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Čj.: ________________       Ident: ___________ 
 

ŽÁDOS T  
o zápis klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin 

 
Na základě § 49 zákona č. 539/1992 Sb., puncovní zákon (dále jen PZ) v platném znění, 

žádám o zápis následující klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin: 
 
Složení1: ____________________________________________________________________ 
 
Název, označení: _____________________________________________________________ 
 
Výrobce slitiny2: ______________________________________________________________ 
 
Prohlašuji, že k provedení komplexní chemické analýzy Puncovním úřadem a ke zhotovení 
zkušebních etalonů předám potřebné množství této slitiny v předem dohodnuté formě. 
 
 
 
 
 ________________________   ____________________________ 
  datum       razítko a podpis 
        odpovědného pracovníka firmy 
 
Přílohy: 
 - kolek 400,- Kč 
 - vzorek slitiny o požadované hmotnosti 
 - v případě potřeby žádost o povolení výjimky (dle § 15 odst. 5 PZ, neodpovídá-li složení slitiny 
§ 9 vyhlášky. 363/2003 Sb.) 
 

l Tolerance jednotlivých kovů kromě základního ± 10 % relativních (ne však více, než 
±15/1000). U základního drahého kovu není přípustná minusová tolerance. 
2 Nejsou-li údaje známy, do řádku se napíše NEZNÁMÝ 
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INFORMACE  o  způsobu  registrace  klenotnických  slitin 
 
Žádost o registraci klenotnické slitiny může podat výrobce nebo obchodník registrovaný 
Puncovním úřadem dle § 35 zákona č. 539/1992 Sb., puncovní zákon v platném znění (dále jen 
„PZ“). Tiskopis žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách Puncovního úřadu 
www.puncovniurad.cz, nebo k vyzvednutí na kterémkoliv provozním pracovišti Puncovního 
úřadu. Vyplněnou žádost lze podat spolu s kolkem v hodnotě 400 Kč (položka č. 62 písm. d) 
přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) přímo na 
přepážce kteréhokoliv pracoviště Puncovního úřadu, nebo ji lze s kolkem zaslat na adresu: 
 
Puncovní úřad 
Kozí 748/4 
110 00 Praha 1- Staré Město 
 
Slitina navrhovaná k zápisu musí vyhovovat následujícím podmínkám: 
1) Povolené legující kovy: 

a) u slitiny zlata – stříbro, měď, zinek, mangan, nikl, železo nebo palladium 
b) u slitiny stříbra pouze měď 
c) u slitiny platiny – palladium, zlato, měď, wolfram, nikl nebo kobalt, 
d) nepřihlíží se ke kovům s obsahem do 3/1000. 

 V odůvodněných případech může Puncovní úřad udělit výjimku z požadavků 
 uvedených v odstavcích a), b) a c). 
2. Slitina musí být Puncovním úřadem nebo jím pověřenou osobou či organizací 
 chemicky přezkoušena. 
3. Žadatel je povinen předat Puncovnímu úřadu potřebné množství slitiny v dohodnuté 
 formě. 
 
Žadatel předá na kterémkoliv pracovišti Puncovního úřadu cca 2 g vzorku  slitiny k provedení 
kompletní chemické analýzy a následně dle dohody dalších 60 g slitiny ke zhotovení 
zkušebních etalonů.  
Neprovede-li Puncovní úřad zápis této klenotnické slitiny do registru, vrátí slitinu, vzorek a ryzí 
zbytky po analýze žadateli. Dojde-li k zápisu, slitinu si – proti náhradě – ponechá k přípravě 
zkušebních etalonů. 
Rozhodnutí o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin schvaluje 
předseda/předsedkyně Puncovního úřadu. 
Seznam registrovaných klenotnických slitin je k dispozici na každém provozním pracovišti 
Puncovního úřadu a na webových stránkách www.puncovniurad.cz. 
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