Čj.: .......................

Ident: ...............................

ŽÁDOST
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.

………………………………
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 vyhl. 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 (platí od 1.1.2004)
Žádost o registraci klenotnické slitiny může podat výrobce nebo obchodník registrovaný
Puncovním úřadem dle § 35 zákona č. 539/1992 Sb., puncovní zákon (dále jen PZ), v platném
znění. Tiskopis žádosti si může vyzvednout na kterémkoliv provozním pracovišti Puncovního
úřadu a zaslat s kolkem v hodnotě 400,- Kč (pol. 61 d v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) na adresu:
Puncovní úřad
Kozí 4/748
110 00 Praha 1
Registrace slitiny je podmíněna splněním těchto náležitostí:
1. slitina vyhovuje požadavku zákonné ryzosti (§ 5 PZ). Vedle základního drahého kovu
obsahuje pouze kovy, jejichž používání připouští § 9 vyhl.364/2003 Sb., tj.
u slitiny zlata - stříbro, měď zinek, mangan, nikl, železo nebo palladium
u slitiny stříbra pouze měď
u slitiny platiny - palladium, z1ato, měď, wolfram, nikl nebo kobalt,
(nepřihlíží se ke kovům s obsahem do 3/1000),
2. slitina byla Puncovním úřadem nebo jím pověřenou osobou či organizací chemicky
přezkoušena,
3. žadatel předal Puncovnímu úřadu potřebné množství slitiny v dohodnuté formě
( Puncovní úřad vystaví předávací protokol).
Ve zvlášť odůvodněných případech může Puncovní úřad udělit výjimku.
Přibližně 62g slitiny k provedení kontrolní analýzya ke zhotovení zkušebních pomůcek ( ve
formě materiálu tloušťky cca 3 mm) může žadatel předložit na kterémkoliv pracovišti
Puncovního úřadu, které postoupí vzorek akreditované zkušební laboratoři v Praze.
Neprovede-li Puncovní úřad zápis této klenotnické slitiny do registru, vrátí slitinu a ryzí
zbytky po analýze žadateli. Dojde-li k zápisu, slitinu si ponechá proti náhradě k přípravě
zkušebních etalonů.
Rozhodnutí o zápisu klenotnické slitiny schvaluje ředitel 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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