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Registrace – výrobní činnosti
Kromě výroby či oprav zboží podléhají povinnosti oznámit (registrovat se) také činnosti
s drahými kovy jako je výroba či zpracování klenotnických slitin, výroba českých mincí,
výroba plátkového zlata a stříbra a výroba dentálních kovů.
Nyní jsou uznávány živnosti:
- řemeslná živnost „Zlatnictví a klenotnictví“ a
- volná živnost „Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich
slitin".
K registračnímu formuláři je potřeba přiložit kopii živnostenského listu či výpisu
z živnostenského rejstříku a u právnických osob i kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Dosud provedené registrace (před 1. 7. 2013) na základě jiných volných živností, např.
Výroba kovové bižuterie, Uměleckořemeslné zpracování kovů a Výroba kovových
ozdobnických předmětů, zůstávají v platnosti a nebudou zpětně rušeny. Ve výjimečných
případech s přihlédnutím k okolnostem lze zvláště u výrob menšího rozsahu postupovat stejně
jako před 1. 7. 2013.
Pokud výrobce vyrábí zboží podléhající povinné puncovní kontrole (případně hodlá
předkládat i zboží, které povinné kontrole nepodléhá), musí požádat o přidělení vyobrazení
výrobní značky. K žádosti je potřeba přiložit kopii živnostenského listu či výpisu
z živnostenského rejstříku a u právnických osob i kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Výrobní činnost lze zaregistrovat rovněž pro tvůrčí uměleckou činnost chráněnou
autorským zákonem (zákon 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K Oznámení o
činnosti s drahými kovy a k žádosti o přidělení vyobrazení výrobní značky je vhodné přiložit
doklad o uměleckém vzdělání, členství v uměleckých svazech, případně o předchozí tvůrčí
činnosti.. Rovněž je nutno vyplnit Přílohu k žádosti.
Příslušné registrační formuláře a formuláře žádostí o přidělení výrobních značek jsou
k dispozici na http://www.puncovniurad.cz/cz/formulare.aspx, bližší informace k velikosti
identifikačních značek (výrobních i odpovědnostních) jsou na webu PÚ v často kladených
otázkách http://www.puncovniurad.cz/cz/faq.aspx.
K žádosti o přidělení vyobrazení výrobní značky musí být přiložen kolek(ky) v hodnotě
200,- Kč (správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Registraci i přidělování odpovědnostní značky na PÚ provádí odd. centrálního
inspektorátu, registrace@puncovniurad.cz, tel.225 982 221 nebo 225 982 229, kde Vám
poskytnou podrobné informace.
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