
 

Puncovní úřad 
Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 

 
               Registrace činnosti s drahými kovy u Puncovního úřadu 
 

Na základě ustanovení § 35 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
(puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji zahájení činnosti s drahými kovy,  
která mi byla povolena živnostenským úřadem: 
č. j. …………………………………………………………………… dne ….…………………1 
soudem .…………………………………………………………………………………….……. 
oddíl …………… vložka ………………………………… ………… dne ………..……….…..1 
 
jméno a příjmení (obchodní firma) ……………………………………………………………. 

rodné číslo …..………………………..…  identifikační  číslo ………………………..……… 

trvalé bydliště (sídlo) …………………………………………………………………………… 

předmět podnikání (výroba, obchodní činnost apod.) ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….……… 

Provozovny klasické:2  
adresa .………………………………………………………………. tel. ………………………. 
adresa .………………………………………………………………. tel. …………………….… 
adresa .………………………………………………………………. tel. ………………………. 
adresa .………………………………………………………………  tel. ………………………. 

Provozovny pro dálkový prodej včetně individuálních elektronických:3  
adresa .……………………………………………………………….......………………….……. 
adresa .………………………………………………………………......……………………..…. 
adresa .……………………………………………………………….......…………………….…. 
adresa .………………………………………………………………........………………………. 

Provozovny elektronické poskytovatelského typu:4  
adresa .………………….......už. jméno......……....………….e-mail............................................ 
adresa .………………….......už. jméno......……....………….e-mail............................................ 
adresa .………………….......už. jméno......……....………….e-mail............................................ 
adresa .………………….......už. jméno......……....………….e-mail............................................ 

Žádám o vystavení identifikační karty:5      NE   -   ANO  -  kusů                                             _ 

Kontaktní údaje:  adresa pro doručování.......................................................................................... 
……………………….……………………………………………………………....…………... 
mobilní telefon….….……………………………… telefon….…………………………..……..... 
e-mail6 .………...………………………..…………………………………..………………...…. 
webové stránky6………………………………………………………………………………....... 

V …………………………………..    dne ………………  podpis ………………….…………. 

                                                 
1 přiložte aktuální kopii živnostenského listu (výpisu z ŽR), popř. i výpisu z obchodního rejstříku pro právnické osoby, se 
zapsanou odpovídající živností (údaje v obou dokladech musí navzájem korespondovat) 
2 provozovny ve smyslu §17 živnostenského zákona, nebo jinak: kde se reálně na místě platí a předává zboží,  (např. "provozovny 

kamenné nebo fyzické"); patří sem i provozovny přechodné, mobilní a automaty 
3 provozovny pro dálkový prodej a individuální elektronické adresy, na nichž je umístěn systém umožňující dálkový, bezkontakt-

ní prodej zboží (např. přes nákupní koš nebo s nabídkou k objednání zboží e-mailem, poštou nebo telefonicky, a příslibem za-
slání). Termínem "individuální" se rozumí to, že jde o adresy vztažené jednoznačně pouze k subjektu, jehož se registrace týká.  

4 elektronické adresy, na nichž poskytovatel (obvykle specializovaný) umožňuje prodejcům elektronicky obchodovat (např. 
aukční nebo řemeslné portály Aukro, Fler a jiné). K identifikaci registrovaného subjektu je třeba dalších údajů (uživatelské 
jméno, tzv. „nickname“, a oficiální, ověřený e-mail pro komunikaci mezi poskytovatelem systému a prodejcem). 

5  nehodící se škrtněte 
6  nemusí se shodovat s adresami uvedenými u elektronických provozoven 
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