
Jak ov
ě ř

it pravost investič ního slitku zlata? 
 
Jednoduše ř eč eno 
Pro př esné ově ř ení se musí slitek př etavit nebo významně  porušit. Jinak lze (bez plastového obalu) 
pouze orientač ně  stanovit složení povrchu slitku. 
 
Struč ná fakta 
- potvrzení hmotnosti a ryzosti jakéhokoli (tedy i investič ního) slitku provádí Puncovní úř ad (PÚ) 
pouze tak, že slitek př etaví, odebere vzorek k chemické analýze a nový výsledný slitek označ í 
vyraženým úř edním znakem a opatř í úř edním dokladem o hmotnosti a ryzosti slitku; 
- cena př etavení a stanovení ryzosti je dána hmotností položky, viz Sazebník poplatků  
(http://www.puncovniurad.cz/cz/sazebnik.aspx), oddíl VII; 
- platnost vystaveného úř edního dokladu: viz např . úř ední deska PÚ, elektronicky i na webu úř adu 
(http://www.puncovniurad.cz/cz/deska.aspx); 
- orientač ně  lze stanovit pouze ryzost urč ité povrchové vrstvy, jejíž hloubka závisí na mnoha 
technických okolnostech. Stanovení ryzosti povrchové vrstvy př es neporušený plastový obal je 
zásadně  zatíženo významnou chybou, ně kdy i nemožné; 
- dost dobrá orientač ní kontrola je stanovení mě rné hmotnosti slitku. Tu si mohou provést sami 
zájemci na základě  informací zveř ejně ných např . na webu PÚ, konkrétně  
http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/31_Urcovani_hustoty_materialu_verej.pdf. Jsou tam uvedeny i 
mě rné hmotnosti bě žných materiálů  vč etně  klenotnických. 
 
Komentář  
 Žádná dostupná analytická metoda nedovoluje př esně  prozkoumat složení celého slitku bez 
jeho porušení. PÚ mů že ně kterou z metod, které má k dispozici, zjistit pouze složení povrchové vrstvy 
př edloženého slitku. Hloubka vrstvy, do níž např . rentgenfluorescenč ní spektroskopie "vidí", závisí na 
mnoha faktorech a liší se př ípad od př ípadu. 
 Př edložený slitek mů že být nehomogenní, a tak povrchová vrstva nemusí odpovídat 
celkovému složení př edmě tu. PÚ si vlastním př etavením za standardních podmínek zajistí homogenitu 
a po standardním odebrání vzorku a chemické analýze urč í př esné složení slitku (obvykle se stanovuje 
pouze ryzost). Až po takovém postupu mů že slitek označ it (je to úř ední znak, nikoli punc - ten termín 
se používá pro jiná označ ení) a vystavit doklad zaruč ující hmotnost slitku a jeho ryzost. Obvykle je 
doklad zataven se slitkem a zbytky zlata po analýze do bezpeč nostního plastového sáč ku, který 
zaruč uje, že se doklad týká právě  tohoto slitku. V ně kterých př ípadech, zvláště  př i př etavení pro firmy, 
se používá jiného způ sobu identifikace slitku i zabalení př i výdeji. Identita vě tšího slitku je 
prokazována údaji, které jsou na ně m  vyraženy (ryzost materiálu, hmotnost a poř adové č íslo slitku a 
znak PÚ udávající i pracoviště ). 
 Stejný postup se používá jak na zlomky zlatých slitin a na dentální slitiny, tak i na slitek 
prezentovaný jako investič ní zlato. Pokud si ně kdo chce ově ř it, že investič ní slitek, který koupil, 
obsahuje uvádě né množství zlata, ztrácí samozř ejmě  po postupu, který jako jediný možný PÚ 
př ipouští, charakter oné cihlič ky investič ního zlata. Má ale v ruce dů kaz o tom, kolik zlata slitek 
obsahuje. Cena zlata, kterou mě lo v investič ním slitku, se ztrátou vzhledu a charakteristiky 
investič ního slitku o ně co sníží (odhad: asi o ně kolik procent), ale nejde o fatální ztrátu. 
 Ur č ení mě rné hmotnosti (hustoty) slitku je možnost, jak se slušnou pravdě podobností odhalit 
ně jaký zásadní problém v pravosti nebo alespoň  v celistvosti slitku (bublina by např íklad nemě la být 
ve slitcích investič ních). V pozitivním smyslu hustota velmi dobř e vypovídá o slitku s vysokou 
deklarovanou ryzostí (např . 99,9 %): pokud vyjde hustota kolem 19,3 g/cm3, je pravdě podobné, že jde 
opravdu o ryzí zlato, materiálů  s podobnou charakteristikou je velmi málo a ještě  se s nimi dost 
obtížně  zachází. 
 Ve výjimeč ných př ípadech ně která pracoviště  PÚ př ijmou slitky k př ibližnému urč ení ryzosti. 
Zákazník je informován, že se jedná u pouhé testování povrchových č ástí slitku a nevadí mu to, 
protože si odléval slitek sám a je př esvě dč en, že je homogenní. Pak mu testování povrchové vrstvy 
př inese potř ebnou informaci. PÚ ovšem v tomto př ípadě  neposkytuje úř ední doklad o ryzosti slitku. 
 


