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Rok 2009 znamenal pro Puncovní úř ad v jeho hlavní č innosti – zkoušení a označ ování 
zboží v drahých kovech - znatelné snížení výkonů  oproti roku 2008, kdy došlo po loň ském 
výrazném nárů stu př edloženého zboží k opě tovnému poklesu. Více než 3 tuny zlata, více než 
11 tun stř íbra, témě ř  3 miliony kusů  vyzkoušeného a označ eného zboží z drahých kovů  ř adí 
př esto rok 2009 k tě m úspě šným v posledních 10 letech. Také př íjmy z č innosti úř adu ve výši 
55 mil. Kč  patř í k tě m vyšším v posledních 10 letech. 

Puncovní úř ad tak zů stává organizač ní složkou státu, která má př íjmy z č innosti 
srovnatelné s výší výdajů . A to i v situaci, kdy byl Puncovnímu úř adu v minulých letech 
snížen stav systemizovaných pracovníků  o 7.  

Pro rok 2010 byl Puncovnímu úř adu snížen poč et systemizovaných míst o dalších 8, 
a tím se úř ad ocitl na samé hranici efektivního zabezpeč ování služeb pro zákazníky. Tyto 
úkony jsou př edepsány zákonem, zákazníci jsou povinni zboží k vyzkoušení a označ ení do 
Puncovního úř adu př edložit, a ten je povinen tyto úkony bez zbyteč ného zdržení provést. 

Další snižování poč tu zamě stnanců  Puncovního úř adu by reflektovalo v propouště ní 
odborných pracovníků , prubíř ů , č akanovatelů , pracovníků  v laboratoř ích i inspektorů . V této 
situaci by pravdě podobně  znamenalo prodloužení doby potř ebné ke zkoušení a označ ování, 
a tím k další zátě ži podnikatelů  a živnostníků , kromě  č asové i finanč ní.  

Ve zboží z drahých kovů  mají podnikatelé vázány znač né finanč ní prostř edky, 
a jakékoliv zdržení na cestě  zboží z výroby nebo dovozu ke spotř ebiteli (a tím i k zaplacení) 
znamená pro ně  finanč ní ztrátu. A to i př esto, že úkony Puncovního jsou zpoplatně ny. 
Zákazníci puncovního úř adu si tedy zkoušení a označ ování „zaplatí“, a stát jim v př ípadě  
prodloužení termínů  zpracování (zapř íč ině né nižším poč tem výkonných pracovníků ) způ sobí 
další finanč ní ztrátu. Puncovní úř ad má minimální poč et administrativních pracovníků  (7), 
a tak další snižování poč tu zamě stnanců  by již plně  zasáhlo odborné pracovníky.  

Další snižování poč tu zamě stnanců  Puncovního úř adu by mohlo vést ke zhoršování 
služeb Puncovního úř adu, prodlužování termínů  vyzkoušení a označ ení př edloženého zboží, 
zhoršení dostupnosti služeb úř adu a zvýšení dovozních vzdáleností do našich poboč ek 
a expozitur. Souč asný stav je velmi vyvážený, vě tšina poboč ek a expozitur Puncovního úř adu 
byla zř ízena v místech soustř edě né zlatnické výroby nebo dovozu na základě  požadavků  
podnikatelů  v oboru, vě tšinou za podstatné pomoci orgánů  samosprávy. V souč asné době  má 
Puncovní úř ad 11 pracovišť  a je jen málo míst v 

Č
R, odkud je př epravní vzdálenost do 

Puncovního úř adu vě tší než 50 km. Tato skuteč nost je podnikateli v oboru velmi oceň ována, 
protože výrazně  snižuje riziko př i př epravě  zboží z drahých kovů  a ztrátové č asy př i 
návště vách Puncovního úř adu. 

Potě šitelné je, že pokles množství př edkládaného zlatého i stř íbrného zboží se v menší 
míř e dotkl tuzemské výroby šperků , což spolu s trvale vysokým podílem tuzemské výroby 
u stř íbrného i zlatého zboží potvrzuje dobrou kondici i konkurenceschopnost tuzemských 
šperkař ských firem. 

Podle výsledků  práce Puncovního úř adu koncem roku 2009 lze usuzovat, že dopady 
finanč ní krize na tuto oblast již zač ínají doznívat; lze oč ekávat opě tovné oživení prodeje 
zlatých a stř íbrných šperků , a tím i opě tovný nárů st požadavků  na služby Puncovního úř adu. 

Z tohoto hlediska je dů ležitá i cena zlata a stř íbra na svě tových trzích, která se 
stabilizovala, a podle analytiků  je pravdě podobné, že zač ne opě t klesat, což mimo jiné povede 
i ke zvýšení prodeje šperků . Dopad celosvě tové finanč ní krize na šperkař ský prů mysl by se 
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tedy již mírnil. „Odložené“ nákupy šperků  z drahých kovů  by se realizovaly a tím by došlo 
k oživení v tomto segmentu hospodář ství. Na vývoj situace musí Puncovní úř ad operativně  
reagovat ve svých aktivitách. 

Ve druhé hlavní č innosti Puncovního úř adu, ve výkonu puncovní inspekce, 
pokrač ovali pracovníci odboru puncovní inspekce v provádě ní kontrol u výrobců  zboží 
z drahých kovů , v obchodech i v zastavárnách. Př i provádě ní tě chto kontrol bylo i v letošním 
roce pokrač ováno také v č astém a pravidelném odebírání vzorků  materiálů  z drahých kovů  
k provedení chemických analýz jako souč ásti uplatň ování principu nulové negativní tolerance. 
O výsledcích č innosti puncovní inspekce pojednává samostatná č ást tohoto rozboru. V roce 
2009 bylo provedeno 1609 inspekcí, uloženo 185 pokut v celkové výši 1782,5 tis. Kč . Tato 
zdánlivě  represivní č innost velmi úč inně  pomáhá nejen k udržení férového prostř edí 
podnikání spadajícího pod pů sobnost puncovního zákona, ale také udržuje vysokou míru 
ochrany zákazníků  př ed poškozením.  

Koncem roku 2009 byla provedena společ ná akce s 
Č

eskou obchodní inspekcí, 
zamě ř ená na identifikaci zboží vyrobeného ze žlutého zlata, avšak prodejci označ ovaného 
jako zlato bílé. Tato akce byla u veř ejnosti velmi pozitivně  hodnocena a je dalším dů kazem 
odborné způ sobilosti a prospě šnosti č innosti Puncovního úř adu. Puncovní úř ad byl okamžitě  
kontaktován významnými výrobci bílozlatého zboží např íklad z Turecka, a byl dohodnut 
postup vedoucí k odstraně ní tohoto nežádoucího stavu (zahájení výroby šperků  výhradně  ze 
slitin, které svým složením zaruč ují bílou barvu kovu). 

Dů ležitou souč ástí práce Puncovního úř adu je praktické zajišť ování uplatně ní principu 
nulové negativní tolerance. Tento podstatný zásah do praxe př i zkoušení ryzosti šperků  si 
vyžádal zř ízení registru slitin používaných k výrobě  šperků , jeho neustálé doplň ování 
v prů bě hu roku, velmi č asté odebírání vzorků  materiálů  od výrobců  a jejich podrobení 
chemické zkoušce, a samozř ejmě  systematické odebírání vzorků  z již dohotoveného zboží 
v př ípadě  dovozu. Osvě dč ila se praxe zasílání odebraných vzorků  z pracovišť  bez chemické 
laboratoř e k provedení analýzy do Prahy prostř ednictvím pošty. Tento úkon vě tšinou 
neznamenal prodloužení lhů ty k vyř ízení o více než 1 den. Tato praxe se navíc týkala pouze 
př edloženého zboží, zhotoveného z neregistrované neznámé slitiny. V prů bě hu roku se poč et 
takto odebraných a zkoušených vzorků  neustále snižoval a zboží vyrobené z registrované 
slitiny bylo podrobováno jen nedestruktivní zkoušce homogenity položky na XRF př ístroji 
nebo na zkušebním kameni. Sedm z celkového poč tu 11 poboč ek a expozitur je vybaveno 
chemickou laboratoř í a má tedy možnost operativního provádě ní chemických zkoušek. 

V roce 2009 vstoupilo v platnost Nař ízení EU k vzájemnému uznávání výrobků  
v rámci EU (MRR Regulation). Př ijaté a odsouhlasené zně ní nař ízení neznamená v oblasti 
zkoušení a označ ování zboží z drahých kovů  žádnou podstatnou změ nu, pouze se mě ní postup 
př i př ípadném odmítnutí př ijmutí zboží k puncovní kontrole. Zde nastupuje dvacetidenní lhů ta 
ke zdů vodně ní tohoto postupu a sdě lení tě chto dů vodů  př edkladateli.  

Puncovní praxe bude nadále probíhat podle stejných právních př edpisů  jako dosud 
a v 

Č
eské Republice budou nadále uznávány jako platné puncy prokazující ově ř ení ryzosti 

zboží z drahých kovů  nezávislým orgánem v jiné zemi EU (systém vycházející se soudního 
př ípadu Houtwipper), zatímco zboží ze zemí EU, kde tento systém neexistuje, bude nadále 
ově ř ováno na pracovištích Puncovního úř adu. Stejný postup bude uplatň ován u zboží 
dováženého ze států , které nejsou č leny EU.  
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 V souč asné době  jsou tak v 
Č

R uznávány znač ky Polska, Maď arska, Slovenska, Velké 
Británie, Portugalska, Finska, Irska, Kypru, Malty, Estonska, Slovinska, Litvy a Lotyšska. 
Naše znač ky jsou ve vě tšině  tě chto států  uznávány také. 

V prů bě hu roku 2009 bylo ukonč eno (č i spíše př erušeno) uznávání holandských punců . 
Dů vodem k tomuto rozhodnutí bylo masivní rozšíř ení puncování zboží z drahých kovů  
holandskými puncy př ímo u výrobců  v 

Č
íně , Thajsku a Ně mecku. Tento systém puncování 

není ekvivalentní s č eským systémem, a je porušením dohod uzavř ených v roce 2006 mezi č eským a holandským puncovním úř adem. Zboží puncované v 
Č

íně  a v Ně mecku není možno 
odlišit od zboží puncovaného v Holandsku. Podle zkušeností s kvalitou zboží dováženého 
z 

Č
íny (č asté odchylky od zákonné ryzosti) není možno ekvivalentně  zaruč it ochranu našeho 

zákazníka př ed poškozením. S ně kterými holandskými dodavateli č ínského zboží na náš trh 
byla souč asná situace projednána a bylo jim doporuč eno buď  požádat v Holandsku o označ ení 
znač kami Konvence, které i nadále uznáváme (jsou aplikovány na území Holandska), nebo 
př edložit zboží k puncování v jiném evropském státě , jehož puncy uznáváme (např íklad 
i v 

Č
esku). Zboží je pak možno zabalit do originálních kazet a na našem území prodávat, 

př ípadně  redistribuovat do jiného státu EU. Vzniklá situace byla konzultována s př íslušným 
odborem MPO (č eským SOLVIT centrem) a byla formulována společ ná pozice, která byla 
prezentována jak holandskému SOLVIT centru, tak Komisi do Bruselu. Tato záležitost je dále 
ve stavu projednávání, a zdá se, že k č eskému názoru se př ikloní m. j. i Velká Británie, 
Francie a Portugalsko. 

Doposud nebyl ze strany orgánů  EU č i jednotlivých států  EU vysloven požadavek na 
rozšíř ení škály ryzostí zboží z drahých kovů  obchodovaných v 

Č
R. Tento problém není na 

evropské úrovni stále plně  vyř ešen a bude na programu jednání Mezinárodní asociace 
puncovních úř adů  a Úmluvy o zkoušení a označ ování zboží z drahých kovů  v letošním roce 
v Curychu. 

 Stav vzájemného uznávání punců  mezi státy Evropské unie je také jedním z hlavních 
bodů  jednání Asociace evropských puncovních úř adů  a zemí skupiny Viszegradské č tyř ky. 
Práce na zavedení uznávání punců  zemí Evropské unie byly v loň ském roce prakticky 
dokonč eny. Vzájemné uznávání punců  mezi 

Č
R a státy EU však nemě lo na podnikání v oboru 

v 
Č

R výrazně jší vliv, poč et šperků  platně  označ ených v jiné zemi EU nebo znač kami Úmluvy 
(Konvence) byl prakticky zanedbatelný. 

Další evropskou normou, která mohla v 
Č

eské republice ovlivnit puncování zboží 
z drahých kovů , je Direktiva o službách, která zaruč uje firmám ze všech států  EU možnost 
poskytovat služby v jiných státech EU. Aplikace této Direktivy na puncování byla však státy 
IAAO (s výjimkou Slovinska) odmítnuta, praxe v provádě ní puncování tak zů stává stejná. 

 

Puncovní úř ad zajišť oval pro své zamě stnance potř ebné rozšiř ování a prohlubování 
kvalifikace v souladu s usnesením vlády 

Č
R o vzdě lávání zamě stnanců  státní správy. Celkové 

náklady na vzdě lávání zamě stnanců  byly za rok 2009 cca 896 tisíc Kč . 

Stejně  jako v minulých letech využíval Puncovní úř ad k zajiště ní vzdě lávání 
zamě stnanců  kurzy poř ádané Institutem státní správy, které jsou poskytovány zdarma a mají 
velmi dobrou úroveň . Jsou zamě ř eny př edevším na rozvoj manažerských dovedností, 
komunikaci, ř ízení kvality veř ejných služeb atd. Př i vzdě lávání zamě stnanců  je využívána také 
e-learningová forma studia, která umožň uje absolvování tě chto kurzů  zamě stnanců m ze všech 
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pracovišť  Puncovního úř adu v č ase, který jim z provozních dů vodů  vyhovuje a bez nutnosti 
cestování.  

Pro nové zamě stnance úř adu je př ipraven e-learningový kurz vstupního vzdě lávání, 
který jim pomáhá lépe se orientovat v novém prostř edí a seznámit se s vnitř ními pravidly 
a př edpisy Puncovního úř adu.  

Mezi priority ve vzdě lávání zamě stnanců  úř adu patř í studium jazyků , kterého se 
v prů bě hu roku pravidelně  zúč astň uje 36 pracovníků  témě ř  ze všech pracovišť  úř adu. 

Další odborná školení probíhala podle potř eb jednotlivých útvarů  – školení ř idi č ů , 
školení bezpeč nosti práce a požární ochrany, práce s provozním systémem, změ ny zákonů . 
Zúč astnilo se jich 78 zamě stnanců .  

Dva zamě stnanci úř adu studují př i zamě stnání vysokou školu a jeden stř ední školu.  

V ř íjnu 2009 složilo 10 pracovníků  kvalifikač ní zkoušky př edepsané k výkonu jejich 
zamě stnání.  

Zač átkem ř íjna 2009 probě hl dvoudenní seminář  na Ždáni, kterého se zúč astnili témě ř  
všichni pracovníci úř adu. Jeho cílem bylo poskytnout zamě stnanců m nové informace z oboru 
a doplnit jejich odborné znalosti, které jsou následně  ově ř ovány testem. 

V minulém roce byly s nadř ízeným MPO p
ř
i metodickém ř ízení č innosti Puncovního 

ú
ř
adu 

ř
ešeny koncepč ní záležitosti v návaznosti na trendy vývoje v tomto segmentu hospodář ství, 

úpravy rozpoč tu v prů bě hu roku 2009 a rozpoč tu na rok 2010. S p
ř
íslušným odborem strategie 

a trendů   bylo úspě šně  vyř ešeno celkem 12 př ípadů  odvolání proti uložení pokut př i výkonu 
inspekč ní č innosti. 

Př i ř ešení ekonomických problémů  Puncovního úř adu v minulém roce nám byl velmi 
nápomocen odbor rozpoč tu a financování MPO, kde jsme vždy našli pomoc v nouzi, př i 
nutných úpravách rozpoč tu roku 2009. Př ínosná byla i spolupráce s odborem kontroly 
a vnitř ního auditu, kde jsme uvítali pomoc př i provádě ní nových vnitř ních kontrol a interního 
auditu v Puncovním úř adě .  

Rozvíjely se i kontakty se zahranič ními puncovními úř ady, aktivita se soustř edila 
hlavně  na mezinárodní organizace, jejichž je Puncovní úř ad v zastoupení 

Č
eské republiky, č lenem. Př edseda č eského Puncovního úř adu je př edsedou pracovní skupiny puncovních 

úř adů  Viszegradské skupiny států . Společ né problémy se Slovenskem jsou ř ešeny v rámci 
Puncovní rady, která se za úč asti č eských a slovenských puncovních expertů  schází minimálně  
dvakrát roč ně .  

Nadále pokrač ovala spolupráce Puncovního úř adu s profesními organizacemi v oboru, 
Sdružením klenotníků  a hodinář ů  

Č
R, Cechem pražských zlatníků  a 

Č
eským cechem zlatníků . 

Bohužel žádná z uvedených organizací nedokázala oslovit zlatnickou obec v 
Č

eské republice 
tak, aby vznikla skuteč ně  silná, jednotná a reprezentativní profesní organizace, která by byla 
schopna úč inně  hájit zájmy oboru př i jednáních se státními orgány. 

V lo ň ském roce byly zahájeny př ípravné č innosti spojené s ohlášeným plánem na 
př esunutí Puncovního úř adu Praha do nového pů sobiště  podle návrhu MPO. Puncovní úř ad 
postupně  navštívily 4 firmy za úč elem shromažď ování podkladů  o prostorách Puncovního 
úř adu a jeho specifikách, a také o personálním obsazení Puncovního úř adu v Praze. Pracovníci 
Puncovního úř adu zmíně ným firmám poskytli všechny požadované informace. 
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Po změ ně  vlády 
Č

R v prů bě hu roku 2009 byly aktivity zamě ř ené na stě hování úř adů  
státní správy v resortu MPO př erušeny, a v nejbližší době  se tedy s př estě hováním Puncovního 
úř adu do nového pů sobiště  nepoč ítá. 

Poč átkem roku 2009 byl Magistrátem mě sta Olomouc vysloven požadavek na 
vyklizení prostor expozitury Puncovního úř adu v Olomouci. Po jednáních s vedením 
Magistrátu jsme nakonec dospě li k dohodě , že stě hování Puncovního úř adu v Olomouci 
nebude nutné, a stávající expozitura PÚ bude zakomponována do př ipravovaného projektu 
př estavby budovy na úř adovny mě sta Olomouc. 

Puncovní úř ad se také zúč astnil jediné výstavy v oboru, Klenoty hodiny 2009, kde na 
svém stánku zdarma provádě l nedestruktivní testování drahých kovů , poradenskou službu 
i ově ř ování pravosti označ ení zboží z drahých kovů , pro zájemce z oboru i pro obč any. 

V prů bě hu roku 2009 byla provedena ř ada vnitř ních kontrolních akcí zamě ř ených na 
rů zné oblasti hospodař ení, evidence apod. Výsledky kontrol budou použity pro zpracování 
zprávy o interním auditu za rok 2009, která bude zpracována podle pokynů  odboru kontroly 
a interního auditu MPO. 

Puncovní úř ad provádě l v roce 2009 i expertní testování pro další organizace, 
např íklad urč ování složení a ryzosti stř íbrných mincí v pokladu nalezeném v jižních 

Č
echách.  

Puncovní úř ad stále úplně  neopustil myšlenku na možnost zař azení gemologického 
testování drahých kamenů  do rejstř íku své č innosti. Uvedená č innost se provádí v ř adě  
puncovních úř adů  v celé Evropě  (od loň ského roku také na Slovensku), a je po ní poptávka od 
zlatnické veř ejnosti. Možnost zahrnutí tě chto testů  do práce Puncovního úř adu by bylo možné  
př i nejbližší změ ně  Puncovního zákona. Na odborném seminář i Puncovního úř adu byla 
v př ednášce slovenské geoložky prezentována možnost nedestruktivního testování drahých 
kamenů  XRF metodou. Naši pracovníci se touto metodou budou nadále zabývat, tak aby 
mohla být zpracována potř ebná metodika, a naši pracovníci mohli zákazníků m nezávazně  
a neoficiálně  pomoci s urč ením druhu drahého kamene ve špercích. 

Po ně kolika letech úvah bylo v loň ském roce dokonč eno zř ízení zlatnické dílny 
v prostorách Puncovního úř adu v Praze. Tato dílna, vybavená zlatnickým stolem, pájecí 
pistolí a potř ebným nář adím vč etně  galvanických pokovovacích lázní, slouží k opravám zboží, 
které bylo př i zkoušení a označ ování poškozeno. Dosud byly tyto práce zadávány zlatnickým 
firmám v okolí, a v souč asnosti je tak využita zlatnická kvalifikace ně kterých pracovnic 
útvaru zkoušení a označ ování. 

 

Plán činnosti Puncovního úřadu na rok 2008/2009 

V Plánu č innosti Puncovního úř adu na rok 2008/2009 si Puncovní úř ad stanovil tyto 
zvláštní úkoly : 

1. Kontrola punců v prodejnách, společná akce s ČOI 

Ing. Dušan Bouša, ř editel Puncovní inspekce Puncovního úř adu 

Zamě ř ení této akce bylo po konzultaci s vedením 
Č

OI operativně  změ ně no na kontrolu 
správnosti označ ení a skuteč né barvy bílozlatých šperků  ze zlata. Akce probě hla koncem roku 
2009, byla velmi úspě šná i mediálně  prezentovaná, a znač ně  př ispě la ke zmenšení možnosti 
poškození zákazníků  v této oblasti. 
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2. Ověření analytické metody potenciometrické titrace zlata a paladia 

RNDr. Tomáš Juška, Csc., vedoucí laboratoř í Puncovního úř adu 

S touto metodou se pracovníci PÚ setkali př i návště vě  puncovního úř adu v Kyjevě . 
Tamními pracovníky byla označ ena jako velmi spolehlivá a rychlá. Pracovníky naší laboratoř e 
byla tato metoda prozkoušena, byly př ipraveny potř ebné roztoky i př ístroje. Ve vyhodnocení 
metody, formulované na závě r testů , je konstatováno, že metoda je dostateč ně  př esná, 
reprodukovatelná a pro stanovení drahých kovů  použitelná. Ve srovnání s metodami námi 
dosud používanými je však nároč ně jší na př ípravu vzorků  (rozpouště ní) a poně kud déle trvá. 
Puncovní úř ad ji tedy mezi své analytické metody používané pro drahé kovy nezař adí. 

3. Možnost využití hliníkových plomb na náhradní označování starého zboží 

RNDr. Eva 
Č

urdová, vedoucí zkoušení a označ ování Praha 

Tato možnost byla zvažována k náhradě  dosud používaných a nepř íliš vyhovujících 
hologramů . Testy bylo zjiště no, že použití hliníkových plomb je možné a vyhovující. 
V prů bě hu testů  však bylo také ově ř ováno použití plastových plomb nové generace. 
V souč asné době  probíhá vyhodnocení obou způ sobů  označ ování. 

4. Zavedení malého puncu pro zlato ryzosti 750/1000 (kohout) 

Ing. Jaroslav Farský, ř editel odboru Jablonec 

Poptávka po označ ování zboží touto znač kou se v posledních letech objevovala stále č astě ji. Vyrobení matrice tohoto puncu bylo u rytce p. Petráska objednáno, matrice byla 
dodána, a všechna pracoviště  PÚ byla touto znač kou vybavena. V prů bě hu roku 2009 bylo 
toto znač kou již zboží znač eno. 

5. Ověřit nutnost zavedení nižších ryzostí na zlato 

Ing. Martin Novotný, př edseda Puncovního úř adu 

Př i jednáních mezinárodních puncovních organizací byla tato záležitost konzultována 
a bylo konstatováno, že v souč asnosti není reálný požadavek na zavedení nižších ryzostí na 
zlato, než definuje souč asný puncovní zákon. Na zavedení tě chto ryzostí a označ ování zboží 
z nich vyrobeného je však Puncovní úř ad př ipraven. 

6. Navázání kontaktů s rumunskými, bulharskými a dalšími balkánskými 
puncovními organizacemi 

Ing. Dušan Bouša, ř editel puncovní inspekce Puncovního úř adu 

Př i služební cestě  uskuteč ně né v polovině  roku byly uvedené země  navštíveny 
a spolupráce byla navázána. Konkrétním projevem toho byla úč ast delegací ze tř ech tě chto 
zemí na seminář i o XRF metodě  mě ř ení ryzostí zboží z drahých kovů  konaném v lednu 2010 
v Praze, a úč ast uvedených zemí v okružních analýzách Labtest. 

Všechny úkoly definované v plánu č innosti byly splně ny a vě tšina z nich se v práci 
Puncovního úř adu plně  realizovala. 
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Objem práce Puncovního úřadu  

Platinové, stř íbrné a zlaté zboží opuncované v letech 1993–2009 

 

Platina 

ks g ks g ks g ks g
1993 13 17,0 0 0,0 73 418,0 86 435,0
1994 3 46,6 1 6,1 56 294,3 60 346,9
1995 20 344,1 3 19,6 51 327,9 74 691,6
1996 18 152,0 21 31,5 67 492,6 106 676,1
1997 42 261,7 67 334,5 75 549,7 184 1 145,8
1998 90 543,7 447 3 055,8 49 456,5 586 4 056,0
1999 123 954,4 629 4 633,3 57 438,4 809 6 026,1
2000 98 553,8 246 1 070,3 41 486,6 385 2 110,7
2001 568 3 990,1 53 482,5 201 938,5 822 5 411,1
2002 137 759,8 46 390,0 114 492,5 297 1 642,2
2003 161 1 101,7 210 1 202,4 122 1 567,3 493 3 871,4
2004 136 1 044,3 70 387,5 85 772,0 291 2 203,7
2005 147 1 114,5 108 803,6 62 812,8 317 2 730,9
2006 139 1 090,5 56 345,6 63 768,8 258 2 204,8
2007 414 9 841,7 68 458,5 65 696,0 547 10 996,2
2008 106 788,0 89 681,9 55 432,0 250 1 901,8
2009 197 32 486,8 116 818,1 81 365,9 394 33 670,8

Celkem
Rok

Nové Staré Dovoz

 

 

Stříbro 

(kusy jsou udány v tisících) 

ks kg ks kg ks kg ks kg
1993 2 137 4 885 3 80 582 2 286 2 722 7 251
1994 2 034 4 896 2 99 775 2 954 2 811 7 949
1995 1 582 4 213 2 89 1 329 4 471 2 913 8 773
1996 1 424 3 803 5 115 1 447 5 752 2 876 9 670
1997 1 327 3 675 5 187 1 858 7 633 3 190 11 495
1998 1 431 4 522 4 138 1 884 8 576 3 319 13 236
1999 1 760 5 639 10 168 2 801 12 432 4 571 18 239
2000 1 862 5 776 12 202 2 821 13 640 4 695 19 618
2001 752 4 210 3 180 1 367 10 335 2 122 14 725
2002 721 3 923 6 208 1 418 11 043 2 145 15 174
2003 681 3 543 11 259 1 637 12 521 2 329 16 323
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

Celkem
Rok

Nové Staré Dovoz
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Zlato 

(kusy jsou udány v tisících) 

ks kg ks kg ks kg ks kg
1993 1 992 3 570 2 71 574 1 595 2 568 5 236
1994 1 688 3 147 11 61 652 1 834 2 351 5 042
1995 1 870 3 563 12 59 810 2 369 2 692 5 991
1996 2 202 4 102 12 64 988 2 916 3 202 7 082
1997 2 335 4 451 12 62 1 037 2 904 3 384 7 417
1998 2 022 3 778 14 70 995 2 756 3 031 6 604
1999 1 802 3 592 16 70 989 2 600 2 807 6 262
2000 1 590 2 927 14 64 945 2 518 2 549 5 509
2001 1 489 2 672 13 60 831 2 342 2 333 5 074
2002 1 311 2 370 12 55 822 2 257 2 145 4 682
2003 1 115 2 107 13 63 828 2 159 1 956 4 329
2004 1 042 2 026 14 59 857 2 167 1 913 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 1 680 4 109
2009 621 1 623 13 59 614 1 333 1 248 3 015

Celkem
Rok

Nové Staré Dovoz

 

Z tabulek je patrný velký objem zlatého, stř íbrného i platinového zboží. Poptávka po 
službách Puncovního úř adu je nadále velmi vysoká.  

U př edloženého zboží byly č asto zjiště ny závady v ryzosti, pro které nebylo zboží 
uvolně no k prodeji. V roce 2009 bylo zachyceno celkem 1 803 závadných položek, což 
př edstavovalo celkem 32 978 ks šperků  o hmotnosti 195 844 gramů . Bylo nalezeno 252 ks 
falešné odpově dnostní znač ky. Mezi zjiště nými závadami dále figuruje absence výrobní č i 
odpově dnostní znač ky (172 př ípadů ), odchylky od deklarované ryzosti (245 př ípadů ), 
podzákonná ryzost (114 př ípadů ), zboží z obecného kovu (83 př ípadů ), zboží pokovené 
niklem (59 př ípadů ), klamavé ryzostní č íslo (42 př ípadů ), odlitá puncovní znač ka (5 př ípadů ), 
atd. 

Zde se opě t v praxi ukazuje dů ležitost práce Puncovního úř adu. Závadné zboží je 
zachycováno př esto, že výrobci i dovozci vě dí, že zboží je na Puncovním úř adě  peč liv ě  
kontrolováno. 

Činnost komise cenností 

Bě hem roku 2009 zpracovala komise celkem 118 ks zásilek př edmě tů , které byly 
Puncovnímu úř adu př edány Úř ady pro zastupování státu ve vě cech majetkových. Z tě chto 
zpracovaných a oceně ných zásilek vytvoř ila komise 418 položek zboží, materiálu a odpadu. 

Tyto př edmě ty byly nabídnuty ve dvou aukcích. První aukce se konala 1. č ervna 2009. 
Zaregistrovalo se celkem 12 dražitelů . Z celkového poč tu 366 se vydražilo 211 položek, 
oceně ných na hodnotu 653 998,- Kč . Celkový výnos z vydražených př edmě tů  byl 681 266,-
 K č . 

Př edmě ty, které nebyly vydraženy na první aukci, byly př eceně ny a př esunuty do aukce 
následující. Tato aukce se konala 7. prosince 2009 a zaregistrovalo se na ni 11 dražitelů , 
samotné dražby se pak úč astnilo 10 zlatníků . Tentokrát komise vytvoř ila 196 položek cenností 
a materiálu v odhadní ceně  914 629,- Kč . Celkem se bě hem této dražby vydražilo 79 položek 
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za 288 939,- Kč . Zbylé neprodané položky budou př esunuty do následující dražby, která 
probě hne v roce 2010. 
 

Celkový výnos z vydražených př edmě tů  za rok 2009 byl 970 205,- Kč . 

 

Dovoz zboží 

Ze zemí, které do 
Č

R dovážejí zboží z drahých kovů , je nejvýznamně jší Itálie, 
Turecko, Ně mecko, Hongkong, 

Č
ína, Izrael, Rakousko a Polsko. V následující tabulce je 

uveden dovoz z jednotlivých zemí. 

Země  pů vodu Au (kg) Ag (kg) Pt/(g)
Itálie 523,81 3 440,50 109,95
Thajsko 11,04 2 151,09 12,60
N ě mecko 145,72 1 078,66 141,00
Turecko 481,86 578,98Č

ína 18,99 520,67
Hongkong 46,64 312,79
Rakousko 14,84 142,62 42,80
Mexiko 0,00 91,52
Indonesie 0,03 81,64
Portugalsko 0,02 80,46
Polsko 12,90 43,70
Indie 1,79 52,44
Francie 8,05 36,62 42,05
Slovensko 0,09 44,37
Monako 5,00 27,54
Bulharsko 0,00 20,41Ř

ecko 0,30 19,45
Izrael 16,35 0,39
Nepál 0,00 13,82
Dánsko 0,05 13,21
Belgie 11,08 1,09
Rumunsko 5,57 4,20
Korea 7,72 0,00
Španě lsko 6,13 1,40
Slovinsko 7,53 0,00
Velká Británie 0,00 6,80
Peru 0,00 5,88
Sýrie 0,00 2,59
Spojené státy americké 2,06 0,24
Rusko 0,14 1,99
Švýcarsko 1,97 0,00
Kypr 0,00 1,78
Dubai 0,00 1,13
Finsko 0,00 1,12
Brazílie 0,54 0,00
Armenie 0,00 0,45
Maď arsko 0,29 0,00
Bosna a Hercegovina 0,17 0,00
Austrálie 0,02 0,00
Norsko 0,01 0,00  
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Rozložení příjmů podle pracovišť 

V následující tabulce je uvedeno rozložení př íjmů  z č innosti podle jednotlivých 
pracovišť . Z tohoto př ehledu je patrné, že rozložení expozitur Puncovního úř adu v 

Č
R 

v podstatě  reflektuje potř eby zlatnické obce a př evedení č ásti práce do nich bylo krokem 
správným smě rem.  

př íjmy (v Kč )
poč et 

pracovníků př íjmy na pracovníka (v Kč )

Jablonec nad Nisou 9 540 346 5 1 908 069
Jablonec - Soliter 3 213 056 2 1 606 528
Plzeň 2 543 190 2 1 271 595
Ostrava 3 715 697 3 1 238 566
Hradec Králové 3 265 578 3 1 088 526
Červený Kostelec 3 174 962 3 1 058 321
Olomouc 1 258 882 1,2 1 049 068
Tábor 3 103 808 3 1 034 603
Turnov 2 425 902 2,5 970 361
Praha 14 809 244 15,5 955 435
Brno 4 075 889 5 815 178  

 

 

Zahraniční aktivity Puncovního úřadu 

Zahranič ní spolupráce Puncovního úř adu sledovala v roce 2009 tyto základní cíle: 

1. Práce v rámci Vídeň ské konvence (Úmluvy) a Mezinárodní asociace puncovních 
ú

ř
adů , kde Puncovní ú

ř
ad obhajuje zájmy Č eské republiky.  

2. Spolupráce s MPO p
ř
i p

ř
ípravě  p

ř
edpisů  EU, které se svým dosahem dotýkají oblasti 

drahých kovů , jejich zkoušení a označ ování, nap
ř
íklad Na

ř
ízení EU o vzájemném uznávání výrobků  

ve státech EU – MRR Regulation. 

3. Práce v rámci puncovních ú
ř
adů  zemí Viszegradské č ty

ř
ky, kde od poč átku č innosti 

p
ř
edsedá č eský zástupce. Cílem je koordinace práce uvedených ú

ř
adů , zvláště  otázky spojené 

s č inností ú
ř
adů  po p

ř
ipojení zemí k EU, zvláště  p

ř
i uznávání punců  ně kterých zemí EU. 

4. Spolupráce v oblasti rozpoznávání falešných punců . Sledování a rozvoj 
identifikač ních metod v této oblasti se ukazuje jako klíč ový zejména po zavedení uznávání punců  
ně kterých zemí EU po našem p

ř
ipojení k EU. 

5. Spolupráce a organizování pracovních seminá
ř ů  v oblasti rozvoje XRF metody mě ř

ení 
ryzosti p

ř
edmě tů  z drahých kovů  

6. Práce v rámci Puncovní rady, pravidelných pracovních setkání zástupců  č eského 
a slovenského Puncovního ú

ř
adu, zamě ř

ená na koordinaci postupů  v rámci stávající puncovní unie 
ustanovené po rozdě lení Č SFR. V roce 2009 byla obzvláště  dů ležitá jednání koordinující zavedení 
vzájemného uznávání punců  v rámci EU. 

7. Spolupráce s ostatními evropskými puncovními ú
ř
ady formou pracovních setkání 

odborníků . Došlo k 
ř
adě  setkání zejména v Polsku, Maď arsku, Slovensku, Švýcarsku a Anglii.  

8. Vedoucí oddě lení laborato
ř
í Puncovního ú

ř
adu Dr. Juška je č lenem Technické komise 

Úmluvy, která na odborné úrovni 
ř
eší problémy související s analýzami slitin drahých kovů . 
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Pokrač ovala a dále se rozši
ř
ovala spolupráce v rámci námi organizovaného systému 

kruhových analýz LABTEST, jehož se již zúč astň uje více než 7 desítek laborato
ř
í, který je velmi 

dů ležitý pro všechny akreditované laborato
ř
e jako souč ást ově ř

ování kvality jejich práce. 

Příjmy Puncovního úřadu 

Porovnání dosažených př íjmů  Puncovního úř adu v letech 2005–2009 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009
 př íjmy z č innosti PÚ 66 637 59 086 71 864 70 586 51 354
 př íjmy nahodilé od organizací a obyvatelstva 790 4 041 1 032 3 005 2 588
 př íjmy z pronájmu nemovitostí 286 398 428 390 480
 př íjmy kapitálové - prodej vozidel 0 30 174 19 105
 př evod nevyč .pojist. a př epl. za ener. 210 56 171 129 151
 příjmy celkem 67 923 63 611 74 065 74 129 54 678 

V roce 2009 byly puncovní poplatky za č innost Puncovního úř adu vybírány na základě  
sazebníku puncovních poplatků  vydaného vyhláškou MPO č . 364/2003 Sb. Tato vyhláška 
vešla v platnost již 1. ledna 2004. 

V celkových př íjmech č innosti Puncovního úř adu jsou zahrnuty př íjmy ze zkoušení 
a označ ování drahých kovů , tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od 
obč anů . Rovně ž jsou zde zahrnuty př íjmy z provádě ných aukcí cenností. Do př íjmu byly 
zahrnuty i př íjmy z aukce z prodeje ř ádů , vyznamenání a medailí z majetku státu, která 
probě hla již v prosinci roku 2008. Faktura za prodej ř ádů  a vyznamenání byla uhrazena až 
poč átkem roku 2009.  

Nahodilé př íjmy jsou př evážně  tvoř eny vybíráním poštovného za cenné zásilky, 
prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentač ních služeb (např . seznamu zlatníků ).  

Puncovní úř ad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za př idě lení 
výrobních a odpově dnostních znač ek a další správní úkony. V roce 2009 byly vybrány ve výši 
36 220,- Kč . 

Ve schváleném rozpoč tu na rok 2009 byly stanoveny př íjmy Puncovního úř adu ve výši 
55 mil. Kč . V prů bě hu roku však v dů sledku dopadu hospodář ské krize na č eskou ekonomiku 
došlo ke snížení objemu puncovaného zboží, a tím pak i k následnému snížení př íjmů . 
Z tohoto dů vodu požádal úř ad o snížení závazného ukazatele př íjmů  z 55 000 tis. Kč  na č ástku 54 000 tis. Kč . Ministerstvo prů myslu a obchodu rozpoč tovým opatř ením č . 5 žádosti 
Puncovního úř adu vyhově lo. Skuteč né celkové př íjmy v roce 2009 dosáhly hodnoty 
54 678 633,82 Kč . V porovnání s posledními pě ti roky se jednalo o vů bec nejnižší dosažené 
př íjmy. 

Puncovní úř ad nerealizoval v roce 2009 žádný prodej nemovitého majetku. 

V roce 2009 prodal úř ad dvě  motorová vozidla, která již z dů vodu špatného 
technického stavu a poč tu najetých kilometrů  neodpovídala bezpeč nostním kritériím. Jednalo 
se o Škodu Octavii Combi, rok výroby 2004 a Škodu Fabii Combi, rok výroby 2004. Prodejní 
cena za obě  vozidla č inila 105 250,- Kč .  

Finanč ní č ástky, které Puncovní úř ad př edepíše a popř ípadě  i vybere na pokutách 
udě lených za závady zjiště né př i puncovní inspekci, jsou př íjmem Celního úř adu Praha 1. 

Veškeré př íjmy Puncovního úř adu jsou př íjmem státního rozpoč tu. 
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Výdaje Puncovního úřadu 

schválený upravený skuteč ný
72 822 72 785 72 552
66 682 67 975 67 748

z toho: 32 505 33 040 33 040
OOV 515 276 276

11 228 11 310 11 310
650 661 661

odstupné 380 84 84
21 404 22 604 22 377
6 140 4 810 4 804

Rozpoč et v tis. Kč
výdaje celkem
neinvestiční výdaje

mzdy

investiční výdaje

pojistné
FKSP

v
ě
cné výdaje

 
V Puncovním úř adu je 100 % podíl státního rozpoč tu na financování č innosti. 

Rozpoč et Puncovního úř adu byl v prů bě hu roku 2009 upraven dle rozpoč tových 
opatř ení, viz kapitola Rozpoč tová opatř ení.  

Stejně  jako v minulých letech byly celkové výdaje č erpány zejména na provozní č innosti př i plně ní úkolů  souvisejících se základními č innostmi Puncovního úř adu. To je 
zejména na zkoušení a označ ování zboží z drahých kovů , č innosti puncovní inspekce, 
vzdě lávání zamě stnanců , nákup spisové a archivní služby, př ístrojů  na zkoušení a označ ování 
drahých kovů , opravy př ístrojů , nákup služebního automobilu, nákup notebooků , titrátoru, 
invalidní plošiny atd. 

Pracoviště  Puncovního úř adu (kromě  poboč ky v Jablonci nad Nisou) jsou umístě na 
v pronajatých nebytových prostorách. Z tohoto dů vodu je významnou položkou ve výdajích 
PÚ placení nájemného a služeb s tím souvisejících (energie, vody, ostrahy apod.). 

 

 

Vývoj výdajů  Puncovního úř adu v letech 2005 – 2009 

2005 2006 2007 2008 2009
59 522 64 810 67 904 71 374 72 552
51 909 56 670 58 189 64 347 67 748
25 374 27 028 28 382 31 567 33 316

 z toho: OOV 40 42 44 86 276
8 881 9 460 9 934 11 175 11 310

507 540 567 629 661
187 164 155 145 0

17 654 19 641 19 306 20 976 22 377
7 427 7 977 9 560 6 883 4 804

v tis. Kč
výdaje celkem
neinvestiční výdaje

investiční výdaje

mzdy

pojistné
FKSP
transfer mezinár.organizacím
v

ě
cné výdaje

z toho:

 

V porovnání s rokem 2008 byly celkové výdaje vyšší o č ástku 1,178 mil. Kč . Na tomto 
zvýšení se podílely č ástkou 1,749 mil. Kč  mzdy, které se navyšovaly o pravidelnou roč ní 
valorizaci, dále pak vě cné výdaje, které byly oproti př edešlému roku o 1,331 mil Kč  vyšší. 
Dů vodem tohoto zvýšení byl nárů st cen za služby, materiál a energie. Oproti roku 2008 byly 
investič ní výdaje nižší o 2,097 mil. Kč . Rozbor investič ních výdajů  je obsahem kapitoly 
Investič ní výdaje. 
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Rozbor vynaložených výdajů 

Celkové výdaje Puncovního úř adu byly za rok 2009 č erpány ve výši 72 552 260,67 Kč . 
Schválený rozpoč et byl navýšen v prů bě hu kalendář ního roku rozpoč tovým opatř ením č . 2 
o 270 tis. Kč .  

V roce 2009 byly neinvestič ní výdaje č erpány ve výši 67 748 tis. Kč . Z této č ástky bylo 
nejvíce č erpáno na mzdy a pojistné – celkem 44 710 000 Kč . Celková č ástka, která nebyla 
vyč erpána na mzdy, č inila 51 Kč  a na pojistném 67 120,- Kč . Tyto č ástky byly př evedeny do 
státního rozpoč tu. Ministerstvo prů myslu př edepisuje Puncovnímu úř adu závazný limit poč tu 
pracovníků  na každý kalendář ní rok. Od roku 2007 Usnesením Vlády 

Č
eské republiky č . 436 

se poč et systematizovaných míst ve státním sektoru, tedy i v Puncovním úř adu, snížil o 3%. 
Pro rok 2009 byl závazný limit poč tu zamě stnanců  102. Na závazný limit poč tu pracovníků  
dostává Puncovní úř ad př idě leny finanč ní prostř edky na mzdy. Výše platů  zamě stnanců  je 
stanovena na základě  jejich funkč ního zař azení a tabulek uveř ejně ných v nař ízení vlády pro 
pracovníky státní správy.  

V rámci úsporných rozpoč tových opatř ení vycházejících z Usnesení vlády 
Č

R č . 715 
ze dne 8.6. 2009 byl Puncovnímu úř adu stanoven závazný limit systematizovaných míst pro 
rok 2010, ve výši 94 míst. Vzhledem k této skuteč nosti musel úř ad již v roce 2009 zrušit 
neobsazená systematizovaná místa a zrušit i tř i obsazená systematizovaná místa (místo ř idi č e - 
údržbář e, pracovníka úklidu v Praze, pracovníka oddě lení př íjmu a výdeje v Praze). V souladu 
se Zákoníkem práce bylo jednomu zamě stnanci vyplaceno odstupné ve výši 83 169,- Kč , 
zamě stnankyně , která mě la rovně ž nárok na odstupné př išla v prů bě hu výpově dní lhů ty do 
jiného stavu (odstupné ji bude vyplaceno až po jejím nástupu do zamě stnání) a jednomu 
pracovníkovi v dů chodovém vě ku nebyla prodloužena pracovní smlouva.  

Finanč ní prostř edky na odstupné byly v roce 2009 č erpány ve výši 83 169,- Kč . 

Investič ní systémová dotace byla č erpána ve výši 4,804 mil. Kč , což př edstavuje 
99,88% oproti upravenému rozpoč tu. Nejvyšší č ástka 1,294 mil. Kč  byla č erpána na 
zakoupení laseru Megaflex. Nevyč erpáno zů stalo 5,9 tis. Kč . 

Investič ní výdaje v porovnání s rokem 2008 byly nižší o 2,079 mil. Kč , neinvestič ní 
výdaje se zvýšily v roce 2009 o 3,401 mil. Kč . Vě cné výdaje byly č erpány ve výši 22,377 mil. 
K č  a zvýšily se v porovnáním s rokem 2008 o 1,401 mil K č . 

 

 

Pohledávky a závazky 

Rozpis pohledávek a jejich stav k 31.12.2009 

ú č et K č
314 203 178,00
315 3 290 090,40
316 jistina 

Č
eská pošta Praha 7 000,00

zálohy karty CCS 12/00 20 996,91
jistiny na karty CCS 136 000,00

celkem 3 657 265,31

poskytnuté provozní zálohy
pohledávky za př íjmy

název úč tu

ostatní pohledávky –

 

Ve srovnání s rokem 2008 je výše pohledávek v roce 2009 o cca 316 tis. Kč  nižší. 
Nejvě tší položku pohledávek tvoř í pohledávky za př íjmy, které jsou způ sobeny 
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vyfakturovanými poplatky za puncovní úkony provedené v prosinci 2009 se splatností v lednu 
2010. Zbytek tvoř í pohledávky za neuhrazené faktury za prosinec 2009 a pohledávky 
postoupené k soudnímu vymáhání. 

 

Rozpis závazků  a jejich stav k 31.12.2009 

ú č et K č
325

Č
S (spoř ení) 2 550,00

celní jistina 0,00
331 169 692,00
335 149 304,00
336 1 395 710,00
342 425 830,00

celkem 2 143 086,00

název úč tu

závazky vů č i zamě stnanců m

zúč tování s institucemi soc. zabezpeč ení
zúč tování daní

ostatní závazky – 

úč et FKSP (pů j č ky)

 

 

 

Investiční výdaje 

Puncovní úř ad neč erpal žádné finanč ní prostř edky v rámci programů  PHARE. 

Pro rok 2009 byla Puncovnímu úř adu schválena systémová investič ní dotace v celkové 
výši 6,140 mil. Kč . V mě síci ř íjnu byly na základě  žádosti Puncovního úř adu navýšeny 
investič ní prostř edky o 270 tis. Kč , a to z dů vodu nutného poř ízení schodišť ové plošiny pro 
Puncovní úř ad v Jablonci nad Nisou. Tato plošina se používá k př epravě  osob upoutaných na 
invalidní vozík.  

V listopadu úř ad požádal o př esun investič ních výdajů  ve výši 1,6 mil Kč  do 
neinvestič ních výdajů . Dů vodem tohoto př esunu bylo pokrytí základních provozních výdajů  
úř adu (výdajů  za materiál, služby, energie a opravy a udržování). 

Investič ní výdaje byly č erpány oproti upravenému rozpoč tu na 99,88%.  

V porovnání s rokem 2008 byla čerpaná dotace nižší o 2 079 tis. Kč. 

 

Rozbor č erpání systémových výdajů  v roce 2009 

2 819 584,60
analyzátor ComPact x ray eco PIN 1 076 950,00
laser Megaflex - SHINE fiber 1 294 380,90
schodišť ová plošina pro invalidy 269 900,00
titrátor s jednou byretou 178 353,70

689 157,52
z toho:Škoda Octavie Combi 689 157,52

1 295 337,90
spisová služba - GINIS 1 047 640,30
beckaup klima Hitachi RAS/RAC 49 075,60
beckaup serverové pole 198 622,00

CELKEM INVESTICE 4 804 080,02      

výpoč etní technika

dopravní prostř edky

stroje, př ístroje a zař ízení
z toho:

z toho:

6122

6123

6125
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Rezervní fond 

Již v roce 2007 byl rezervní fond PÚ zcela vyč erpán a to v souladu se zákonem č . 218/2000 Sb., o rozpoč tových pravidlech a o změ ně  ně kterých souvisejících zákonů . 

 

 

Zdůvodnění rozpočtových opatření k závazným ukazatelům 

Rozpoč tové opatř ení č . 1 

Schválený rozpoč et na rok 2009 byl č ásteč ně  krácen s cílem vytvoř ení rezervy pro 
př ípadné krácení finanč ních prostř edků  v souvislosti s nastupující ekonomickou krizí. Jednalo 
se o snížení ukazatele vě cných výdajů  o 400 tis. Kč .  

 

Rozpoč tové opatř ení č . 2 

Puncovní úř ad požádal o navýšení rozpoč tu o investič ní výdaje v oblasti ISPROFINu 
ve výši 270 tis. Kč . Investič ní prostř edky byly použity na zakoupení nové schodišť ové plošiny 
SP 150 pro budovu Puncovního úř adu v Jablonci nad Nisou. Stav staré plošiny byl k př epravě  
osob upoutaných na invalidní vozík již nevyhovující.  

 

Rozpoč tové opatř ení č . 3 

Puncovní úř ad požádal o př esun investič ních výdajů  ve výši 1 600 tis. Kč  
a neinvestič ních výdajů  ve výši 1 070 tis. Kč  ze systému ISPROFIN do neinvestič ních 
vě cných výdajů . Dů vodem tohoto př esunu bylo pokrytí základních provozních výdajů  
Puncovního úř adu za materiál, služby, energie a opravy a udržování. 

 

Rozpoč tové opatř ení č . 4 

Na základě  žádosti Puncovního úř adu a následného odsouhlasení Ministerstvem 
prů myslu a obchodu a Ministerstvem financí došlo k př evodu finanč ních prostř edků  z položky 
ostatní osobní výdaje ve výši 295 tis. Kč  a odstupného ve výši 240 tis. Kč , do položky platy 
zamě stnanců . V návaznosti na navýšení prostř edků  na platy bylo navýšeno i pojiště ní o 93 tis. 
K č  a př ídě l do FKSP. Finanč ní prostř edky na platy byly urč eny zejména pro pracovníky 
z provozu, kteř í koncem roku zpracovávají vě tší množství zakázek. 

 

Rozpoč tové opatř ení č . 5 

Na základě  žádosti Puncovního úř adu byl snížen závazný ukazatel „Př íjmy“ na rok 
2009 o 1 mil. Kč . Dů vodem tohoto snížení byl dopad hospodář ské krize na č eskou 
ekonomiku, kdy v prů bě hu roku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i pak 
k následnému snížení př íjmů  Puncovního úř adu. 
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Rozpoč tové opatř ení č . 6 

Puncovní úř ad požádal MPO o př evod č ásti odstupného ve výši 56 tis. Kč  do ostatních 
osobních výdajů . Prostř edky byly použity na výdaje spojené s kumulovanými funkcemi 
(bezpeč nostní technik, požární technik, č lenové Komise cenností apod.).  

 

 

Zpráva o provádění a výsledcích finančních kontrol 

Úvod 

Roč ní zpráva Puncovního úř adu vychází z hlášení o vykonaných finanč ních kontrolách 
od vedoucích pracovníků  Puncovního úř adu Praha a ř editelů  odborů  (Jablonec nad Nisou 
a Morava). 

 

Př edbě žná kontrola 

Finanč ní operace v Puncovním úř adě  probíhají v souladu s opatř ením ř editele 
Puncovního úř adu č . 3/2002 a s ustanoveními zákona č . 320/2001 Sb. Každou finanč ní 
operaci (nákup) př edchází př edbě žná kontrola, kde jsou zvažována veškerá rizika a efektivní 
využití veř ejných finanč ních prostř edků . 
 Nákupy z provozních pokladen konzultují vedoucí s ohledem na oprávně nost nákupu 
s ekonomicko správním oddě lením v Praze, které schválí realizování nákupu. Na pravidelných 
mě síč ních poradách vedoucích pracovníků  jsou projednávány investice vě tšího finanč ního 
objemu. Porady mohou být v naléhavých situacích svolány i mimoř ádně . Př es elektronické 
tržiště  je nakupována výpoč etní a kancelář ská technika.  

 

Prů bě žná kontrola 

Prů bě žná kontrola na všech pracovištích Puncovního úř adu se provádí pravidelně  
i namátkově . Úč etní doklady se kontrolují a podepisují podle Zásad pro obě h úč etních 
dokladů  na Puncovním úř adě  a následně  jsou vyúč továny hlavní úč etní. Jednou mě síč ně  jsou 
kontrolovány provozní a př íjmové pokladny. Inventarizace majetku a závazků  je provádě na 
v pravidelných intervalech daných vnitř ním př edpisem Puncovního úř adu č . 3/2004, který byl 
zpracován na základě  zákona č . 563/1991 Sb.. Pravidelně  se také provádí kontrola jehel 
a puncovních znač ek podle smě rnice č . 3/1991 Puncovního úř adu. Drahé kovy se kontrolují 
př evažováním a porovnáním s údaji zapsanými v poč ítač i. I v tomto roce byla kontrolována 
spotř eba pohonných hmot služebních vozidel a údajů  uvedených v knize jízd. Pracovníci 
odboru puncovní inspekce každý mě síc kontrolují kvalitu označ ování puncovními znač kami 
na všech pracovištích Puncovního úř adu. 
 Kontroly z jiných úř adů :  

• kontrola z VZP 
Č

R, Krajské poboč ky pro hl. m. Prahu, na dodržování plateb 
pojistného na veř ejné zdravotní pojiště ní a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného dané ustanovením zákona 48/1997 Sb., ve zně ní pozdě jších př edpisů , 
a zákona č . 592/1992 Sb., ve zně ní pozdě jších př edpisů . Př i kontrole nebyly shledány 
závady. 
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• kontrola z Pražské správy sociálního zabezpeč ení na dodržování pojistného a plně ní 
úkolů  v nemocenském pojiště ní a dů chodovém pojiště ní. Kontrola nezjistila žádné 
nedostatky. 

 

Následná kontrola 

Ově ř ení, zda-li vynaložené finanč ní prostř edky na př íslušné schválené akce byly 
opodstatně né a v souladu se všemi př edpisy. V následných kontrolách se kontroluje 
efektivnost odstraň ování závad zjiště ných př i kontrolách. Odpově dní pracovníci svým 
podpisem potvrdí, že bylo s veř ejnými prostř edky nakládáno hospodárně . Následně  postoupí 
veškeré doklady do ESO. Zde pracovníci př ekontrolují doklady a teprve pak provedou 
zaúč tování a koneč né zpracování dokladů . Podle potř eby se mohou zař adit mimoř ádné 
kontroly. 

 

Závě r 

Kontrolní mechanismy probíhající na Puncovním úř adě  jsou nastaveny s ohledem na 
jeho č innost a zamě ř eny na dodržování př íslušných zákonů  a nař ízení MF 

Č
R a na opatř eních 

a př íkazech př edsedy Puncovního úř adu vztahujících se k této oblasti. Provedené vnitř ní 
i vně jší kontroly nezjistily žádné neúč elné nakládání s veř ejnými prostř edky. Veškerá úč etní 
evidence je vedena dostateč ně  podrobně  a př ehledně . 
 
 V roce 2009 byly provedeny č tyř i audity, z toho jeden byl zamě ř en na podmínky 
ochrany zdraví zamě stnanců  př i práci, dále pak kontrolu cestovních dokladů , vedení registru 
klenotnických slitin a používání mobilních telefonů  a úhrada za telefonní hovory. 

 

Spolupráce Puncovního úřadu se zahraničím 

Hallmarking Convention 

Puncovní úř ad se úč astní práce v mezinárodní organizaci – Convention on the Control 
and Marking of Articles of Precious Metals (Hallmarking Convention), v př ekladu – Úmluva 
o kontrole a označ ování př edmě tů  z drahých kovů . Sídlo organizace se nachází ve Švýcarsku, 
v Ženevě . 

Č
R je právoplatným č lenem od roku 1994. Úmluva byla založena v roce 1972 ve 

Vídni. Dů vodem založení bylo usnadnit export zboží z drahých kovů  mezi č lenskými státy 
Úmluvy. Zboží vyzkoušené a označ ené znač kou Úmluvy není v importujících č lenských 
státech podrobeno zkoušení ani označ ování. Depozitář em Úmluvy je Švédské království. 

Pro 
Č

R má č lenství význam v tom, že zboží označ ené Puncovním úř adem a vyvážené 
do č lenských zemí je obchodovatelné bez dalšího omezení. Výše roč ního př íspě vku č inila 
v roce 2009 č ástku 156 tis. Kč . Tuto č ástku hradilo ze svého rozpoč tu Ministerstvo prů myslu 
a obchodu. 

 

AEAO (nově  IAAO) 

Puncovní úř ad se rovně ž úč astní práce v další mezinárodní organizaci The 
International Association of Assay Offices, v př ekladu Mezinárodní asociace puncovních 
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úř adů . Sídlo organizace se nachází v Anglii – Londýně . 
Č

R je plnoprávným č lenem od roku 
1992. Puncovní úř ad zastupuje v této mezinárodní organizaci 

Č
R. Asociace je sdružení 

odpově dných zástupců  puncovních organizací nejen z Evropy, ale i ostatních zemí. Asociace 
se zabývá harmonizací puncovní praxe v celém rozsahu oboru a výmě nou zkušeností v oblasti 
zkoušení a označ ování. Prostř ednictvím svých zástupců  v EU se podílí na př ípravě  Direktivy 
EU pro drahé kovy. V roce 2007 se organizace př ejmenovala, aby název odpovídal praxi – 
o č lenství je zájem i ve významných neevropských zemích. Název nyní zní International 
Association of Assay Offices - Mezinárodní asociace puncovních úř adů . 

 

Význam pro 
Č

R spoč ívá v tom, že dochází k sjednocování postupů  v oblasti 
puncovnictví v rámci EU. Výše roč ního př íspě vku č inila v př epoč tu 11 tis. Kč . Tento 
př íspě vek hradilo Ministerstvo prů myslu a obchodu z rozpoč tu své kapitoly. 

 

Puncovní úř ad zastupuje 
Č

eskou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti 
drahých kovů , a to v ISO ve skupině  WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283. 

 

Rozbor činnosti puncovní inspekce 

Puncovní inspekce v roce 2009 v souladu s př íslušnými ustanoveními puncovního 
zákona plnila své úkoly v oblasti registrace živností, interního auditu, př ímého výkonu 
inspekč ní č innosti u externích subjektů  a ukládání pokut za zjiště né závady. 

V uplynulém roce bylo registrováno dle ustanovení § 35 puncovního zákona celkem 
341 nových firem (živností a společ ností), což znamená, že poč et evidovaných subjektů  
dosáhl č ísla 9814. Kromě  toho byl v registru zaznamenán nespoč et změ n údajů  
u jednotlivých subjektů . 

Témě ř  32 % (3120) firem z celkového poč tu registrovaných oznámilo oficiálně  
ukonč ení č innosti, 17 % (1718) č innost doč asně  př erušilo. Jak vyplývá ze zkušeností, dalších 
asi 15-20 % (cca 1500-2000) buď  nevyvíjí žádnou č innost, nebo pouze zcela minimální č i 
obč as. Rovně ž ř ada firem s doč asně  př erušenou č inností zř ejmě  již znovu podnikání nezahájí. 
Potvrzuje se tedy trend z př edchozích let, kdy vysoký nárů st nově  registrovaných firem 
z konce devadesátých let a poč átku nového století již nepokrač uje a ve srovnání s loň skem 
poč et skuteč ně  č inných registrovaných subjektů  nestoupá, ale mírně  klesá. Zů stává tak č innými, i když v rů zném rozsahu, kolem 3000-3500 firem, což oproti minulému roku 
př edstavuje opakovaně  nevýrazný pokles, a to o cca 100-150 č inných subjektů . 

Ze všech tě chto č inných registrovaných subjektů  je asi 65 % (cca 2100-2350) č istě  
obchodních a zbytek (asi 1000-1250) podniká v rů zném rozsahu i ve výrobě  nebo opravách 
zboží. Př esto poč et skuteč ných výrobců  nepř ekrač uje zř ejmě  200-250, z nichž je pouhých 
ně kolik desítek výrobci významně jšími. Je pochopitelné, že všechny tyto výrobní živnosti 
provozují v rů zném rozsahu také obchodní č innost. 

Pro vyrábě jící i obchodnické zlatnické subjekty př idě luje Puncovní úř ad výrobní 
a odpově dnostní znač ky. V loň ském roce bylo př idě leno celkem 78 nových výrobních 
a 96 odpově dnostních znač ek. Naproti tomu bylo 25 výrobních a 8 odpově dnostních znač ek 
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zrušeno. V uplynulém roce došlo k př evodu jedné výrobní znač ky na nástupnický subjekt. 
Celkem bylo na správních poplatcích za uvedené úkony vybráno v kolcích 36 220,- Kč . 

Nebývalý rozvoj zažil v loň ském roce internetový prodej zboží z drahých kovů . I když 
zatím nepř edstavuje jeho absolutní podíl významně jší množství prodaného zboží, jedná se 
o velmi dynamický sektor obchodu. Jde nejen o klasický internetový zásilkový prodej, ale 
i obchodování př es nejrů zně jší aukč ní portály, kdy nedochází jen k prodeji starého zboží mezi 
obč any, ale i ke klasickému obchodování. Pro inspekci to př ináší ř adu problémů  a potř ebu 
zcela nových př ístupů , neboť  zjistit, zda prodávající osoba je podnikatelem, nebo zda prodává 
vlastní zboží, zejména, když je skryta za př ezdívkou (nikem) navíc chráně nou jako osobní 
údaj, je velmi obtížné.  

Vlastní inspekce takovýchto obchodů  je obtížná a ně kdy prakticky neproveditelná. 
Př esto jsme navázali kontakt s nejvě tším aukč ním portálem „AUKRO“ a dohodli takové 
postupy, jež na jednu stranu upozorň ují úč astníky na specifika prodeje zboží z drahých kovů , 
a na stranu druhou umožň ují efektivní dohled nad tě mito obchody. Je tř eba konstatovat, že ze 
strany firmy „AUKRO“ jsme se setkali s plným pochopením a podporou. To ovšem není 
jediný aukč ní portál, i když pravda nejvě tší, ale takových menších existují desítky a stále 
zanikají a vznikají nové. Navíc je obtížné zjistit, zda č innost provádí z 

Č
R nebo ze zahranič í, č i dokonce ze zámoř í, kde má sklad zboží, pokud vů bec ně jaký má, kdo za ním stojí atd. 

Je to oblast, kde zatím nejsou ustálena pravidla, také upravující legislativa je zatím 
pouze kusá a díky globálnímu charakteru fenoménu internetu obtížně  uchopitelná. To 
pochopitelně  poskytuje prostor i rů zným nepoctivců m, které takové nekontrolovatelné 
prostř edí př itahuje. Vyžaduje to proto osvě tu mezi potenciálními zákazníky, aby svým tlakem 
pů sobili na kultivaci tohoto prostř edí a vyžadovali dů sledně ji dodržování daných pravidel 
a svých práv. Č

trnáct výkonných pracovníků  puncovní inspekce společ ně  s pracovníky expozitury 
Olomouc provedlo v uplynulém roce celkem 1609 kontrolních akcí, což je o 71 více než 
v př edcházejícím roce 2008. Nejč astě jší zjišť ované závažně jší závady spoč ívaly opě t 
v nezaregistrování firmy č i provozoven, prodeji neopuncovaného zboží nebo v absenci 
vyhovujících vah na provozovně . Neopuncované zboží bylo zjiště no v 46 př ípadech, jednalo 
se ale spíše o jednotlivé kusy zboží; hromadný výskyt nepuncovaného zboží nebyl 
zaznamenán. Neregistrované firmy a př edevším provozovny vč etně  internetových byly 
zjiště ny 107 krát a absence ř ádných vah byla zjiště na v 50 př ípadech. Jiné závady se 
vyskytovaly spíše nahodile. Oproti př edcházejícímu roku se jedná v podstatě  o setrvalý stav, 
a to i s př ihlédnutím k vyššímu poč tu provedených kontrol. 

Za správní delikty zjiště né puncovní inspekcí a př i puncovní kontrole byly v roce 
2009 uloženy pokuty celkem ve 185 př ípadech, př i č emž úhrnná č ástka uložených pokut č inila 
1 782 500,- Kč . Oproti př edcházejícímu roku to znamená mírný vzestup poč tu uložených 
pokut (o 19 ks) a zvýšení souč tu př edepsaných č ástek pokut o 367 500 Kč . Tyto údaje 
nasvě dč ují v podstatě  stabilní situaci a korespondují se zvýšením v poč tu vykonaných 
kontrol. 

Proti rozhodnutí o uložení pokuty bylo v uplynulém roce podáno celkem 15 odvolání. 
V 11 př ípadech odvolací orgán (MPO) ve druhém stupni rozhodl tak, že př edchozí 
rozhodnutí Puncovního úř adu potvrdil, v jednom př ípadě  rozhodnutí zrušil a vě c vrátil 
Puncovnímu úř adu k novému ř ízení a ve tř ech př ípadech správní orgán prvního stupně  sám 
odvolání vyhově l a autoremedurou rozhodl o snížení nebo zrušení uložené pokuty. V roce 
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2009 nebyl podán nový návrh na soudní př ezkum správního rozhodnutí; neč eká tedy na 
rozsouzení žádný př ípad. 

 V roce 2009 byly provedeny č tyř i interní audity, z toho jeden byl zamě ř en na 
podmínky ochrany zdraví zamě stnanců  př i práci, dále pak kontrolu cestovních dokladů , 
vedení registru klenotnických slitin a používání mobilních telefonů  a úhrady za telefonní 
hovory. Audity konstatovaly, že nebyly závažně jším způ sobem porušeny interní ani obecné 
př edpisy. 

Tematická kontrola kvality vyrážení puncovních znač ek byla provádě na pravidelně  
každý mě síc na všech pracovištích a byla jí podrobována vždy alespoň  jedna položka 
namátkově  vybraná z označ eného zboží př ipraveného k výdeji. Provedené kontroly potvrdily, 
že kvalita vyrážení puncovních znač ek je na vě tšině  pracovišť  stabilní, avšak i př esto jsou př i 
puncovních inspekcích v klenotnických prodejnách stále zjišť ovány př ípady ne dosti 
zř etelného označ ování puncovními znač kami, a to nejen z minulých období. 

V roce 2009 probě hly na Puncovním úř adě  dvě  externí kontroly, a to revize plateb 
veř ejného zdravotního pojiště ní provedená pražskou poboč kou Všeobecné zdravotní 
pojišť ovny a kontrola Pražské správy sociálního zabezpeč ení na dodržování plateb 
pojistného. Př i t ě chto obou kontrolách nebyla zjiště na žádná pochybení. 

V této zprávě  se nelze nezmínit o významném oboru č innosti puncovní inspekce, 
který má znač ný mezinárodní dosah, a to o provozování mezinárodního laboratorního 
kontrolního a srovnávacího systému „LABTEST“. Ze skromných zač átků , kdy se jej 
v poč átku 90. let úč astnilo pouhých ně kolik laboratoř í z 

Č
eska a posléze i ze Slovenska, se 

rozrostl v respektovaný systém zahrnující kolem 72 laboratoř í z 27 zemí Evropy a Asie.  

V roce 2009 byly za úč astníky nově  př ijaty č tyř i zahranič ní laboratoř e. 

 

Vyhodnocení plnění resortních úkolů 

V listopadu probě hla po peč livé př edchozí př ípravě  rozsáhlá společ ná kontrolní akce 
s 

Č
eskou obchodní inspekcí, zamě ř ená na klamání spotř ebitelů  př i prodeji klenotnického 

zboží z bílého zlata. Celkem byly provedeny kontroly v 19 prodejnách po celém území 
Č

R 
a bylo př i nich odebráno k posouzení 282 kusů  šperků  prodávaných jako bílozlaté. Z nich 
bylo u 35 kusů  (12,4 %) zjiště no, že jsou vyrobeny z barevné slitiny zlata (žluté, č ervené) 
a pouze vzhledově  upraveny na bílou barvu povrchovým porhodiováním. Zjiště ní byla 
medializována a mě la znač ný ohlas v laické i odborné veř ejnosti. S firmami, u nichž byla 
klamavá nabídka bílozlatých šperků  zjiště na, je 

Č
eskou obchodní inspekcí vedeno správní ř ízení. Opatř ení byla př ijata i na straně  Puncovního úř adu, a tak je př edkladatel takto 

klamavého „nabíleného“ zboží vždy př i puncovní kontrole upozorň ován na jeho skuteč né 
složení, i když zboží jinak podmínkám puncovního zákona vyhovuje. 

V prů bě hu mě síce kvě tna byla po nároč né a dlouhodobé př ípravě  uskuteč ně na 
rozsáhlá pracovní cesta do oblasti Balkánu. Hlavním cílem bylo navázat bližší kontakty 
s tamními puncovními úř ady, s nimiž jsme dosud nemě li v ě tšinou žádné spojení, a zjistit 
skuteč ný stav tamního puncovnictví. Jednalo se o puncovní úř ady Srbska, Bosny 
a Hercegoviny, Makedonie, Bulharska a Rumunska. Je nutno konstatovat, že naše návště va 
byla navštívenými velmi kladně  hodnocena, všichni se živě  zajímali o trendy dalšího vývoje 
puncovnictví jak u nás, tak i v Evropské unii, a pro nás byla př íjemným poznatkem celkově  
slušná technická i personální úroveň  tamních puncovních úř adů . Jistou výjimkou byl 
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Puncovní úř ad v bulharské Sofii, který mě l vybavením i osazenstvem k našim př edstavám 
o modernosti pomě rně  daleko. Návště vu Puncovního úř adu v moldavském Kišině vu se 
nepodař ilo uskuteč nit, neboť  bližší kontakty na tento úř ad nemáme a nestabilita tamního 
prostř edí i vzdálenost uskuteč ně ní cesty prakticky vylouč ily. 

 

Technicko-organizační činnosti 

Náplň  práce PÚ se v ně kolika smě rech výrazně  odlišuje od vě tšiny souč ástí státní 
správy. Podstatný podíl č innosti je založen na zkušebních postupech chemických i fyzikálních 
a dále na aktivitách více méně  výrobní povahy (znač ení zboží mechanicky nebo laserem). 
Práce s velkým množstvím drahých kovů  (roč ně  poč ítáno v tunách a milionech kusů  zboží) 
vyžaduje dokumentaci a zabezpeč ení srovnatelné s bankovnictvím. Vysokou odbornost 
a práci s pokroč ilou technikou př edpokládá i č innost inspekč ní a expertní rozeznávání pravosti č eských i zahranič ních punců . Práce s rozsáhlými databázemi a komunikace a kooperace 
s kolegy ze zahranič ních puncovních institucí jsou samozř ejmou podmínkou dobrého 
fungování úř adu. 

Z tě chto dů vodů  se musí Puncovní úř ad chovat podobně  jako úspě šná firma 
v technicky pokroč ilém oboru: nesmí zanedbávat kontakt se souč asnou úrovní technických 
a organizač ních dovedností. Pro př ehlednost je komentář  k tě mto stránkám aktivit PÚ v roce 
2009 rozdě len na odstavce Akreditace, Jakost, Normalizace a Puncy. 

 

Akreditace 

Stanovení obsahu drahých kovů  je zásadní č innost PÚ, která je již delší dobu 
akreditována. Podle osvě dč ení č j. 028/94 z 28. 5. 1994 byla pražská laboratoř  PÚ 
akreditována a podle osvě dč ení č j. 075/97 z 1. 7. 1997 reakreditována pro př edmě t „Stanovení 
drahých kovů  ve slitinách, roztocích a odpadech obsahujících drahé kovy“.  

Laboratoř  se v roce 2001 úspě šně  podrobila procesu př echodu na systém jakosti podle 
nové ISO normy, EN ISO/IEC 17025. Reakreditace probíhá v pě tiletých cyklech, a proto byla 
provedena v laboratoř i PÚ Praha v č ervenci 2002. Úspě šná reakreditace je doložena 
Osvě dč ením o akreditaci č . 357/2002 z 26. č ervence 2002. Př i dozorové návště vě  v zář í 2006 
byla laboratoř  posuzována už podle revidované normy EN ISO/IEC 17025:2005. V č ervnu 
2007 se laboratoř  podrobila reakreditaci a obdržela nové osvě dč ení č . 473/2007, platné do 
30. 6. 2012. Kromě  reakreditace je každoroč ně  provádě n audit laboratoř e pracovníky 

Č
IA p ř i 

dozorových návště vách, které mají zjišť ovat neshody skuteč nosti oproti systému jakosti, 
popsanému v Př íruč ce jakosti. Neshody musí být ve stanoveném termínu odstraně ny. 
V souč asnosti laboratoř  PÚ pracuje v souladu s Př íruč kou jakosti schválenou 

Č
eským 

akreditač ním institutem (
Č

IA) podle revidované normy a experti PÚ sledují technický stav 
oboru a spolupracují na jeho vývoji, př edevším v rámci smlouvy s ÚNMZ (dř íve 

Č
SNI). 

Vzhledem k potř ebě  mít vhodné oprávně ní k dalším stanovením, která vyplynula z tzv. 
Niklové direktivy EU a následně  z novelizovaného puncovního zákona, př ipravila laboratoř  
PÚ rozšíř ení akreditace také na stanovení niklu v umě lém potu a př i pravidelné dozorové 
návště vě  v roce 2004 byla o tuto metodu rozšíř ena př íloha k Osvě dč ení o akreditaci, která 
obsahuje seznam akreditovaných metod. V souč asnosti př íloha k osvě dč ení o akreditaci 
obsahuje č trnáct metod. 
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Po mnoho let organizuje PÚ mezilaboratorní porovnávání laboratoř í (zkratka MPZ). 
V roce 2000 prošel jednorázovým auditem pro jmenování instituce pilotním pracoviště m pro 
př edmě t Stanovení ryzosti klenotnických slitin. Od té doby jsou MPZ, organizované odborem 
puncovní inspekce PÚ a nazývané Labtest, uvádě ny na základě  roč ní aktualizace údajů  
v plánu MPZ, zveř ejň ovaném 

Č
eským akreditač ním institutem. V roce 2009 již probě hly 

MPZ Labtest 25 a Labtest 26 (č ísla v názvu ukazují poř adí realizovaných kompletních cyklů  
porovnávání). 

Č
IA ohlásil možnost dlouhodobě  akreditovat č innost Organizace 

mezilaboratorních porovnávání a PÚ uvažuje o možnosti, že toho v budoucnosti využije. 
Všechny laboratoř e PÚ se samozř ejmě  úč astní LABTESTů  a vedle toho ještě  pravidelných 
MPZ zvaných round-robin, které jsou každoroč ně  organizovány IAAO (Mezinárodní asociace 
puncovních úř adů ; dř íve AEAO, Asociace evropských puncovních úř adů ). V obou zmíně ných 
typech MPZ dosahují vždy velmi dobrých výsledků . Pro akreditované laboratoř e je pak úč ast 
v MPZ povinná a úspě šnost je nutno doložit př i dozorových návště vách. 

Pů vodní zámě r akreditovat Rozpoznávání pravosti punců  jako mě ř icí metodu (mě ř ení 
parametrů  vyražených punců ) se ve svě tle ně kterých nově  zjiště ných skuteč ností (př edevším: 
drobné, ale prokazatelné změ ny geometrie vyražené znač ky bě hem povrchových úprav již 
označ ených výrobků , prokázané na elektronovém mikroskopu, a dále zvýšená kvalita 
ně kterých falešných punců ) ukazuje jako smě r č innosti, který zř ejmě  nebude stač it 
rozvíjejícím se technickým možnostem falzifikátorů . Proto byl na PÚ bě hem roku 2005 
vypracován nový rozsáhlý systém dokumentace všech raznic a zač al se postupně  realizovat. 
V roce 2006 již se stal rutinním postupem, který ve spolupráci s pracoviště m na 

Č
VUT, které 

je vybaveno elektronovými mikroskopy, umožň uje používat v nutných př ípadech jakousi 
obdobu metody otisků  prstů  (souč asně  je tento postup využíván k lepší kontrole opotř ebování 
raznic). Identifikace punců  tímto způ sobem povede nikoli k akreditaci (akreditace se 
v podstatě  týkají mě ř icích metod), nýbrž k porovnávání shody znač ek, což je smě r, př ípadně  
vedoucí k certifikaci pracoviště . Protože z praktického hlediska není tř eba získat takový 
certifikát (nezanedbatelné náklady, zvě tšená administrativa), PÚ prozatím neusiluje o ně jaký 
hodnotící doklad od 

Č
IA. Rozpoznávání pravosti punců  však př ešlo do fáze, kdy je úspě šně  

prakticky používáno. 

Ve vzdáleně jším výhledu zů stává Akreditace provozních č inností (př edevším vlastního 
znač ení klenotnických výrobků ). Uvažovalo se o ní př edevším pro př ípad, že by byla př ijata 
direktiva EU s principy, výrazně  se lišícími od systému, platného v 

Č
R. Protože se tak nestalo 

ani není př edpokládána změ na, není akreditace provozních č inností pro PÚ v souč asné době  
potř ebná, podobně  jako u metod verifikace pravosti punců .  

 

Jakost 

Kvalitu pracovních výstupů  z instituce se širokou škálou typů  č inností, jako má PÚ, 
př edevším ovlivň ují faktory jako kvalita pracovníků , kvalita vybavení a systém práce. 
K prvnímu uvedenému faktoru se vyjadř ují č ásti rozboru vě nované vzdě lávání pracovníků  
a personálním otázkám. 

Nákladnou péč i o kvalitu vybavení je tř eba provádě t prů bě žně , drahá specializovaná 
zař ízení se nemohou obmě ň ovat souč asně  na všech pracovištích. V roce 2009 bylo na dalším 
pracovišti (Olomouc) doplně no vybavení v rámci plánované inovace novým pokroč ilým 
rentgenfluorescenč ním spektrofotometrem (typ COMPACT od firmy Roentgenanalytik). 
Protože se osvě dč il nový laser, který byl př edán pražskému provozu k bě žnému užívání v roce 
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2008 (podstatně  se zvýšila kvalita laserovaných punců  a souč asně  i velmi ztížila možnost 
laserové falzifikace tě chto znač ek) a v roce 2009 už byl rutině  zaveden v praxi, byl pro 
poboč ku Brno zakoupen druhý laser, ještě  v ně kterých detailech inovovaný (dvojí možnost 
zaostř ování). 

Spolehlivost a kvalita č innosti je už dnes silně  závislá na oblasti ICT. Tady se 
v loň ském roce zlepšila situace hlavně  díky výmě ně  dosluhujících poboč kových serverů , 
rozšíř ení systému backupování a nákupu pě ti nových tiskáren. Do budoucna je př íslibem 
zavádě ní elektronické spisové služby. 

PÚ udržuje svů j informač ní systém na úrovni odpovídající změ nám stavu 
informač ních technologií okolního svě ta, a proto mů že v složitých podmínkách svého odvě tví 
zabezpeč ovat např . plné uplatně ní principu nulové negativní tolerance (vyšší stupeň  ochrany 
zákazníka ve specifické oblasti trhu, kde se nedostatky v kvalitě  výrobku po dlouhá léta 
nemusí projevit bez použití speciálního vybavení a odborných znalostí). Podobně  umožň uje 
kvalitní práci také stále rozšiř ovaná databáze fotografií odražků  všech raznic potř ebná jednak 
pro rozpoznávání pravosti punců , jednak pro kontrolu kvality vlastní práce. 

Př ed rokem ještě  bylo jako aktivita reprezentující novou kvalitu komunikace 
s veř ejností zmíně no bezproblémové používání elektronické podatelny. V roce 2009 byla 
v souladu s nově  platnými zákonnými př edpisy zavedena ještě  vyšší forma komunikace 
s mnoha subjekty státní správy a samosprávy a s firmami uvedenými v obchodním rejstř íku, 
a to datové schránky. 

Komunikace s vně jším prostř edím úř adu již souvisí s dalším prvkem jeho práce: 
jedním z hlavních úkolů  PÚ v rámci puncovního zákona je ochrana spotř ebitele, takže 
mě ř ítkem kvality práce úř adu je také kvalita informací, které spotř ebiteli poskytuje, a kvalita 
informací, kterými pomáhá zlatníků m př i jejich snaze poskytovat spotř ebiteli kvalitní zboží. 
Proto s jakostí souvisí také č ást následující kapitoly, pojednávající o informování veř ejnosti. 
Mechanizmus pro ochranu zákazníka př i internetovém obchodování se zbožím podléhajícím 
pravidlů m puncovního zákona zač al PÚ budovat v roce 2001, v roce 2002 již jej používal 
rutinně  a v letech 2003 a 2004 jej rozšiř oval na další firmy. Dohodu o umožně ní kontrolních 
nákupů  s PÚ uzavř elo už př es 60 internetových zlatnických firem (ně které zanikly, takže nyní 
seznam obsahuje 50 webových adres internetových prodejen se zbožím podléhajícím 
puncovnímu zákonu), a mezi ostatními e-obchody v profesi vzniká pově domí o možnosti 
kontrolních nákupů . Puncovním úř adem doporuč ovaná novelizace puncovního zákona, jež by 
umožnila bě žné používání metody kontrolních internetových nákupů  klenotnického zboží, 
byla cca př ed šesti lety odmítnuta s poukazem na př ipravovaný zákon, ř ešící tuto problematiku 
v 

Č
R pro veškeré internetové obchodování (v garanci Ministerstva informatiky). Takový 

zákon však stále není k dispozici. Proto je pravdě podobně  souč asný způ sob využívající dohod 
s firmami jedinou praktickou možností vytvoř it atmosféru kontrolního tlaku na internetové 
obchodníky s klenotnickým zbožím. Potř eba tohoto zákona však v poslední době  není tak 
akutní, protože lze, i když jen v (kapacitně ) omezeném poč tu př ípadů , vracet dálkově  
nakoupené zboží do 14 dnů  bez udání dů vodu. Tím se dá urč itým způ sobem vyř ešit doposud 
hrozící problém vysokých finanč ních nákladů  kontrolních nákupů .  

V posledních tř ech letech nabývá na intenzitě  jiná varianta internetového obchodování, 
internetové aukce, jež ně kteř í obchodníci zneužívají k tomu, aby se vyhnuli povinnostem 
daným puncovním zákonem. PÚ navázal kontakt s vedoucí tuzemskou firmou zabývající se 
internetovými aukcemi a př iblížil se k oboustranně  př ijatelné dohodě  o způ sobu, jak 
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nepoctivým obchodníků m znesnadnit, resp. znemožnit nelegální obchodování se šperky. 
V roce 2009 byl postup ově ř en a nastalo období prosazování puncovního zákona na tomto 
portále. V nejbližší době  budou osloveny i další firmy pů sobící v oblasti aukč ních serverů  
v 

Č
R. V souč asnosti se zač al objevovat ve zvýšené míř e další způ sob nabízení zboží po 

internetu, a to internetové bazary. Ty mají jiná pravidla umožň ování obchodu než aukč ní 
servery a utajené obchodování se tam zř etelně  také zač alo vyskytovat ve významně jší míř e. 

Úsilí vyhově t všem nově  př icházejícím př edpisů m o informacích pro veř ejnost, 
zabezpeč ení osobních dat a o standardech státní zprávy v elektronice také spadá do zvyšování 
jakosti práce. Zač átkem roku 2004 byla poprvé vypracována a na webových stránkách úř adu 
zveř ejně na výroč ní zpráva PÚ podle zákona 106/1999 o svobodném př ístupu k informacím, 
a nyní jako každoroč ně  bude poč átkem roku 2010 zveř ejně na obdobná zpráva za rok 2009. 
Možnost adresovat podání na PÚ prostř ednictvím elektronické podatelny je již samozř ejmostí 
(stejně  jako možnost použití datové schránky). 

 

Normalizace 

Na základě  smlouvy s ÚNMZ zastupuje úř ad 
Č

eskou republiku v CEN/TC 283 
a ISO/TC 174 (technické výbory zabývající se drahými kovy) v rámci tzv. Spolupráce 
v evropské normalizaci. Smlouva se každoroč ně  aktualizuje a podepisuje se nový plánovací 
list pro následující rok. Úř ad se úč astní práce výborů  a pracovních skupin (vč etně  úč asti na 
vývoji ně kterých analytických metod), posuzuje návrhy norem ISO a CEN a zajišť uje č eské 
texty pro jejich zavedení v 

Č
R. Komunikace s technickými komisemi a pracovními skupinami 

CEN a ISO probíhá jak př es 
Č

NI, tak př ímo. PÚ pomáhá i v informování odborné veř ejnosti 
o novinkách v př ípravě  norem z oboru. Nepř ímo pů sobí úř ad v oblasti normalizace 
analytických metod pro drahé kovy také tak, že č lenem úzké pracovní skupiny Puncovní 
konvence pro technické otázky je expert úř adu. Jak v rámci ISO, tak CEN má v oblasti 
normalizace č inností s drahými kovy Puncovní konvence významné slovo. 

V mezinárodních normalizač ních organizacích je puncovnictví př evážně  zač leně no do 
společ ných technických komisí s obory, které se zabývají prací s diamanty (č astý je společ ný 
finální produkt obou oborů ). 

Č
asto mají puncovní úř ady v zahranič í i svoje experty a svoje 

vymezené pů sobení v této oblasti. Proto spolupracuje PÚ s domácími experty a zajišť uje 
vypracování stanovisek 

Č
R i k mezinárodním normám pro obor diamantů . Př i př ípravě  č eské 

úč asti na ně kterých mezinárodních dohodách v tomto oboru úř ad př ipravuje podklady pro 
rozhodování MPO. 

Role PÚ př i př ípravě  norem v oboru má i svů j zajímavý ekonomický efekt. V př ípadě , 
že by bez naší úč asti byly zvoleny normy požadující např . jiné př ístrojové vybavení 
testovacích laboratoř í, museli bychom leckdy nákladná zař ízení pro práci úř adu doplň ovat. 

 

Puncy 

Na našem území platí v podstatě  puncy dvou skupin: hlavní je skupina punců  č eských 
vč etně  punců  vyražených bě hem celé historie č eského puncovnictví v Rakousku-Uhersku 
a 

Č
eskoslovensku (zkráceně  "naše"), a pak skupina podstatně  méně  se vyskytujících punců  

zahranič ních – jednak vyražených v ostatních č lenských zemích puncovní konvence, jednak 
platných na našem území na základě  našeho vstupu do EU (zkráceně  "zahranič ní").  
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Naše puncy byly již v č ase první republiky terč em obč asných, vě tšinou neumě lých 
falzifikač ních pokusů . Vzhledem ke zvyšujícím se technickým možnostem dneška jsou 
v souč asnosti č ině ny pokusy sice také zř ídka, zato však na podstatně  lepší úrovni. Proto PÚ 
musí mít k dispozici způ soby, jak rozeznat i falešné puncy velmi zdař ilé kvality. O souč asně  
používaných metodách je krátká zmínka v odstavci o akreditaci; o výskytu falz, jak je 
zaznamenali inspektoř i, pojednává kapitola rozebírající č innost puncovní inspekce. 

Zahranič ní puncy platné v 
Č

R jsou podrobně  popsány a vyobrazeny jednak na každém 
pracovišti PÚ (kde jsou také k dispozici pro veř ejnost informač ní brožurky), jednak na 
webových stránkách úř adu. Jejich výč et se po vstupu 

Č
R do EU prudce zvě tšoval s tím, jak 

PÚ dostával k dispozici podklady, na jejichž základě  mohl ně které z punců  v zemích EU 
uznat za rovnocenné našim a rozpoznatelné, bě hem roku 2006 se však už jejich seznam více 
méně  ustálil na hodnotě  14 zemí. V roce 2009 však po došlo k urč ité změ ně  - 

Č
esko př estalo 

z rozhodnutí PÚ uznávat holandské puncy, protože holandské puncovní úř ady zač aly zkoušet 
a puncovat zboží na svých poboč kách v zahranič í (Ně mecko, 

Č
ína, Thajsko), aniž by ně jakým 

způ sobem tyto v zahranič í ražené puncy byly odlišitelné od holandských. V zahranič ních 
poboč kách samozř ejmě  nemohou holandské puncovní úř ady spolehlivě  prosadit svoje 
př edpisy a svoji kvalitu poncovní kontroly, protože mimo holandské území nesahá holandská 
jurisdikce. Nicméně  protože EU nemá a v dohledné době  nebude mít direktivu pro drahé 
kovy, uchovají si velmi pravdě podobně  prakticky všechny jednotlivé státy svoje podoby 
puncovnictví, a tak se již výč et zahranič ních punců  u nás uznávaných nebude výrazně  mě nit, 
s výhradou takových př ípadů , jako je holandský, s nimiž je pravdě podobně  tř eba i nadále 
obč as poč ítat. 

Protože podrobná dokumentace o všech zahranič ních zde platných puncech ještě  není 
technicky možná, je k rozeznávání jejich pravosti využíváno dobrých kolegiálních vztahů  
pracovníků  puncovních úř adů  jednotlivých zemí a jsou domluveny technické prostř edky pro 
možnost rychlé vzájemné pomoci př i nejasných př ípadech (např . poř ízení kvalitní fotografie 
puncu př es kvalitní mikroskop, následně  email do př íslušné země , expertíza). Nejlepší 
vzájemná informovanost o boji proti falzifikátů m je díky dobrým osobním vztahů m kolegů  
tradič ně  mezi státy V-4, což je velmi užiteč né vzhledem k blízkosti tě chto států  a snadnému 
vzájemnému pohybu zboží. Velmi dobrá spolupráce se projevuje i mezi státy a se 
sekretariátem Konvence; právě  koncem roku 2009 ř ešil sekretariát problém s falešnou 
konvenč ní znač kou. Po jeho prozkoumání byly zač átkem roku 2010 slovem i obrazem 
informovány státy Konvence o výskytu takových falzifikátů . Fotografie falešných 
konvenč ních punců  byly okamžitě  dány k dispozici jak inspektorů m PÚ, tak i ostatním 
pracovníků m úř adu a odborné veř ejnosti. 

 

Práce s informacemi 

Informace pro odbornou i laickou veř ejnost  

Podle zně ní zákona o svobodném př ístupu k informacím poskytuje PÚ informace 
veř ejnosti. Informace poskytoval i př ed vyhlášením zákona a pokrač oval v tom i v roce 2009. 
Kromě  publikování informací z vlastního popudu je velmi č astou formou informování 
odpově ď  na dotaz. Témě ř  nikdy nejsou dotazy posílány úř ední formou; kromě  telefonických, 
které jsou na místě  zodpově zeny a nejsou nijak zaznamenávány, se jedná hlavně  o emaily 
a dotazy položené na webu PÚ. Ani odpově di nemusí mít tedy formu např . doruč enky, 
postač ují emaily. Je tě žké př esně  vyjádř it, kolik dotazů  položených př es odpově dní okénko na 
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webu PÚ nebo př ímo na adresu info@puncovniurad.cz bylo za rok položeno, protože 
k základnímu dotazu po odpově di č asto př ibudou další emaily, ně kdy jen s podě kováním, 
ně kdy s doplň ujícími a ně kdy i se zcela novými dotazy. V posledních tř ech letech př icházelo 
roč ně  př es dvě  stovky emailových dotazů , z č ehož anglicky bylo vzneseno a zodpově zeno 5 až 
8 procent z celkového poč tu, př evážná č ást však je v č eštině . V roce 2009 se opě t poč et takto 
položených dotazů  zvýšil, tě ch základních (prvních) bylo 250. 

Kupodivu ani se zavedením elektronické podatelny se situace výrazně  nezmě nila: 
podatelna je používána spíš k tomu, že zlatníci oznamují úř adu změ ny v údajích, které jsou 
podle puncovního zákona vedeny v registru firem (i když vě tšinou i tyto údaje posílají 
jednodušší formou, př es dotazové okno webových stránek úř adu). Pokládání dotazů  zů stává 
samozř ejmě  také zamě ř eno na dotazové okno webových stránek PÚ nebo jsou dotazy 
adresovány př ímo emailem na info@puncovniurad.cz. Nicméně  už byl také v roce 2009 
zaznamenán dotaz vznesený př es datovou schránku úř adu. 

Úř ad obč anů m fyzicky poskytuje výstupy (kontrolní a inspekč ní č innost, vlastní 
puncování), které jsou úzce provázány s poskytováním aktuálních informací jak zákazníků m 
úř adu, podnikajícím v oblasti pů sobnosti puncovního zákona, tak i jejich zákazníků m, které 
PÚ podle zákona chrání (stav uznávání zahranič ních punců , složení registrovaných slitin, 
zně ní platných formulář ů  pro registraci firmy, zachycení př edmě tů  z obecných kovů , 
prodávaných podomně  jako zlaté atd.). PÚ prů bě žně  informuje odbornou veř ejnost 
i zákazníky o všech dů ležitých vě cech, které se v oboru dě jí. Bě žné formy poskytování 
informací jsou 

– vystoupení vedoucích pracovníků  ve sdě lovacích prostř edcích (interview pro televize, 
poř ádání tiskových konferencí), 

– č lánky v celostátních novinách a č asopisech, 
– č lánky expertů  PÚ v odborném tisku (např . č asopis Klenotník Hodinář  nebo publikace 

vydávané spotř ebitelskými organizacemi), 
– informač ní vývě sky a tiskoviny dostupné na všech místech, kde PÚ př ichází do styku se 

zákazníky,  
– ústní poskytování informací (u př epážek na všech pracovištích, telefonicky, př ednáškami, 

u stánku úř adu na výstavě ), 
- již zmíně né emailové odpově di na dotazy v emailech nebo př es odpově dní okno webu PÚ, 

a 
- poskytování exkurzí po PÚ pro žáky stř edních odborných škol zlatnického zamě ř ení. 

Všechny informač ní aktivity pokrač ovaly i v roce 2009. Používání internetu pro 
informování obč anů  je zcela bě žnou záležitostí, jak je vidě t z položených dotazů . Protože 
zlatníci i zákazníci jsou již zvyklí diskutovat s informač ní službou na PÚ prostř ednictvím 
emailů , znamená 250 pů vodních dotazů  č ilou korespondenci č ítající př inejmenším 600 
emailů . které mezi PÚ a dotazovateli probě hly. Z dotazů  i z výpisu aktivit webové stránky je 
také vidě t, že webové stránky úř adu jsou č asto navště vovány. 

PÚ poskytuje svoje kontaktní údaje do internetového Portálu veř ejné správy 
Č

R. 

Významnou souč ástí č inností PÚ je i poskytování rů zných expertíz dalším souč ástem 
státní správy, školám a dalším vzdě lávacím institucím i zájemců m z ř ad veř ejnosti. Leckdy se 
tato č innost prolíná i s jinou pracovní aktivitou, př eshranič ní odbornou pomocí. V poslední 
době  úř ad poskytl odborné informace nebo provedl urč ité testy materiálů  pro rů zné instituce 
a spolupracoval na ně kterých mezinárodních projektech. Úkolem PÚ v tě chto př ípadech bylo 
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- stanovit složení materiálu v př ípadě  Palladia země  č eské (reliéf Madony) pro Národní 
muzeum, 
- stanovit složení materiálu historických nádobek pro UMPRUM, 
- stanovit složení materiálu č ástí obrazů  pro Národní galerii (Anežský klášter), 
- stanovit složení materiálu stř íbrné mince z nálezu pokladu pro Husitské muzeum Tábor, 
- vyhledat v literatuř e a v archivech stará označ ení pilotních odznaků  z II. sv. války pro 
Vojenské historické muzeum, 
- ově ř it pravost v zahranič í objevených podezř elých č eských punců  (Slovensko, Polsko), 
- pro č eského úč astníka evropského projektu Authentico o ově ř ování pravosti archeologických 
nálezů  stanovit složení př edložených vzorků  a poskytnout konzultace o technikách identifikace 
a zkoumání pravosti punců , 
- v rámci př ípravy Evropské komise na opatř ení proti zdravotnímu ohrožení obč anů  EU 
poskytnout informace o výskytu kadmia ve špercích testovaných v Č R a o možnostech 
stanovení Cd ve špercích, 
- poskytnout konzultace a korigovat č eskou, rakouskouherskou a č eskoslovenskou č ást 
monografie amerického Hallmark Research Institute, nazvané Word Hallmark Book. 
Spolupráce trvala cca tř i roky a první díl monografie vě novaný evropským puncovním 
systémů m vyšel v roce 2009. Jak č ást konzultovaná s PÚ, tak č ásti ostatní jsou výbornou 
pomů ckou jak pro pracovníky puncovních úř adů , tak pro mnoho expertů  v oboru, neboť  
př ehledně  a komplexně  shromažď uje historii a souč asnost puncovních znač ek. 
 Na tě chto aktivitách se př edevším podílely č tyř i č ásti PÚ, Oddě lení zkušebních 
laboratoř í, Oddě lení technického rozvoje, poboč ka PÚ Jablonec nad Nisou a Odbor puncovní 
inspekce. 

Pracovníci PÚ pravidelně  každý rok poskytují informace odborné i laické veř ejnosti 
také př i úč asti úř adu na pražské výstavě  Hodiny a Klenoty. Bě hem celé č tyř denní akce je ve 
stánku PÚ stálá služba, která jednak odpovídá na mnoho dotazů , jednak prakticky př edvádí na 
př inesených špercích kontrolu punců  a ryzosti (prohlídka zboží lupou, zkoušení na prubíř ském 
kameni a rentgenfluorescenč ním spektrofotometrem MIDEX). Pro návště vníky jsou ve stánku 
za velmi mírné ceny k dispozici informač ní tiskoviny úř adu, např . Vývoj č eského 
puncovnictví, Sazebník poplatků , Uznávání zahranič ních punců  v 

Č
R, Souhrn platných 

zákonných př edpisů  týkajících se puncovnictví nebo Seznam všech tuzemských znač ek 
platných v 

Č
R vč etně  historických. Stánek je hojně  navště vován a tiskoviny jsou se zájmem 

žádány. 

Od roku 2006, kdy byla zř ízena, funguje nová forma poskytování informací (podle 
nového správního ř ádu), Úř ední deska Puncovního úř adu. Kromě  fyzické podoby na adrese 
sídla úř adu je její elektronická forma také stále př ístupna na webových stránkách PÚ. 
Z doplň ujících dotazů  (např . telefonických, kdy př ijde další, podrobně jší informace o aukci 
cenností na PÚ a pod.) je vidě t, že je úř ední deska veř ejností sledována. 

Úspě šnou informač ní akci pro odbornou veř ejnost, seminář  pro klenotníky 
a pracovníky v obchodech "Zkoušení slitin zlata a stř íbra na prubíř ském kameni" spojený 
s výukou teorie a praktickými ukázkami, uspoř ádal PÚ v letech 2005, 2007 a 2009. Bylo sice 
dohromady proškoleno už asi 350 zlatníků , ale i tak je stále velký zájem o nové školení. Proto 
v budoucnosti PÚ uspoř ádá další cyklus. 
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Informace pro pracovníky úř adu, podpora systému vzdě lávání 

Pro práci v PÚ je zásadně  dů ležitá specifická odbornost pracovníků . Proto je nezbytné, 
aby jeho zamě stnanci stále zvyšovali svoje znalosti, jak všeobecně  v souvislosti s prací ve 
státní správě , tak i ve vlastních puncovních odbornostech. Bě hem roku 2009 se další 
pracovníci PÚ dále vzdě lávali v rámci celostátního systému vzdě lávání pracovníků  státní 
správy a jako každý rok probíhalo prů bě žné odborné a jazykové vzdě lávání pracovníků  
(podrobnosti a č íselné údaje jsou uvedeny v jiné č ásti rozboru). Výsledky dlouhodobého 
systematického vzdě lávání př edevším v anglič tině  jsou vidě t ve schopnosti PÚ organizovat 
vlastními silami rů zné mezinárodní odborné akce, např íklad v roce 2009 byl př ipraven (a 
zač átkem roku 2010 úspě šně  na pů dě  PÚ probě hl) mezinárodní seminář  o metodách XRF 
spektrometrie používaných v puncovnictví. Podobně  urč ité procento dotazů  a odpově dí je 
vedeno v anglič tině  stejně  jako ně které body z výč tu informač ních aktivit (např . informace 
o Cd nebo spolupráce na americké monografii). 

Intranet, vnitř ní informač ní systém (na PÚ nazvaný zkráceně  VIS), byl na úř adě  
spuště n a základními informacemi naplně n v roce 2004. Od té doby prudce vzrů stá množství 
informací, které jsou díky vnitř ní síti dostupné na poč ítač ích pracovníků m PÚ. Informace jsou 
nyní k dispozici v př ehledné struktuř e vnitř ních webových stránek a jsou pružně  doplň ovány 
a aktualizovány redakcí.  

Jde př edevším o stálé informace typu Texty platných ř ídicích aktů  úř adu, Seznam knih 
technické knihovny, Texty právních př edpisů  dotýkajících se č innosti úř adu, Zápisy z porad 
vedení nebo Cestovní zprávy pracovníků  úř adu, a o aktuální jednorázové informace typu 
Datum konání další porady atd. Na intranetu jsou k dispozici i uč ební texty pro vzdě lávání 
pracovníků , zajímavé č lánky z oboru stažené z internetu a další užiteč né informace. VISu lze 
použít i k rychlému informování pracovníků  na všech pracovištích, např íklad výstrahou, že se 
ze strany zákazníka objevil pokus o ně jaký druh podvodu, byl odhalen, ale nepoctivec by 
mohl zkusit uspě t na jiném pracovišti. 

Odborné informace z obrazovek jsou doplň ovány možností vyhledat např íklad cizí 
puncy nebo ně které technologické otázky v knihách, které jsou na PÚ uloženy v technické 
knihovně  a jsou podle možností doplň ovány. Informace, které jsou v 

Č
R unikátní, jsou 

k dispozici nejen pracovníků m úř adu, ale ve stanoveném režimu jsou poskytovány 
i zájemců m z ř ad odborné veř ejnosti. 
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Příjmy Puncovního úřadu v letech 1998–2009 

(bez příjmů z komise cenností) 

0 Kč

2 500 000 Kč

5 000 000 Kč

7 500 000 Kč

10 000 000 Kč

12 500 000 Kč

15 000 000 Kč

17 500 000 Kč

20 000 000 Kč

22 500 000 Kč

25 000 000 Kč

27 500 000 Kč

30 000 000 Kč

32 500 000 Kč

35 000 000 Kč

37 500 000 Kč

40 000 000 Kč

42 500 000 Kč

45 000 000 Kč

47 500 000 Kč

50 000 000 Kč

52 500 000 Kč

55 000 000 Kč

57 500 000 Kč

60 000 000 Kč

62 500 000 Kč

65 000 000 Kč

67 500 000 Kč

70 000 000 Kč

72 500 000 Kč

75 000 000 Kč

77 500 000 Kč
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Poměr tuzemské výroby a cizího zboží Au v letech 1992–2009 
(hmotnost v gramech) 

 

Poměr tuzemské výroby a cizího zboží Ag v letech 1992–2009 
(hmotnost v gramech) 
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Množství zlatého, stříbrného a platinového zboží, opuncovaného v období 
leden–prosinec v letech 2000–2009 

 

Hmotnost 

 v kg (Pt v g) 

 

 

Kusy 

 v tisících (Pt v kusech) 
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 Podíl poboček a expozitur na příjmech za rok 2009 
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Statistika za období leden–prosinec 2009 

 

 

 


