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Zboží nepodléhající povinné puncovní kontrole*)
§ 27 odst. 1 písmeno a) puncovního zákona stanoví, že povinné puncovní
kontrole nepodléhá zboží:
1. smaltem úpln potažené,
2. u kterého má hmotnost drahého kovu vzhledem k hmotnosti ostatních
použitých materiál pod adný význam (nap . pouhé uzáv ry nebo obruby
a úchyty kamen , ouška),
3. o velmi nízké hmotnosti nep evyšující limit uvedený v provád cím
p edpise.
Komentá k bodu 1: Toto zboží nelze vyzkoušet ani ozna it.
Komentá k bodu 2: Pod tento bod lze zahrnout použití st íbrných (ale i zlatých
i platinových) sou ástí, které se používají pro výrobu zboží ve smyslu
puncovního zákona, ale i pro výrobu jakéhokoli jiného zboží v obecném slova
smyslu – nap . bižuterie z obecných kov se st íbrnými díly ( asto se jedná
pouze o st íbrné náušnicové mechaniky použité ze zdravotních d vod ).
Komentá k bodu 3: Limitní hmotnost Au a Pt 0,5 g, Ag 3 g je stanovena
vyhláškou . 363/2003 Sb.
Zboží, které nepodléhá povinné puncovní kontrole dle bodu 3 a není
Puncovnímu ú adu (dále jen "ú adu") p edloženo dobrovoln , nemusí (ale m že)
být ozna eno výrobní i odpov dnostní zna kou. Ryzostní íslo je povinné
pouze tehdy, jestliže spadá pod bod 3. a není ú adu p edloženo k puncovní
kontrole. Pokud však toto zboží p edloženo k puncovní kontrole je, nemusí (ale
m že) být ozna eno ryzostním íslem, zatímco výrobní i odpov dnostní
zna kou ozna eno být musí.
Na n které zboží je možné vztáhnout sou asn jak zn ní bodu 2, tak i
zn ní bodu 3. Protože je u t chto bod rozdíl v povinnosti zna ení ryzostním
íslem, p istupuje ú ad ke zboží tak, jak je to výhodn jší pro obchodníka nebo
výrobce, tedy zboží nemusí být takto zna eno. V pochybnostech rozhoduje PÚ.
Pokud zboží dle bodu 2 nebo bodu 3 chce mít výrobce i dovozce
ozna eno puncovní zna kou, musí p edložené zboží výrobní i odpov dnostní
zna kou ozna it (tedy musí ú ad o p id lení jejího vyobrazení požádat).
Zboží z drahých kov je definováno objektivn . Povinnostem plynoucím
z puncovního zákona (PZ) se proto obchodník nem že vyhnout prohlášením, že
prodává pouze bižuterii z obecného kovu, tedy že se na n j p íslušná ustanovení
PZ nevztahují.
------------------------------------------------------------------------------------------------*) V § 27 jsou vyjmenovány ješt další, mén b žné p ípady.
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