Doplňující komentář k zprávě v TN
Krátká zpráva na TV Nova (TN 1. 8.) o zlatnických obchodech vznikla bez účasti Puncovního úřadu.
Z pohledu úřadu zasluhují obsažené informace určitá upřesnění, protože použitá forma zpráv už z
principu volí stručné a úderné formulace nebo cituje názory laiků.
Připomínáme, že PÚ poskytuje informace e-mailem např. po dotazu na info@puncovniurad nebo
zadáním dotazu do formuláře na www.puncovniurad.cz/cz/podatelny.aspx.
Většina důležitých informací je však už stabilně uvedena na www.puncovniurad.cz např. v rubrice
Časté dotazy nebo Sazebník poplatků.
Příklady ze zmíněných TN:
"zkontrolovat lze zboží za 100,- Kč"
Doplnění zní tak, že ceny se podle účelu pohybují od 30 Kč za stanovení, o který drahý kov se jedná
(zlato, stříbro, platina), přes přibližné určení ryzosti ("ano, máte čtrnáctku zlato") - ryzost stříbra se
platí 40, zlata 60, až k nejvyšší ceně - ryzost platiny se stanoví za 100 Kč. Nakonec, při zcela přesném
stanovení ryzostí pro účely puncování, se cena určuje podle hmotnosti předmětu (podrobnosti ve
zmíněném Sazebníku).
"každý zlatý šperk by měl mít tři puncy, výrobní značku, ryzostní značku a kontrolní značku PÚ"
Doplnění zní tak, že puncovní zákon umožňuje, aby menší šperky (zlato pod 0,5 g, stříbro pod 3 g)
byly označeny pouze ryzostním číslem, a naopak šperky hmotnější byly označeny puncem (to je
značka, kterou po úspěšné kontrole vyrazí Puncovní úřad) a výrobní nebo odpovědnostní
(dovozovou) značkou. V tomto případě už určitou informaci o ryzosti poskytuje typ puncu.
"70 % klenotnictví prodává místo zlata napodobeniny" - není to přesně formulace, která ve zprávě
zazněla, ale ve zhuštěné formě reportáže a komentáře to tak může vyznít. Podle skutečnosti
doplňujeme: v kamenných obchodech i v mnoha e-shopech se záměna kovu nebo nižší ryzost
vyskytují pouze zcela výjimečně díky mnohaleté české praxi puncovních inspekcí. Nalezené závady
bývají spíše správního charakteru, např. špatná dokumentace nebo chybějící punc po opravě. O
použitých kamenech se však PÚ nemůže vyjadřovat, spadají mimo rozsah našeho puncovního zákona
a nejsou úřadem kontrolovány.
Přes několik zde zveřejněných doplňků však celkové vyznění reportáže, které nabádá k opatrnosti a v
případě pochyb odkazuje na pomoc Puncovního úřadu, hodnotíme velmi pozitivně.

