618

2001 752 4 210 3 180 1 367 10 336 2 122 14 726

2002 721 3 923 6 208 1 418 11 043 2 145 15 174

2003 675 3 543 11 259 1 627 12 522 2 313 16 324

2004 559 3 217 14 289 1 804 13 608 2 377 17 114

2005 513 3 163 5 253 1 676 12 587 2 194 16 003

2006 506 3 172 9 297 1 458 10 639 1 973 14 108

2007 473 3 172 6 419 1 708 12 474 2 187 16 065

2008 429 2 979 6 470 1 832 13 128 2 267 16 577

2009 302 2 447 7 429 1 323 8 784 1 631 11 660

2010 269 2 656 5 258 1 052 6 651 1 326 9 565

2011 198 1 688 6 246 844 5 674 1 048 7 608

2012 199 1 855 6 218 648 4 421 853 6 494

2013 209 1 799 10 363 597 4 002 816 6 164

2014 222 2 175 10 555 769 4 758 1 000 7 487

2015 190 1 749 14 626 916 5 712 1 120 8 086

2016 186 1 573 18 801 968 6 222 1 172 8 597

2017 183 1 804 13 483 908 6 350 1 103 8 636

2018 183 1 839 17 460 931 5 868 1 130 8 166

2019 160 1 812 15 620 733 4 503 908 6 935

2020 94 1 466 10 284 502 2 973 606 4 723

2021 107 1 765 9 320 470 2 963 585 5 047

2022 120 2 594 13 349 574 3 433 707 6 375

Celkem
Rok

Tuzemské Staré Cizí

 

Zlato 

(počet kusů je udán v tisících) 

ks kg ks kg ks kg ks kg

2000 1 590 2 927 14 64 945 2 518 2 549 5 509

2001 1 490 2 672 13 61 832 2 342 2 335 5 075

2002 1 311 2 370 12 55 822 2 256 2 145 4 681

2003 1 115 2 105 13 64 831 2 165 1 959 4 334

2004 1 043 2 026 14 59 857 2 167 1 914 4 252

2005 865 1 817 14 61 818 1 920 1 697 3 798

2006 793 1 676 12 49 756 1 789 1 561 3 513

2007 922 1 970 15 69 955 2 300 1 893 4 339

2008 820 2 046 20 96 840 1 967 1 681 4 110

2009 621 1 623 13 59 614 1 333 1 247 3 015

2010 514 1 307 10 45 459 908 983 2 261

2011 436 989 9 39 365 729 810 1 757

2012 343 809 8 38 375 711 726 1 558

2013 319 712 10 51 379 700 708 1 462

2014 365 795 11 64 449 772 825 1 631

2015 363 785 12 73 456 779 830 1 637

2016 375 815 14 62 551 967 939 1 844

2017 395 808 17 92 527 953 940 1 854

2018 417 814 19 89 668 1167 1104 2 070

2019 414 815 23 114 663 1122 1100 2 051

2020 338 654 14 61 505 794 857 1 508

2021 377 767 18 73 754 1272 1149 2 112

2022 419 866 30 119 1018 1796 1437 2 781

Celkem
Rok

Tuzemské Staré Cizí

 



     

  

 - 10 - 

  
 

Z výše uvedených tabulek je patrný vliv epidemie Covid-19 a protiepidemických 

opatření, kdy v důsledku těchto událostí došlo k pozastavení ekonomiky. V roce 2021 vlivem 

rozvolnění opatření a zvláště pak v roce 2022 je viditelný nárůst objemu označeného zboží. 

U předloženého zboží bylo opět nejčastější závadou neoznámení základních údajů 

a závady u výrobních a odpovědnostních značek. V roce 2022 bylo zachyceno 110 042 ks 

závadných šperků. Mezi zjištěnými závadami se nejčastěji vyskytovalo: neoznámení 

základních údajů (75 121 ks), nečitelná odpovědnostní značka (5 329 ks), výrobní či 

odpovědnostní značka nemají odpovídající tvar (4 103 ks), nepřípustný kov ve slitině –

 kadmium (3 347 ks), chybějící odpovědnostní značka (3 114 ks), zboží pokovené vrstvou 

nebo mezivrstvou z obecného kovu (1 716 ks), ryzost zboží neodpovídá deklarované ryzosti 

(1 260 ks) atd. 

Co se týče podílu jednotlivých zemí na závadovosti, vyskytla se v roce 2022 situace, 

kdy závadné kusy ze dvou zemí tvořily 76,77 % všech závadných kusů. Jedná se o zboží 

z Itálie a Turecka, kde závadové kusy Itálie tvořily 40,21 % všech závadových kusů a 

závadové kusy Turecka tvořily 36,56 % všech závadových kusů. 

Závadovost zboží z jednotlivých zemí se v roce 2022 rozložila takto – nejhůře je na tom zboží 

z Peru. Z celkově dovezených 562 ks bylo 290 ks závadných, což je 51,6 % zboží z Peru. 

Další zemí s vysokou závadovostí v 2022 bylo Chorvatsko. Z celkem dovezených 4 188 ks 

jich bylo 1942 závadných, což je 46,37 % chorvatského zboží. Třetí zemí s významnou 

závadovostí v roce 2022 bylo Rumunsko. Z celkem dovezených 3 224 ks zboží jich bylo 

1 134 ks závadných, což je 35,17 % rumunského zboží. 

Množství zjištěného a zachyceného závadového zboží dokazuje erudovanost 

zaměstnanců Puncovního úřadu a důležitost existence Puncovního úřadu. 

Chemické zkoušky a tavby 

Puncovní úřad pro potřeby právnických a fyzických osob provádí tavení zlomků či 

odpadů drahých kovů do slitků včetně chemických analýz těchto slitků. Dále provádí 

chemické či nedestruktivní XRF analýzy předložených vzorků klenotnických, dentálních 

a mincovních slitin drahých kovů a dalších předložených materiálů či odpadů z drahých kovů. 

Taveb včetně analýz bylo v roce 2022 provedeno celkem 1 524. Samotných chemických 

a XRF analýz bylo v roce 2022 provedeno celkem 4 128. 

Činnost komise cenností 

Během roku 2022 zpracovala komise 218 kusů obálek, které byly Puncovnímu úřadu 

předány Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obálky byly komisionálně 

otevřeny a postupně zpracovány na jednotlivé položky. Tyto položky se dále dražily na 

aukcích komise cenností. 
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První aukce se konala 8. června 2022. Zaregistrovalo se celkem 6 dražitelů. 

Z celkového počtu 501 položek oceněných na 3 345 900 Kč bylo vydraženo 213 položek za 

částku 1 198 860 Kč. 

Předměty, které nebyly vydraženy při první aukci, byly přeceněny a přesunuty do 

aukce následující. Tato aukce se konala 14. listopadu 2022 a zaregistrovalo se na ni 

11 dražitelů, z toho 2 se nakonec dražby nezúčastnili. Tentokrát komise vytvořila 529 položek 

cenností v odhadní ceně 2 350 605 Kč. Celkem se během této dražby vydražilo 289 položek 

za 2 350 605 Kč. Zbylé neprodané položky budou přesunuty do následující dražby, která 

proběhne v roce 2023. 

 

Celkové příjmy z vydražených předmětů za rok 2022 činily 3 549 465 Kč. 

Dovoz zboží 

Ze zemí, které do ČR dovážejí zboží z drahých kovů, jsou nejvýznamnější Itálie, 

Turecko, Čína, Bulharsko, Německo, Hongkong, Thajsko, Španělsko, Indonésie, Polsko, 

Norsko, Indie, Belgie a Rakousko. V následující tabulce je uveden dovoz z jednotlivých zemí. 

 

Rozložení příjmů podle pracovišť 

V následující tabulce je uvedeno rozložení příjmů z činnosti v roce 2022 podle 

jednotlivých pracovišť. Z tohoto přehledu je patrné, že rozložení expozitur Puncovního úřadu 

v ČR v podstatě reflektuje potřeby zlatnické obce. 

pracoviště příjmy (Kč)
počet 

pracovníků
příjmy na pracovníka (Kč)

Brno 5 652 653 4 1 413 163

Jablonec nad Nisou 9 847 034 7 1 406 719

Ostrava 3 671 212 4 917 803

Praha 12 919 776 22 587 263

Soliter 1 547 416 1 1 547 416

Plzeň 1 173 699 2 586 850

Hradec Králové 2 997 094 3 999 031

Červený Kostelec 2 290 770 3 763 590

Tábor 3 179 278 2 1 589 639

Turnov 2 564 573 3 854 858  
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Zahraniční aktivity 

Zahraniční spolupráce Puncovního úřadu sledovala v roce 2022 tyto základní cíle: 

1. Práce v rámci puncovních úřadů zemí Visegrádské čtyřky, kde od počátku činnosti 

předsedá český zástupce. Cílem je koordinace práce uvedených úřadů, zvláště otázky spojené 

s činností úřadů po připojení zemí k EU především při uznávání punců některých zemí EU. 

2. Spolupráce se slovenským Puncovým úradom, v rámci Puncovní rady, řešení 

vzájemných problémů z oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. 

3. Spolupráce v oblasti rozpoznávání falešných punců. Sledování a rozvoj identifikačních 

metod v této oblasti se ukazuje jako klíčový zejména po zavedení uznávání punců některých 

zemí EU po našem připojení k EU. 

4. Spolupráce s ostatními evropskými puncovními úřady. 

5. Spolupráce při tvorbě technických norem pro slitiny z drahých kovů, účast na zasedání 

technické komise ISO/TC174, CEN/SSM21, CEN/TC410 a spolupráce v pracovní technické 

skupině Vídeňské konvence. 

6. Pokračovala a dále se rozšiřovala spolupráce v rámci organizovaných kruhových 

analýz LABTEST, jehož se již zúčastňuje téměř sedm desítek laboratoří a který je velmi 

důležitý pro všechny akreditované laboratoře jako součást ověřování kvality jejich práce. 

Výše uvedené aktivity Puncovního úřadu se zahraničím byly realizovány na 

pracovních cestách, jejichž výčet je uveden dále. 

Přehled zahraničních pracovních cest v roce 2022 

Ing.Babičová P., PhD.

Bc. Kavalír P.

Ing. Davídková J., MBA

Ing. Štajerová B.

Ing. Davídková J., MBA

Ing. Kindl M.

Mgr. Koprečný R.

Motlíková I.

Mgr. Šťastný J.

4. Ing. Štajerová B. Švýcarsko Ženeva 12. - 14.10.

Ženeva 12. - 14. 9.

3. Polsko Bialka Tatrzańska 10. – 12.10.

Německo Kleve 29. – 31. 8.1.

2. Švýcarsko

 

 

Při úhradě zahraničních služebních cest byla využita platební karta VISA. Výše 

provedených úhrad činila 50 348,68 Kč. 

Celkové výdaje na zahraniční služební cesty činily 114 169,05 Kč za celý rok 2022. 

Příjmy 

Porovnání dosažených příjmů Puncovního úřadu v letech 2018–2022 

v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022

 příjmy z činnosti PÚ 38 140 36 931 27 062 33 310 45 687

 příjmy nahodilé od org., obyv. 1 256 1 713 67 937 3 622

 příjmy z pronájmu nemovitostí 353 407 416 378 427

 příjmy kapitálové – prodej vozid. 0 0 194 0 0

 převod nevyč. pojist. a přepl. za ener. a pojis. n. 241 117 518 533 554

 příjmy celkem 39 990 39 168 28 257 35 158 50 290  
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V roce 2022 byly stejně jako v minulých letech puncovní poplatky za činnost 

Puncovního úřadu vybírány na základě sazebníku puncovních poplatků vydaného vyhláškou 

MPO č. 364/2003 Sb., platnou od 1. ledna 2004. 

Do celkových příjmů činnosti Puncovního úřadu se zahrnují příjmy za zkoušení 

a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemické analýzy, a to jak od organizací, tak i od 

občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností. 

Nahodilé příjmy jsou převážně tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, 

prodejem vyhlášek, realizací zboží, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním seminářů 

a dokumentačních služeb. 

Puncovní úřad neprodal v roce 2022 žádný nepotřebný movitý majetek. 

Úřad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních 

a odpovědnostních značek a ostatní správní úkony podle položky č. 62 Sazebníku správních 

poplatků. V roce 2022 byly vybrány správní poplatky za přidělení, zrušení a převody 

výrobních a odpovědnostních značek ve výši 12 080 Kč. Za ověření platnosti puncovních 

značek bylo vybráno 15 420 Kč. Celkové správní poplatky za rok 2022 činily 27 500 Kč. Tato 

částka je příjmem státního rozpočtu. 

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 byly stanoveny příjmy Puncovního úřadu ve 

výši 33 500 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy v roce 2022 dosáhly hodnoty 50 290 tis. Kč. 

Závazný ukazatel příjmů byl překročen o 16 790 tis. Kč. V porovnání s rokem 2021 jsou 

dosažené příjmy vyšší o 15 132 tis. Kč, což je vzhledem k celkové ekonomické situaci velmi 

dobrý výsledek, který předčil veškeré predikce. 

Finanční částky, které Puncovní úřad předepíše a popřípadě i vybere na pokutách 

udělených za závady zjištěné při puncovní inspekci, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. 

Veškeré příjmy Puncovního úřadu jsou příjmem státního rozpočtu. 

Výdaje 

schválený upravený skutečný
skutečný          

s nároky

74 249 74 923 72 047 76 739

68 459 69 133 66 902 71 594

z toho: 34 584 35 947 35 668 35 668

mzdy zákoník práce 4 703 3 836 3 836 3 936

OOV 1 388 1 388 1 109 1 109

13 748 13 916 13 622 13 622

786 796 790 792

odbytné 0 0 0 0

13 250 13 250 11 877 16 467

5 790 5 790 5 145 5 145

Rozpočet v tis. Kč

výdaje celkem

neinvestiční výdaje

mzdy státní služba

investiční výdaje

pojistné

FKSP

věcné výdaje

 

V Puncovním úřadu je 100% podíl státního rozpočtu na financování činnosti. 

Rozpočet Puncovního úřadu byl v průběhu roku 2022 upraven dle rozpočtových 

opatření, viz kapitola Rozpočtová opatření. 

Stejně jako v minulých letech byly celkové výdaje čerpány zejména na provozní 

činnosti při plnění úkolů souvisejících se základními činnostmi Puncovního úřadu. To je 

zejména na zkoušení a označování zboží z drahých kovů, činnosti puncovní inspekce, 

vzdělávání zaměstnanců, opravy přístrojů, nákupy materiálů atd. 
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Pracoviště Puncovního úřadu (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna 

v pronajatých nebytových prostorách. Z tohoto důvodu je významnou položkou ve výdajích 

PÚ placení nájemného a služeb s tím souvisejících (energie, voda, ostraha apod.). 

Vývoj výdajů Puncovního úřadu v letech 2018–2022 včetně zapojení neprofilujících 

a profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 

2018 2019 2020 2021 2022

70 028 80 731 75 425 74 624 76 739

65 978 71 987 71 482 70 089 71 594

32 038 34 064 36 367 34 840 35 668

mzdy zákoník práce 3 468 3 574 3 603 3 915 3 936

OOV 888 750 1 388 1 288 1 109

12 339 12 944 13 979 13 418 13 622

710 753 799 775 792

0 689 0 0 0

16 535 19 214 15 346 15 853 16 467

4 050 8 744 3 943 4 535 5 145

v tis. Kč

výdaje celkem

neinvestiční výdaje

investiční výdaje

mzdy státní služba

pojistné

FKSP

věcné výdaje

z toho:

odbytné

 

Celkové výdaje Puncovního úřadu byly v roce 2022 vyšší než v roce 2021. Na zvýšení 

výdajů má vliv vysoká míra inflace (15.1 %) a vysoký nárůst cen za energie. Puncovní úřad se 

dlouhodobě snaží o maximální zefektivnění svých výdajů. Vzhledem k průměrné míře inflace 

za rok 2022 je nárůst výdajů zanedbatelný (cca 2 %). Investiční výdaje byly vyšší ve srovnání 

s předcházejícími obdobími z důvodu plnění požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o 

kybernetické bezpečnosti, věcné výdaje byly také ovlivněny mírou inflace. Ostatní položky 

jsou z úrovně úřadu málo ovlivnitelné (mzdy, pojistné, FKSP). 

Rozbor vynaložených výdajů 

Celkové výdaje Puncovního úřadu, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných 

výdajů, byly za rok 2022 čerpány ve výši 76 739 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu 

kalendářního roku upravován rozpočtovými opatřeními, viz Zdůvodnění rozpočtových 

opatření k závazným ukazatelům. 

V roce 2022 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 71 594 tis. Kč. Z této částky 

bylo nejvíce čerpáno na mzdy, ostatní osobní výdaje, pojistné a odstupné – celkem 

54 335 tis. Kč. Na konci roku byly mzdové prostředky určené na výplatu mezd za prosinec 

převedeny na depozitní účet. V roce 2023 pak byly z tohoto účtu vyplaceny mzdy dle 

skutečně odpracované doby. Zbylé částky byly v lednu 2023 převedeny do státního rozpočtu. 

Investiční systémová dotace byla čerpána v celkové výši 5 145 tis. Kč. Dále viz 

kapitola Investiční výdaje. 

Věcné výdaje, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, byly čerpány ve 

výši 16 467 tis. Kč. Část neinvestičních výdajů ve výši 4 692 tis. Kč byla pokryta zapojením 

nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Z hlediska zajištění efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků lze 

konstatovat, že zdánlivě represivní činnost Puncovního úřadu velmi účinně pomáhá nejen 

k udržení korektního podnikatelského prostředí, které podléhá Puncovnímu zákonu, ale také 

udržuje vysokou míru ochrany zákazníků před možným poškozováním. 

Dalších úspor dosahuje Puncovní úřad efektivním a optimálním výběrem dodavatelů. 

Ukazatele nákladovosti a jejich vývoj v jednotlivých letech 
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v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022

Výdaje (celkové výdaje OSS) 70 027 80 731 75 425 74 624 76 739

počet zaměstnanců 81 81 79 79 80

výdaje na 1 zaměstnance 865 997 955 945 959

výdaje na školení (5167) 229 211 133 220 344

výdaje na jednoho zaměstnance 3 3 2 3 4

výdaje na energie (skupina 51) 1 606 2 043 1 497 1 502 2 348

výdaje na 1 zaměstnance 20 25 19 19 29

mzdové výdaje (RP 5011,5013,5021, 5025) 36 393 39 076 41 358 40 043 40 713

výdaje na 1 zaměstnance 449 482 524 507 509

výdaje na telefony (RP 5162) 2 020 2 016 1 956 1 890 2 006

výdaje na 1 zaměstnance 25 25 25 24 25  

Celkové výdaje na jednoho zaměstnance jsou mírně vyšší oproti roku 2021, nicméně 

nedosahují hodnot z období před pandemií Covid-19. Náklady za energie jsou způsobeny 

celkovou energetickou situací, náklady na telekomunikační služby byly obdobné jako 

v předcházejících letech. Nárůst výdajů na školení a vzdělávání zaměstnanců byl způsoben 

potřebou zajištění požadované odbornosti a kvalifikace zaměstnanců PÚ. Zvýšení mzdových 

nákladů souvisí s legislativní změnou (zvýšení platových tarifů u státních zaměstnanců 

a zaměstnanců pod zákoníkem práce). Ostatní položky jsou přibližně ve stejné výši jako 

v předchozích letech. 

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích roku 

Čerpání výdajů kumulativně v jednotlivých čtvrtletích roku 2022; údaje jsou vztaženy 

ke schválenému rozpočtu. 

1. 2. 3. 4.

22 % 44 % 67 % 92 %

0 % 0 % 41 % 89 %

15 % 38 % 63 % 96 %

čtvrtletí

věcné výdaje

investiční výdaje

celkové výdaje  

Celkové výdaje v roce 2022 byly čerpány z 96 % schváleného rozpočtu. 

Nerovnoměrnost čerpání investičních výdajů v roce 2022 souvisí s procesními úkony 

souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek, kdy příprava a procesování výběrových řízení 

trvá v řádu měsíců a vlastní realizace úhrad probíhá až v druhé polovině roku. V investiční 

oblasti nebylo v prvním a druhém čtvrtletí čerpáno, od třetího čtvrtletí byly investiční 

prostředky čerpány a za celý rok 2022 bylo čerpáno 88,9 % schváleného rozpočtu, zbylé 

investiční prostředky jsou vázány smlouvou s dodávkou v roce 2023. Věcné výdaje byly 

čerpány průběžně dle potřeb. 

Věcné výdaje 

Celková výše věcných výdajů za rok 2022 činila 16 467 tis. Kč. Částka ve výši 

11 877 tis. Kč byla čerpána ze schváleného rozpočtu úřadu a částka ve výši 4 590 tis. Kč 

byla pokryta zapojením neprofilujících nároků. 

1.  Nákup materiálu  

Jedná se zejména o nákup prádla, oděvů, obuvi, knih, učebnic, drobného hmotného 

majetku. 

Celková výše výdajů za nákup materiálu za rok 2022 činila 1 071 tis. Kč. 

Účet 5134 Prádlo, oděv, obuv, čerpání ve výši 49,1 tis. Kč. 

Jedná se o nákup pracovních oděvů pro zaměstnance provozu. 
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Účet 5136 Knihy, tisk, čerpání ve výši 10,4 tis. Kč. 

Jedná se o předplatné novin a časopisů, rovněž pak nákup odborných knih apod. 

Účet 5137 DHM, čerpání ve výši 147,8 tis. Kč. 

Na této výši se podílelo čerpání výdajů, souvisejících s nákupem pájecí desky do 

laboratoře (5,7 tis. Kč), mobilních telefonů (32,4 tis. Kč), pracovních lamp (19,9 tis. Kč), 

vysavače (3,8 tis. Kč), kovadlin (31 tis. Kč), lednice (5,5 tis. Kč), kancelářského nábytku 

(49,1 tis. Kč) apod. 

Účet 5139 Materiál, čerpání ve výši 863 398,3 tis. Kč. 

Na této výši se podílí nákup kancelářských potřeb (113,2 tis. Kč), hygienických 

a čisticích potřeb (106,4 tis. Kč), zdravotnických potřeb (7,1 tis. Kč), argonu (98 tis. Kč), 

instalačního materiálu (10,3 tis. Kč), směsí do automobilů (1,9 tis. Kč), technických plynů 

(18,7 tis. Kč), elektromateriálu (19 tis. Kč), kyselin (40,9 tis. Kč), ochranných pomůcek 

a dezinfekcí (4,1 tis. Kč), kuchyňských potřeb (11,5 tis. Kč), laboratorního materiálu 

(73,4 tis. Kč), raznic a příslušenství (99,1 tis. Kč), referenčního materiálu Ag, Pt pro laboratoř 

(43 tis. Kč), testů – Covid (1 tis. Kč), tonerů (70,2 tis. Kč), tiskopisů (35,1 tis. Kč), 

zlatnických jehel (4,2 tis. Kč), plomb a plechů (36,3 tis. Kč), razítek (3,1 tis. Kč), baterií 

(3,4 tis. Kč), sluchátek a lampiček (12,4 tis. Kč), regálů a schůdků (1,6 tis. Kč), uložišť dat 

(1,7 tis. Kč), stínění a ventilací (9,2 tis. Kč), struskovacích misek a tavicích kelímků 

(38,3 tis. Kč) apod. 

2. Nákup energie  

Jedná se o nákup vody, páry, plynu, elektrické energie a pohonných hmot. 

Celková výše výdajů za nákup energie za rok 2022 činila 2 348,2 tis. Kč. 

3.  Nákup služeb  

Jedná se o nákup poštovních služeb, telekomunikačních služeb, úhradu bankovních 

poplatků, nájemné, konzultace, právní služby, poradenství, školení, služby zpracování dat 

a nákup ostatních služeb. 

Celková výše výdajů za nákup služeb za rok 2022 činila 9 617,4 tis. Kč. 

(částka 6 160,5 tis. Kč z rozpočtu, částka 3 456,9 tis. Kč zapojením nároků). 

Rozdělení služeb dle účetních položek 

účet název účtu provozní výdaje v Kč

5161 služby pošt 302 520,00

5162 služby telekomunikační 2 006 353,75

5163 peněž. služby 202 148,41

5164 nájemné 1 332 118,40

5166 konz., porad. práv. sl. 226 985,45

5167 škol. a vzděl. sl. 343 906,08

5168 sl. zprac. dat 0,00

5169 nákup ostatních služeb 5 203 370,76

516 Celkem za služby 9 617 402,85
 

Účet 5161 Služby pošt, čerpání ve výši 302,5 tis. Kč. 

Jedná se o poplatky placené za poštovní služby. 
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Účet 5162 Služby telekomunikační, čerpání ve výši 2 006,4 tis. Kč. 

Jedná se o platby za telefonické a datové služby. 

Účet 5163 Peněžní služby, čerpání ve výši 202,1 tis. Kč. 

Jedná se o poplatky za výběr hotovosti a poplatky za platby realizované 

prostřednictvím platebních terminálů. 

Účet 5164 Nájemné, čerpání ve výši 1 332,1 tis. Kč. 

Puncovní úřad sídlí – mimo pobočky v Jablonci nad Nisou – v pronajatých 

nebytových prostorách, za které musí platit tržní nájemné. Nájemné se pravidelně každým 

rokem zvyšuje o inflační koeficient. 

Účet 5166 Konzultace, poradenství a právní služby, čerpání ve výši 226,9 tis. Kč. 

Na této výši se zejména podílí úhrada za právní pomoc, která se týká soudního 

vymáhání pohledávek Puncovního úřadu a konzultací týkajících se správních řízení 

(76,9 tis. Kč), revizních zpráv elektrických zabezpečovacích systémů (64,6 tis. Kč), el. revize 

(54,9 tis. Kč), revize tlak. nádob (7,7 tis. Kč), revize imobilní plošiny (2 tis. Kč), revize 

hasicích přístrojů (1,1 tis. Kč), revize komínů ( 4,8 tis. Kč), revize plynu (13,1 tis. Kč) apod. 

Účet 5167 Školení a vzdělávání, čerpání ve výši 343,9 tis. Kč. 

Na této výši se podílí zejména výuka anglického jazyka pro zaměstnance Puncovního 

úřadu (138,6 tis. Kč), školení – daně a mzdy (4,3 tis. Kč), školení – delegování úkolů 

a mediační techniky (9,2 tis. Kč), školení – ochrana osobních údajů a ISO 27001 

(11,3 tis. Kč), školení e skartace (6,1 tis. Kč), školení statistické metody, chem. látky BOZP a 

audit laboratoře (16 tis. Kč), školení řidičů a první pomoci (47 tis. Kč), školení asertivního 

jednání a prezentačních dovedností (18,4 tis. Kč), školení MS Office (16,2 tis. Kč), školení 

pracovněprávní vztahy a personalistika (43 tis. Kč), školení – Práva a povinnosti znalců 

(6,8 tis. Kč), školení – registr smluv a evidence majetku (6,6 tis. Kč), školení metrologie 

(5,1 tis. Kč), školení – spisová služba a čeština úřední (3,6 tis. Kč), školení prevence rizik 

a veřejné zakázky (10 tis. Kč) apod. 

Účet 5169 Nákup služeb, čerpání ve výši 5 203,4 tis. Kč (z rozpočtu 2 703,4 tis. Kč, 

zapojením nároků 2 500 tis. Kč). 

Na této výši se podílí zejména ostraha objektu Puncovního úřadu v Praze 

(456,2 tis. Kč), úklid prostor Puncovního úřadu – jednotlivých pracovišť, který zabezpečují 

úklidové firmy (1 143,3 tis. Kč), parkovací karty, vyhrazené parkování (269,2 tis. Kč), 

správní služby a ostraha prostor Puncovního úřadu v Jablonci nad Nisou (411,5 tis. Kč), 

povinné pojištění (80,6 tis. Kč), úhrady za odvoz komunálního odpadu a likvidace 

chemického odpadu (79,9 tis. Kč), pronájem tlakových lahví (6,7 tis. Kč), poplatky za 

rozhlas, televizi (24,8 tis. Kč), služby BOZP a PO (39,9 tis. Kč), povinné preventivní 

prohlídky zaměstnanců úřadu a zdravotní péče (33,7 tis. Kč), příspěvek na stravování pro 

zaměstnance PÚ (1 188,5 tis. Kč), ochrana PCO (43,9 tis. Kč), praní prádla (49,7 tis. Kč), 

dálniční poplatky (18 tis. Kč), pronájem výdejníku vody (28,8 tis. Kč), kontrola hasicích 

přístrojů (20,1 tis. Kč), akreditační poplatky (121,1 tis. Kč), ověření účetní závěrky 

(60,5 tis. Kč), povýšení databáze GINIS (183,9 tis. Kč), kalibrace vah – metrologie 

(62,4 tis. Kč), poplatek za rafinaci Au, Ag (14,1 tis. Kč), daň z nemovitostí (1,7 tis. Kč), kopie 

nad kredit (70,9 tis. Kč), odborné posudky (20,9 tis. Kč), malování (10,7 tis. Kč), leštění 

kamenů a špiček (8 tis. Kč), grafické a tiskové služby (3,1 tis. Kč), certifikáty (21,1 tis. Kč), 

čtení norem a doména (3 tis. Kč), mytí oken (16,6 tis. Kč), skartace a likvidace (12,3 tis. Kč), 
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projektová dokumentace (126,2 tis. Kč), znalečné (41,4 tis. Kč), inzerce (27,1 tis. Kč), 

zpracování bezpečnostních listů pro laboratoř (10,2 tis. Kč), procesní analýza PSPÚ 

(481 tis. Kč), poplatky za ověření (11,5 tis. Kč) apod. 

4. Ostatní nákupy 

Jedná se o opravy a údržbu, programové vybavení, cestovné, pohoštění a ostatní 

nákupy jinde nespecifikované. 

Celková výše výdajů za ostatní nákupy za rok 2022 činila 3 009,6 tis. Kč 

(částka 1 876,3 tis. Kč z rozpočtu, částka 1 133,2 tis. Kč zapojením nároků). 

Účet 5171 Opravy a udržování, čerpání ve výši 2 161,1 tis. Kč (z rozpočtu 

1 027,9 tis. Kč, zapojením neprofilujících nároků 1 133,2 tis. Kč). 

Na této výši se podílí zejména opravy a údržba automobilů (120,4 tis. Kč), 

maintenance servis PSPÚ (423,6 tis. Kč), práce na AWS (90,8 tis. Kč), webové aplikace 

(23,2 tis. Kč), servis a opravy výtahů (27,5 tis. Kč), servis kopírovacích strojů (467 tis. Kč), 

servis klimatizace (44,7 tis. Kč), opravy a servis přístrojů (150,9 tis. Kč), servis právního 

systému (22,1 tis. Kč), servis EZS (89,6 tis. Kč), oprava el. rozvodů (68,9 tis. Kč), servis a 

oprava plynu (21,6 tis. Kč), drobné instalatérské a zednické opravy (36,1 tis. Kč), oprava oken 

a žaluzií (2,3 tis. Kč), servis a oprava Spectro (253,2 tis. Kč), opravy a servis hasicích 

přístrojů (16,6 tis. Kč), servisní poplatek Gordic (49,3 tis. Kč), podpora SW VMware 

(88,6 tis. Kč), oprava židlí a křesel (31,5 tis. Kč), opravy osvětlení (98,5 tis. Kč), opravy vody 

a kanalizace (34,7 tis. Kč) apod. 

 Účet 5172 Programové vybavení, nebylo čerpáno. 

Účet 5173 Cestovné, čerpání ve výši 757,6 tis. Kč. 

Na této výši se podílejí tuzemské služební cesty v celkové výši 643 349,50 Kč, které 

jsou nezbytné při výkonu inspekční činnosti. Výdaje za zahraniční služební cesty činily 

114 234,05 Kč. Zahraniční cesty byly uskutečněny do Švýcarska, Německa a Polska. 

Účet 5175 Pohoštění, čerpání ve výši 89,6 tis. Kč. 

Jedná se o nákupy kávy, čaje, minerálek pro návštěvy do sekretariátu předsedkyně 

Puncovního úřadu (10 tis. Kč), občerstvení na porady vedení a provozních pracovišť 

(51,9 tis. Kč), pracovní obědy předsedkyně úřadu a jejích hostů (27,7 tis. Kč) apod. 

 

1.  Neinvestiční příspěvky a nákupy 

Do této položky patří podskupiny pokuty a penále, neinvestiční příspěvky, věcné dary, 

odvody za nezaměstnané zdravotně postižené, náhrady mezd v době nemoci a neinvestiční 

nákupy. 

Celková výše výdajů za příspěvky a nákupy za rok 2022 činila 421,4 tis. Kč. 

Účet 5194 Věcné dary, čerpání ve výši 102,6 tis. Kč. 

 Jedná se o nákup květin při životních jubileích pracovníků Puncovního úřadu, nákup 

dárků pro účastníky mezinárodních asociací, Puncovní rady a nákup vánočních dárků. 

Účet 5424 Náhrady mezd v době nemoci, čerpání ve výši 318,8 tis. Kč. 

Jedná se o náhradu mezd vyplácenou zaměstnavatelem zaměstnancům v době prvních 

14 dnů jejich pracovní neschopnosti. 
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Pohledávky a závazky 

Rozpis pohledávek a jejich stav k 31. 12. 2022 

účet Kč

311 1 783 959,23

314 648 994,41

335 900,00

381 240 144,72

469 24 jistina Česká pošta 12 000,00

469 27 jistina parkovací karta 1 999,00

377 1 zálohy karty CCS 9 353,62

469 25 jistiny na karty CCS 92 000,00

celkem 2 789 350,98

pohledávky za příjmy

pohledávky za zaměstnanci

název účtu

ostatní pohledávky –

poskytnuté provozní zálohy

náklady příštích období

 

Největší položku pohledávek tvoří pohledávky za příjmy, které jsou způsobeny 

vyfakturovanými poplatky za puncovní úkony provedené v prosinci 2022, se splatností 

v lednu 2023. Poskytnuté provozní zálohy jsou zálohami za plyn a elektřinu. 

Rozpis závazků a jejich stav k 31. 12. 2022 

účet Kč

321 0,00

333 3 267 538,00

336 1 264 756,00

337 zúčtování s instucemi zdrav. pojištění 545 529,00

342 377 852,00

383 výdaje příštích období 525 031,40

389 651 534,41

378 2 399 100,00

celkem 9 031 340,81

závazky ostatní

dohadné účty pasivní

název účtu

závazky vůči dodavatelům

závazky vůči zaměstnancům

zúčtování s institucemi soc. zabezpečení

zúčtování daní

 

Investiční výdaje 

Puncovní úřad nečerpal žádné finanční prostředky v rámci programů PHARE. 

Pro rok 2022 byla Puncovnímu úřadu schválena systémová investiční dotace ve 

výši 5 790 000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta na „Podprogram 122V19 – Pořízení, obnova, 

rozvoj a provozování ICT systému řízení MTZ MPO“. 

 

Investiční výdaje byly čerpány na tyto akce: 

Položka 6121, Budovy, haly, stavby, čerpání ve výši 2 269 363,92 tis. Kč. 

Akce č.122V193001008 Objekt Maršovice, opravy, prosté obměny – Rekonstrukce 

objektu Puncovního úřadu Maršovice v celkovém čerpání 2 269 363,92 Kč  

Do objektu v Maršovicích nebyly v minulosti investovány žádné investiční prostředky, 

pouze zde byla prováděna běžná a nezbytně nutná údržba budovy. Pro jeho ekonomické, 

hospodárné a efektivní využití (v budoucnu chce Puncovní úřad využívat objekt zejména jako 

školicí zařízení zaměstnanců) je nutná jeho kompletní rekonstrukce. I. etapa rekonstrukce 

proběhla v roce 2021. K dokončení rekonstrukce bylo nutné vybudování čističky odpadních 

vod, výměna oken a dveří. 

Poptávka byla zadána prostřednictvím národně elektronického nástroje NENu pod ID 

zakázky: N006/22/V00017488 jako otevřené výběrové řízení. Obdrželi jsme tři nabídky, 
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nejvýhodnější byla od firmy BARNATHERM, s. r. o. 

Čerpání ve výši 2 069 842,92 Kč. 

Z důvodu zajištění provozu tohoto školicího zařízení jsme se rozhodli realizovat 

v tomto objektu nové kuchyně, protože stávající nebylo možné po rekonstrukci použít (stáří 

více jak 30 let). 

Byli osloveni tři dodavatelé, nejvýhodnější obdržená nabídka byla od firmy JZ kuchyňské 

studio, s. r. o. 

Čerpání ve výši 199 521 Kč. 

Položka 6122, Stroje, přístroje a zařízení, čerpání ve výši 1 872 039. Kč. 

Akce – identifikační číslo SMVS 122V193001003 – Přístroje a zařízení – spektrometry, 

prosté obměny 

Nákup rentgenového spektrometru  

Puncovní úřad zakoupil EDXRF spektrometr pro pobočku v Praze. Spektrometry se 

v úřadu využívají pro nedestruktivní analýzu (prvkové složení slitin) veškerého zboží 

předloženého k puncovní kontrole a ke kontrole složení zlomků určených k tavbě (zvláště 

k detekci toxického kadmia). Měření zboží XRF-spektrometricky je jedinou metodou jak lze 

spolehlivě detekovat v povrchových úpravách obecné kovy, které jsou u zboží z drahých kovů 

nepřípustné nebo zdravotně závadné. 

Poptávka po spektrometru byla zadána prostřednictvím národně elektronického 

nástroje NENu pod ID zakázky: N006/22/V00017194 jako otevřené výběrové řízení. 

Puncovní úřad obdržel jednu nabídku od firmy SPECTRO CS. 

Čerpání ve výši 1 712 513 Kč. 

Akce – identifikační číslo SMVS 122V193001004 – Obměna přístrojů a zařízení – 

pece, desky 

Nákup elektrických kupelačních pecí 

Puncovní úřad potřeboval zakoupit laboratorní muflové pece pro kupelační zkoušky. 

Tyto pece byly určeny pro oddělení Ostrava a Brno. Dosud užívané pece byly staré a již 

nebyly k dispozici náhradní mufle, které je nutno 1x za rok či 2 roky provozu měnit. Byli 

osloveni tři dodavatelé, nejvýhodnější obdržená nabídka, která splňovala požadavky na 

přesnost kupelačního stanovení zlata a filtrací zplodin, byla od firmy Elektrické pece 

Svoboda. 

Čerpání ve výši 159 526 Kč. 

Položka 6123, Dopravní prostředky, čerpání ve výši 354 974,14 Kč. 

Akce – identifikační číslo SMVS 122V193001006 – Obměna vozového parku 

Nákup osobního automobilu Škoda Fabia combi 

Puncovní úřad zakoupil v roce 2022 jedno osobní motorové vozidlo. V rámci 

centrálního nákupu státu č. j. MF-14452/2018/1301 N006/21/V00008636 byl objednán 
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automobil Škoda Fabia combi Ambition 1,0 TSI 70 kW. Nový vůz byl určen pro oddělení 

technického rozvoje a výpočetní techniky. 

Položka 6125, Výpočetní technika, čerpání ve výši 507 671 Kč. 

Akce – identifikační číslo SMVS 122V193001001 – Výpočetní technika a programové 

vybavení 

Nákup diskového pole pro BackUp 

Puncovní úřad potřeboval pořídit nové diskové pole za účelem zajištění bezpečného 

dlouhodobého uchování zálohovaných dat pro případ jejich ztráty nebo poškození a 

následného obnovení dat a systémů v důsledku případné havárie nebo jiných kritických 

událostí, které mohou ohrozit fungování úřadu. Byli osloveni tři dodavatelé, nejvýhodnější 

obdržená nabídka byla od firmy BIT Servis, s. r. o. 

Čerpání ve výši 84 700 Kč. 

Nákup BackUp serveru 

Puncovní úřad potřebuje pořídit nový záložní server pro zálohování kritických dat, 

souborů, aplikací a databází v rámci informační infrastruktury. Pořízení HW je nutné pro 

zajištění bezpečného zálohování dat pro případ jejich ztráty, poškození nebo obnovy dat 

a systémů v případě havárie nebo jiných kritických událostí, které mohou ohrozit fungování 

úřadu. Byli osloveni tři dodavatelé, nejvýhodnější obdržená nabídka byla od firmy BIT 

Servis, s. r. o. 

Čerpání ve výši 181 500 Kč. 

Nákup Kamerového zabezpečovacího IP systému 

Puncovní úřad potřeboval kompletně vyměnit kamerový zabezpečovací systém, 

jelikož nejstarší části stávajícího pocházejí z roku 2005 a nejnovější z roku 2011. Vzhledem 

k jeho staří již není možná prostá obměna, ale z důvodu nových technologií a jejich vzájemné 

nekompatibilitě je nutné přistoupit ke kompletní náhradě celého systému, včetně kabeláže. 

Nový systém již bude založený na aktuálně používaných IP prvcích s vysokým rozlišením 

a jejich řídicí centrum tedy bude moci být uloženo v zabezpečené serverovně. Byli osloveni 

tři dodavatelé, nejvýhodnější obdržená nabídka byla od firmy Elbes Praha, s. r. o. 

Čerpání ve výši 241 471 Kč. 

Položka 6111, Programové vybavení, čerpání ve výši 140 690,86 Kč. 

Akce – identifikační číslo SMVS 122V193001001 – Výpočetní technika a programové 

vybavení 

Nákup VMware Essential software  

Puncovní úřad potřeboval pořídit novou verzi softwarového řešení (VMware vSphere 

7 Essentials Plus Kit for 3 hosts), jako náhradu za v současnosti využívanou zastaralou verzi, 

která slouží pro virtualizaci a centralizovanou správu serverů Puncovního úřadu. Byli 

osloveni tři dodavatelé, nejvýhodnější obdržená nabídka byla od firmy BIT Servis, s. r. o. 

Čerpání ve výši 140 690,86 Kč. 
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Celkové investiční výdaje byly čerpány ve výši 5 144 738,92 Kč. 

Přehled čerpání systémových výdajů v roce 2022 

položka, akce popis platby Kč

6111, 122V193001001 programové vybavení, Vmware Essential software 140 690,86

Celkem 6111 140 690,86

6121, 122V193001008 rekonstrukce objektu Maršovice, II. Etapa 2 069 842,92

6121, 122V193001008 rekonstrukce objektu Maršovice, vestavné kuchyně 199 521,00

Celkem 6121 2 269 363,92

6122, 122V193001003 RTG fluorescenční spektrometr 1 712 513,00

6122, 122V193001004 Obměna přístrojů a zařízení - pece, desky 159 526,00

Celkem 6122 1 872 039,00

6123, 122V193001006 Dopravní prostředky 354 974,14

Celkem 6123 354 974,14

6125, 122V193001001 Výpočetní technika, Backup server 181 500,00

6125, 122V193001001 Výpočetní technika, Backup diskové pole 84 700,00

6125, 122V193001001 Výpočetní technika, kamerový systém 241 471,00

Celkem 6123 507 671,00

61 INVESTICE C ELKEM 5 144 738,92
 

Bezúplatný převod majetku 

Puncovní úřad v průběhu roku 2022, dle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 14 a násl. 

Vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 

s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nepřevedl bezúplatným převodem žádný 

majetek. 

Rezervní fond 

Puncovní úřad nemá žádné finanční prostředky na rezervním fondu. Již v roce 2007 

byl fond zcela vyčerpán v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Nároky z nespotřebovaných výdajů 

V roce 2022 využil Puncovní úřad nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 

4 692,1 tis. Kč 

Zdůvodnění rozpočtových opatření k závazným ukazatelům 

Rozpočtové opatření č. 1 

Na základě schválené změny systemizace služebních a pracovních míst (UV č. 530 ze 

dne 22. června 2022 s účinností od 1. července 2022) jsme požádali Ministerstvo financí 

o provedení rozpočtového opatření, a to o přesun prostředků na platy mezi položkami 5011 

a 5013. Pro naši organizaci byl schválen přesun finančních prostředků na platy z položky 

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 1 100 000 Kč do položky 5013 –

 Platy státních úředníků. 

Rozpočtové opatření č. 2 

Na základě dopisu Ministerstva financí č. j. MF-33904/2022/1903, byla schválena 

změna v oblasti platových poměrů zaměstnanců s úpravou platových tarifů v září až prosinec 

2022 podle usnesení vlády č. 991/2022 ze dne 23. listopadu 2022. Podle přílohy č. 1 výše 

uvedeného usnesení vlády dochází ke zvýšení prostředků na platy včetně příslušenství 

z vládní rozpočtové rezervy kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa kapitoly. Zvýšení 

prostředků na platy činilo 496 000 Kč a nákladů na pojistné 167 648 Kč a FKSP 9 920 Kč. 
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Toto rozpočtové opatření bylo provedeno podle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14. prosince 2022. 

Zpráva o provádění a výsledcích finančních kontrol 

1. Obecná kvalita vnitřního kontrolního systému 

Vnitřní kontrolní systém (dále jen „VKS“) u Puncovního úřadu tvoří finanční kontrola 

zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci (představenými) jako součást vnitřního 

řízení úřadu při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování 

uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném 

prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti 

hospodaření (řídicí kontrola) a interní audit. 

S ohledem na postavení, velikost a působnost Puncovního úřadu a na základě 

dostupných informací lze konstatovat, že zavedený VKS je přiměřený, účinný a poskytuje 

vedoucímu orgánu veřejné správy a vedení úřadu dostatečné a včasné informace o případných 

rizicích. V rámci nastaveného VKS je možné přijímat a realizovat účinná opatření 

k odstranění případných nedostatků. 

2. Interní audity 2022 – výstupy 

V rámci Plánu interních auditů pro rok 2022 bylo naplánováno a provedeno celkem 

6 auditů. 

Dodržování právních a interních předpisů na pracovištích PÚ z hlediska příjmu a 

výdeje zboží (tematický následný audit); 

Implementace MP Ministerstva vnitra – „Zavedení minimální míry kvality do PÚ“ 

(tematický audit); 

Kybernetická bezpečnost u PÚ (dodržování zákona č. 181/2014 Sb.) (tematický audit); 

Veřejné zakázky malého rozsahu (do 50 000,- Kč bez DPH) (finanční audit); 

Akreditovaná zkušební laboratoř (tematický audit) 

Přezkoumání realizovaných investičních akcí v rozpočtovém období 2022 (finanční 

audit). 

Při realizaci jednotlivých auditů byla identifikována případná rizika a formulována 

doporučení k jejich odstranění (eliminaci). Byla přijímána konkrétní opatření, která byla 

průběžně realizována. 

Interním auditem v roce 2022 nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly mít 

vliv na úplnost nebo průkaznost účetnictví. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly 

vést k porušení rozpočtové kázně. Nebyly zjištěny žádné další závažné skutečnosti (směřující 

k trestnímu, správnímu či jinému řízení), vyjma zjištění ze šetření podnětu přeposlaného 

finančním úřadem pro Plzeňský kraj. Výsledky tohoto šetření byly předány Policii České 

republiky. 
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3. Externí kontroly (Puncovní úřad jako kontrolovaná osoba) 

V roce 2022 byly provedeny v Puncovním úřadu následující kontroly: 

Druh kontroly Kontrolní orgán Předmět kontroly Zjištění

Veřejnosprávní Ministerstvo financí
Hospodaření s veřejnými 

prostředky 2021 a 2022

Kontrola byla zahájena v prosinci 

2022 a probíhá

Druh kontroly Kontrolní orgán Předmět kontroly Zjištění

Veřejnosprávní Ministerstvo financí
Hospodaření s veřejnými 

prostředky 2021 a 2022

Kontrola byla zahájena v prosinci 

2022 a probíhá
 

Na základě dostupných informací, výstupů finanční kontroly a interního auditu 

lze zavedený systém hodnotit jako přiměřený, účelný a účinný. 

Spolupráce se zahraničím 

Mezinárodní smlouva 

Puncovní úřad, je členem mezinárodní organizace (Hallmarking Convention) 

v překladu Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů. Sídlo organizace 

se nachází ve Švýcarsku – Ženevě. Česká republika je právoplatným členem od roku 1994. 

Konvence byla založena v roce 1972 ve Vídni. Pro ČR má členství význam v tom, že zboží 

označené Puncovním úřadem a vyvážené do členských zemí Konvence je obchodovatelné bez 

dalšího omezení. Konvence má v současnosti 21 členů. V roce 2022 bylo jarní zasedání 

Konvence uskutečněno prostřednictvím webkonference, a to stále z důvodu pandemie Covidu 

19. Druhé podzimní jednání se uskutečnilo prezenčně ve Švýcarsku, v Ženevě. Výše ročního 

příspěvku za rok 2022 činila 225 393,20 Kč. Příspěvek hradí ze svého rozpočtu MPO. 

Další mezinárodní spolupráce 

Zasedání ISO/TC174 se uskutečnilo v lednu a květnu 2022 (webkonference), za 

účasti expertů z 10 zemí. V říjnu 2022 proběhlo hybridní zasedání ISO, za personální účasti 

expertů z evropských zemí, v Ženevě. Pracovní skupina připravuje a schvaluje normy, které 

se týkají oblasti klenotnictví a drahých kovů. Další zasedání pracovní skupiny je plánováno na 

květen 2023. 

Visegrádská skupina puncovních úřadů – od devadesátých let spolupracují 

puncovní úřady Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Cílem je koordinace práce uvedených 

úřadů, zvláště pak otázky spojené s činností úřadů po připojení zemí k EU, především při 

uznávání punců některých zemí EU. S členstvím ve GV4 skupině nejsou spojeny žádné 

členské příspěvky. 

V říjnu 2022 se uskutečnilo jednání GV4 v Białke Tatrzańske v Polsku, další zasedání 

by se mělo konat v České republice v roce 2023. 

Spolupráce s ostatními evropskými puncovními úřady probíhala formou online 

jednání odborníků. Pokračovala a dále se rozšiřovala spolupráce v rámci námi 

organizovaného systému kruhových analýz LABTEST, jehož se zúčastňuje téměř sedm 

desítek laboratoří. Tato kruhová analýza je velmi důležitá pro všechny akreditované 

laboratoře jako součást ověřování kvality jejich práce. Pokračuje úzká spolupráce se 

slovenským Puncovým úradom na úrovni společného jednání Puncovní rady. V roce 2022 

se společné jednání uskutečnilo v říjnu v Mariánských Lázních. 

Činnost puncovní inspekce 

Puncovní inspekce v roce 2022 v souladu s příslušnými ustanoveními puncovního 

zákona plnila své úkoly v oblasti vnitřního kontrolního systému, přímého výkonu inspekční 
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činnosti u externích subjektů a ukládání pokut v rámci přestupkových řízení za porušování 

puncovního zákona. 

Každým rokem lze konstatovat stálý trend v dynamickém rozvoji internetového 

prodeje zboží z drahých kovů. V dobách pandemie získal tento způsob prodeje zásadní podíl 

v množství prodaného zboží, neboť v době pandemie a nejistoty z uzavřených klasických 

provozoven, se elektronický prodej stal silným sektorem obchodu. Po rozvolnění a slábnutí 

pandemie, danou silnou pozici elektronický prodej neztratil. Proto i v roce 2022 byla jednou 

z hlavních priorit puncovní inspekce pomoc všem podnikatelským subjektům v oblasti 

prodeje drahých kovů a obchodování na jejich elektronických adresách, na druhou stranu 

zároveň zvýšena kontrola a ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami na poli 

internetového prodeje. Dané dokládá i velké množství dotazů na FB profilu Puncovního úřadu 

a následného elektronického a telefonního kontaktu, a to ve spolupráci s pracovištěm 

registrace puncovního úřadu. 

Nesmí se opomíjet velký potenciál (nejen klasických elektronických adres – e-shopů 

a elektronických aukcí) prodeje prostřednictví sociálních sítí a jejich profilů, prodejních 

aplikací či slevových portálů, které se soustředí na zprostředkování obchodu mezi koncovými 

zákazníky a skutečnými prodejci zboží z drahých kovů. V neposlední řadě je stále aktuální 

dropshipping, který je dalším druhem zprostředkovatelského obchodu, kdy prodejce (na 

internetu) má se zlatníkem či obchodními subjekty s drahými kovy smlouvu, a těm pak 

následně sám zadává zakázky na základě objednávek na jeho e-shopu nebo se zákazník 

objednávkou tzv. „proklikem“ dostává automaticky ke zlatníkovi. 

Velké riziko představuje taktéž, když je skryta skutečná identita prodávajícího za 

přezdívkou (nickem), navíc chráněnou jako osobní údaj. Nehledě na skutečnost, kdy se 

dropshippingem dostane spotřebitel prostřednictvím objednávky k jinému obchodnímu 

subjektu, který není ani na území ČR. Z důvodu výše uvedeného docházelo v roce 2022 

k pravidelné spolupráci inspektorátů v rámci Visegrádské skupiny, neboť docházelo 

k porušování ustanovení a deliktnímu jednání, prolínající se skrze trhy V4. Na základě 

promptních reakcí a aktivní informovanosti, se dařilo zachytit velké množství šperků potažmo 

obchodníků, které byly v rozporu se zákonem. Dále si zákazníci mohou objednávat 

v zahraničních (mimo ČR) e-shopech, zvlášť v oblíbených asijských portálech pod příslibem 

nízké ceny. V ten okamžik je oslabeno vymáhání českého práva pro případného poškozeného 

spotřebitele. Před nakupováním na těchto portálech puncovní inspekce pravidelně varuje 

a upozorňuje na velkou obezřetnost, a to i z hlediska dosavadní praxe – kontrolních nákupů 

puncovní inspekce a velkého množství stížností spotřebitelů. 

Vlastní inspekce daných subjektů (internetového obchodování) je velice specifická, 

a proto je pravidlem vykonání kontrolních nákupů. V roce 2022 bylo uskutečněno více jak sto 

padesát kontrolních nákupů pod skrytou identitou (ve většině případů u neregistrovaných 

subjektů – porušení ust. § 35 odst. 1 PZ). Tyto nákupy přinesly řadu zjištění, jež potvrzují, že 

v této oblasti je porušování předpisů v oblasti prodeje zboží z drahých kovů velmi častou 

záležitostí, a to z důvodu zmíněné anonymity u neregistrovaných subjektů. 

V případech neregistrovaných e-shopů se velmi často jednalo o klamavé označení ve 

smyslu puncovního zákona, tedy že bylo zakoupeno stříbrné zboží a dorazil obecný 

kov/bižuterie (ust. § 40 odst. 1 puncovního zákona). Dále se potvrdila porušení puncovního 

zákona jako v minulých letech, a to tedy nesprávně vypsané paragony či dokonce jejich 

absence (ust. § 39 odst. 2 PZ), velmi často klamání v oblasti uvádění hmotnosti daného 

šperku. Bohužel se opět nejednalo jen o desetiny gramů, ale často o jednotky gramů. 

Puncovní inspekce i v následujícím období bude v těchto kontrolách pokračovat. Problémy 
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vznikaly též u kontrolních nákupů v klasických kamenných provozovnách. Inspektoři v roli 

spotřebitelů byli nejvíce kráceni na svých právech z hlediska neúplných paragonů nebo zcela 

nevydaných (z hlediska neúplně vyplněných paragonů nebylo v některých případech možno 

zjistit, který subjekt vlastně za zboží odpovídá), či neumožnění převážení si zboží na zákonem 

stanoveném měřidle (ust. § 37 odst. 3 PZ), nebo z hlediska ne zcela transparentního udávání 

druhu a ryzosti kovu (ust. § 40 odst. 2 PZ). Z výše uvedených důvodu se znovu v roce 2022 

inspekce zaměřila také na vedení evidence o hmotnosti a ryzosti užívaných a skladovaných 

drahých kovů (ust. § 37 odst. 1 a 2 PZ) dle puncovního zákona. Na základě inspekčního 

zjištění potažmo vedení přestupkových řízení z dané oblasti se inspekce nadále bude 

zaměřovat na dodržování evidenčního právního ustanovení. 

Deset výkonných zaměstnanců puncovní inspekce provedlo v roce 2022 celkem 1 200 

kontrolních akcí. V roce 2022 již opět převažovala kontrola klasických kamenných 

provozoven vůči elektronickým. To korespondovalo i se značným nárůstem stížností 

spotřebitelů na obchodníky či podněty na nekalé obchodní praktiky. Puncovní inspekce se 

snažila každou stížnost či podnět vyřešit nejdéle do 5 dnů ke spokojenosti spotřebitele, včetně 

následného vedení přestupkových řízení. Závady spočívaly nejčastěji v nezaregistrování 

subjektu či provozoven (především elektronických provozoven – ust. § 35 odst. 3 PZ), 

v absenci vyhovujících vah v provozovnách (ust. § 37 odst. 3 PZ), nesprávném rozmístění 

a označení zboží v provozovně (ust. § 39 odst. 1, ust. § 40 odst. 2 PZ), nevydávání paragonů 

(ust. § 39 odst. 2 PZ) či vydávání chybně vyplněných, a v prodeji neopuncovaného zboží (ust. 

§ 28 odst. 1 a ust. § 38 odst. 1 PZ). Bohužel se opět vyskytovaly i nejzávažnější přestupky, 

kdy se jednalo o klamavé označení z hlediska puncovního zákona (ust. § 40 odst. 1 PZ), tedy 

že obecný kov byl nabízen k prodeji jako kov drahý, někdy bylo zboží z drahých kovů 

nabízeno k prodeji s označením vyšší ryzosti kovu, než byla skutečnost (ust. § 43 odst. 2, 

písm. d) PZ), a v některých případech se jednalo o nepřípustný kov ve slitině (ust. § 15 odst. 3 

PZ). Jiné závady se vyskytovaly spíše nahodile. 

Za přestupky zjištěné puncovní inspekcí byly v roce 2022 uloženy v přestupkových 

řízení pokuty celkem ve 224 případech (což je o 44 více než v předešlém roce), přičemž 

celková částka uložených pokut činila 1 100 500,- Kč (což je o 65 500,- Kč více než 

v předešlém roce). Proti rozhodnutí o uložení pokuty nebylo v uplynulém roce podáno žádné 

odvolání. 

Vnitřní kontrola kvality vyrážení puncovních značek byla prováděna pravidelně každý 

měsíc na všech pracovištích a bylo jí podrobováno vždy zboží připravené k výdeji, stejně tak 

byly kontrolovány i raznice samotné. 

Rovněž pokračovalo pravidelné odebírání vzorků klenotnických slitin a polotovarů 

u jejich výrobců. Odchylky od deklarovaných ryzostí byly v některých případech v roce 2022 

zjištěny. Proto bylo a bude inspekcí pravidelně apelováno na dodržování zákonných hodnot. 

Technicko-organizační činnosti 

Aktivity PÚ v roce 2022, jimiž jsou základní činnosti podporovány, jsou popsány 

v následujících čtyřech tématech – Akreditace, Kvalita, Normalizace a Puncy. 

Akreditace 

Zásadní činnost PÚ, stanovení obsahu drahých kovů, je akreditována Českým 

institutem pro akreditaci již od roku 1994. Akreditace, při níž se posuzují kompetence 

zkušebních laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, probíhá v pětiletých 

akreditačních cyklech, dozorové návštěvy každoročně. Před uplynutím akreditačního cyklu je 
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nutno absolvovat posuzování související s prodloužením akreditace. Tomuto posuzování bylo 

Oddělení zkušebních laboratoří podrobeno v květnu 2022 a na jeho základě mu bylo uděleno 

osvědčení o akreditaci platné do 20. 5. 2027. Toto osvědčení o akreditaci je v rozsahu čtyř 

metod stanovení obsahu drahých kovů v klenotnických slitinách a roztocích. Všechny tyto 

metody vycházejí z platných technických norem. 

Posuzovatelé akreditačního orgánu ČIA provedli audit systému managementu 

Oddělení zkušebních laboratoří, při kterém byl prokázán soulad jejího systému managementu 

kvality a systému managementu v oblasti administrativní a technické, kterými se řídí provoz 

laboratoře, a které jsou popsány v Příručce kvality, s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 

17025:2018. Oddělení zkušebních laboratoří prokázalo, že v současnosti provozuje systém 

managementu, a že je technicky způsobilé a schopné dosahovat technicky platných, 

spolehlivých výsledků. Posuzovatelé ČIA konstatovali, že úroveň prováděných zkoušek je na 

stabilně velmi dobré odborné úrovni. Platnost výsledků je zabezpečena využíváním 

validovaných metod a interním kontrolním systémem s využitím referenčních a kontrolních 

materiálů a externě účastí v programech zkoušení způsobilosti. 

Puncy 

Na území ČR platí puncy dvou skupin. Hlavní je skupina punců českých včetně punců 

vyražených během celé historie českého puncovnictví v Rakousku-Uhersku a Československu 

a následně skupina podstatně méně se vyskytujících punců zahraničních. Jedná se o značky 

konvenční, vyražené v ostatních členských zemích „Úmluvy o kontrole a označování 

předmětů z drahých kovů“ a o značky některých cizích zemí, které platí na našem území na 

základě našeho vstupu do EU (zkráceně „zahraniční“). 

Zahraniční puncy platné v ČR jsou podrobně popsány a vyobrazeny na každém 

pracovišti PÚ, kde jsou také pro veřejnost k dispozici informační brožurky, a také na 

webových stránkách úřadu. Jejich výčet se po vstupu ČR do EU prudce zvětšoval s tím, jak 

PÚ dostával k dispozici potřebné podklady. 

Protože EU nemá direktivu pro drahé kovy, zachovají si i nadále jednotlivé státy svoje 

podoby puncovnictví, a výčet u nás uznávaných zahraničních punců se nebude výrazně měnit, 

s výhradou takových případů, jako byly nizozemský a chorvatský – novější člen EU. 

Důsledkem brexitu byla změna v uznávání punců Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska platná od 1. 1. 2021. Puncovní úřad uznává od tohoto data pouze ty britské 

puncy, jejichž součástí je písmeno roku puncování, tzv. date letter, prokazující označení do 

roku 2020. Značka identifikující rok puncování (používaná již od roku 1824, a od roku 2000 

nepovinná) je tvořena podle jednotlivých let postupně písmeny abecedy různých typů, řezů 

a obrysů. 

V České republice jsou podle puncovního zákona uznávány puncy pouze těch států 

Evropské unie, které mají puncovnictví kompatibilní s naším. To je důvod, proč například 

nejsou uznávány puncy švýcarské, i když o kvalitě tamního puncovnictví nejsou pochyby. 

Laserové značky 

Oblasti punců se dotýká také jedna služba, kterou poskytuje PÚ zlatnické veřejnosti. 

Protože zákon požaduje, aby zboží bylo před puncovní kontrolou označeno identifikační 

značkou (tuzemského výrobce nebo dovozce), což je v některých případech technicky 

neřešitelné ražením značky, v přesně stanovených případech PÚ na žádost předkladatele 

vytvoří laserovou identifikační značku, případně laserovou značku sdružující punc 

a identifikační značku, a tou pak označí zboží. Smluvní poplatek za vytvoření značky je pak 
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příjmem státního rozpočtu. K 31. prosinci 2022 bylo již vytvořeno 241 značek, 63 výrobních 

a 178 odpovědnostních (dovozových). Ty jsou nyní využívány, když je předkládáno 

technicky choulostivé zboží. 

Znalectví 

Puncovní úřad je zapsán v Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, 

který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je zapsán v oddílu I v oboru: Drahé kovy 

(zkoušení pravosti a ryzosti) – zkoušení pravosti a ryzosti drahých kovů, ověření platnosti 

a pravosti puncovních značek. 

Zpracování znaleckých posudků je další neméně důležitou oblastí působení 

Puncovního úřadu. Pověření pracovníci věnují každému z jednotlivých případů maximální 

odbornost a péči. Vyžádané znalecké posudky jsou pravidelně využívané především 

organizacemi. 

Práce s informacemi 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

požaduje, aby úřad zveřejnil za předcházející kalendářní rok (2022) o své činnosti v oblasti 

poskytování informací následující údaje: 

Počet podaných žádostí o informace 3

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0

Výčet poskytnutých licencí 0

Počet stížností podaných podle § 16a 0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0  

Informace pro odbornou i laickou veřejnost 

Kromě informací poskytovaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím odpovídá PÚ také na řadu dotazů zaslaných na mailovou adresu 

info@puncovniurad.cz, nebo prostřednictvím webového formuláře. V roce 2022 bylo 

takovýchto dotazů či žádostí zpracováno více než 370. 

Další informace pro odbornou i laickou veřejnost PÚ poskytuje také z vlastní 

iniciativy na svých webových stránkách. Jako nadstandardní službu, zejména pro odbornou 

veřejnost, nabízí ředitel odboru puncovní kontroly blog věnovaný puncovnictví. 

Informování veřejnosti na webu PÚ zahrnuje především: 

 elektronickou úřední desku s aktuálními i archivovanými úředními oznámeními PÚ, 

 souhrn stálých informací, jako jsou informace o účelu puncovnictví, související 

legislativě, sazebníku poplatků, službách, které úřad poskytuje, kontaktech na všechna 

pracoviště apod., 

 vyobrazení v současnosti používaných českých puncovních značek a zahraničních 

značek, které jsou v ČR uznávány, 

 rozrůstající se seznam registrovaných, který sice kolísá podle počtu nově vzniklých 

a naopak úředně zaniklých, ale z víceletého pohledu má významně vzrůstající trend, 

 seznam firem, které s PÚ podepsaly dohodu o umožnění anonymních internetových 

kontrolních nákupů, 
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 registr klenotnických slitin, 

 znění různých formulářů spojených s agendou kolem činností spadajících pod 

puncovní zákon, 

 odpovědi na časté otázky, 

 aktuální zprávy a zajímavosti z oblasti puncovnictví. 

PÚ poskytuje informace také prostřednictvím sociální sítě Facebooku. PÚ také plní 

svoji povinnost a poskytuje kontaktní údaje do internetového Portálu veřejné správy ČR. 

Samostatnou informační kapitolou je pak již zmíněný blog Puncovnictví v praxi na 

webových stránkách www.puncovnictvivpraxi.cz. V něm jsou jeho autorem od roku 2010 

zveřejňovány odborné tematické články a další informace zpřístupňující problematiku 

českého puncovnictví formou přijatelnou pro širší veřejnost. Blog ke konci roku 2022 

obsahoval již přes 60 odborných článků. Kromě nich obsahuje blog také záznamy TV Prima o 

padělcích investičních slitků, reportáž z pracovišť Puncovního úřadu a dva díly seriálu ČT 

„Černé ovce“ – „Šperky“ a „Puncy“. Tyto pořady měly za cíl přispět k informování 

spotřebitelské veřejnosti o problematice puncovnictví. 

 Dne 20. 7. 2022 odpovídal ředitel OPK v pořadu „Není všechno zlato, co se třpytí“ 

v cyklu „Káva o čtvrté“ na otázky redaktorky ČR 2 Patricie Strouhalové a volajících 

posluchačů. Pořad je k poslechu ze záznamu na stránkách ČR 2 – odkaz lze najít v blogu 

www.puncovnictvivpraxi.cz v sekci „spotřebitelé“. 

Od roku 2020 jsou na těchto stránkách zveřejňovány také informace o nově zřízené 

službě – rezervačním systému Puncovního úřadu. Předkladatelé se zde také dozvídají, kde a 

jak rezervaci provést, a jak lze k rezervaci využít i mobilní aplikaci chytrého telefonu. 

Odkaz na blog je dostupný přímo na webové stránce Puncovního úřadu. Pro uživatele 

facebooku existuje také stránka stejného názvu (Puncovnictví v praxi), kde jsou krátké odkazy 

na informace v blogu nově publikované. 

Od roku 2006, kdy byla zřízena, funguje jako forma poskytování informací Úřední 

deska Puncovního úřadu. Kromě fyzické podoby na adrese sídla úřadu je její elektronická 

forma také stále přístupna na webových stránkách PÚ. 

Puncovní úřad plní svoji povinnost a poskytuje povinné údaje do internetového 

Portálu veřejné správy ČR. 

Za účelem informování širší odborné veřejnosti již od roku 2017 pořádá Puncovní 

úřad semináře na téma „Puncovnictví v praxi“. V roce 2021 nebylo možné z důvodu 

epidemiologických semináře konat, pro velký zájem byly proto uspořádány dva webináře se 

stejným názvem a obsahem. Tím jsou základní povinnosti výrobců a obchodníků se šperky. 

V roce 2022 bylo pak navázáno na pořádání semináře dřívější tradiční prezenční formou, 

která lépe vyhovuje většině zúčastněných, a to opět v sídle Puncovního úřadu. 

Na domluvenou spolupráci se Střediskem praktického vyučování v Praze navázalo 

v roce 2022 pořádání semináře „Puncovnictví v praxi“ uskutečněné zde pro vyučující 

a studenty denního i večerního studia. Pro velký zájem a pozitivní ohlasy ze strany studentů 

jeho ředitel požádal o každoroční pořádání této akce. 

Na základě projeveného zájmu ze strany Střední školy řemesel a služeb proběhl 

seminář „Puncovnictví v praxi“ také na půdě této školy v Jablonci nad Nisou a následně 

také pro skupinu podnikatelských subjektů v Mladé Boleslavi. 

http://www.puncovnictvivpraxi.cz/
http://www.puncovnictvivpraxi.cz/
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Příjmy v letech 2018–2022 

(bez příjmů z komise cenností) 

 

Poměr tuzemské výroby a cizího zboží Au v letech 1992–2022 
(hmotnost v gramech) 
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Poměr tuzemské výroby a cizího zboží Ag v letech 1992–2022 

(hmotnost v gramech) 

 

 

Množství zlatého, stříbrného a platinového zboží, opuncovaného v období 

leden–prosinec v letech 2012–2022 

Hmotnost 

 v kg (Pt v g) 

 

 

Kusy 

 v tisících (Pt v kusech) 
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Množství taveb v letech 2010–2022 

  

 

Podíl poboček a expozitur na příjmech za rok 2022 

 

 

 

 


