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ZLATOREGISTRAČNÍ ČÍSLO: 
PŘEDKLADATEL: STŘÍBRO

PLATINA

ZPUSOB PLACENÍ

RYZOST DRUH VZOREK 

HMOTNOST NEPRAVÉ ČÁSTI REG. SLITINA (ČÍSLO) DRUH - POZNÁMKA

DATUM ______________________________ PODPIS/RAZÍTKO  _________________________

ČISTÁ HMOTNOST



a)

tabor@puncovniurad.cz

UPOZORNĚNÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU

Výrobce nebo obchodník je povinen ve smyslu §10 až §12 zákona č. 539/1992 Sb. (puncovní zákon) v 
platném znění, při předložení zboží k puncovní kontrole oznámit:

Pobočka Jablonec nad Nisou Pobočka Brno Pobočka Ostrava

b)

c)

u tuzemského zboží jeho druh, hmotnost, počet kusů, kov a ryzost, číslo registrované slitiny 
nebo druh a množství ve slitině použitých kovů,

u cizího zboží druh, hmotnost, počet kusů, kov a ryzost,

u starého a jiného zboží druh, hmotnost a počet kusů (ostatní přiměřeně).

Zboží předkládané k puncovní kontrole musí odpovídat předepsanému stavu dle puncovního zákona.

Tuzemské zboží musí být trvanlivě označeno výrobní značkou předkládajícího výrobce a cizí zboží 
odpovědnostní značkou předkládajícího obchodníka. S cizím zbožím obchodník předkládá doklady 
prokazující jeho původ (EU) nebo JSD (jednotný správní doklad - mimo EU).

Pro každý drahý kov, pro každý typ zboží a pro každou jinou ryzost musí být vyplněna samostatná 
objednávka. 

Všechny předtištěné údaje musí být řádně a úplně vyplněny. Odpovídající kov a původ zboží se označí 
zaškrtnutím příslušného políčka. Jiným původem se rozumí např. předělávky nebo opravy. Způsob 
placení se uvádí volbou Hotově, Kartou, Fakturou, Dobírkou.

Podmínkou možného způsobu platby fakturou je s Puncovním úřadem předem sjednaná Smlouva o 
fakturaci.

Pokud předkladatel v tiskopise neuvede hmotnost nepravých částí, puncovní poplatek se vybere za 
celou (hrubou) hmotnost předloženého zboží.

Státem (pouze u cizího zboží) se rozumí země uvedená v přiloženém dokladu původu, je možné ji uvést 
např. zkratkou z JSD.

PŘI NEDODRŽENÍ BODU VÝŠE UVEDENÉHO UPOZORNĚNÍ NEPŘEVEZME 

PUNCOVNÍ ÚŘAD ZBOŽÍ K PUNCOVNÍ KONTROLE.

tel. 225 982 131 tel. 225 982 121 tel. 225 982 141
jablonec@puncovniurad.cz brno@puncovniurad.cz ostrava@puncovniurad.cz

Dolní náměstí 6 Veveří 18 Zahradní 1
466 01 Jablonec nad Nisou 602 00 Brno 701 22 Ostrava

511 01 Turnov 110 00 Praha 1 390 02 Tábor
tel. 225 982 151 tel. 225 982 111 tel. 225 982 161

Expozitura Turnov Puncovní úřad Praha Expozitura Tábor
Výšinka 1409 Kozí 4 Roháčova 2614

plzen@puncovniurad.cz hradec@puncovniurad.cz kostelec@punocniurad.cz

307 53 Plzeň 500 03 Hradec Králové 549 41 Červený Kostelec
tel. 255 982 171 tel. 225 982 195 tel. 225 982 191

turnov@puncovniurad.cz info@puncovniurad.cz

Expozitura Plzeň Expozitura Hradec Králové Expozitura Červený Kostelec
Koterovská 83 Divišova 439 17. listopadu 3060
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