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215.
Vládní nařízení
ze dne 28. prosince 1928,
kterým se provádí puncovní zákon (p. z.) a
stanoví .počátek jeho účinnosti.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2
Sb. z. a n. z r. 1928 o ryzosti a puncovní kon
trole platinového, zlatého a stříbrného zboží
(puneovního zákona):
čl. I.
§ 1-

Které předměty nejsou zbožím
podle §lpuneovního zákona.
(K § 1 p. z.)
Platinové, zlaté a stříbrné slitky, pruty,
desky, plechy, granálie, lístkové zlato ^ (po
zlátko), odpadky vzniklé při zpracování dra
hých kovů, drát, tkaniva, metrové řetízky a
jiné suroviny a polotovary z drahých kovu
považují se za materiál k dalšímu zpracování
a nikoliv za zboží podle § 1 puneovního zá
kona a nepodléhají tudíž puncovní kontrole.

§ 2.
Puncovní poplatky.
(K § 3 p. z.)
(1) Kontrolní poplatky podle § 3 puncovního zákona, jak pro zboží v tuzemsku vyro
bené, tak i z ciziny dovezené, se stanoví
takto: pro zboží platinové 1000 Kc, pro zbozi
zlaté 200 Kč a pro zboží stříbrné 40 Kc za
1 kg hrubé váhy.
(2) Za každý samostatný kus zboží, úřední
značkou označený, se vybírá též manipulační
poplatek 10 haléřů.
§ 3.
oží postříbřené, pozlacené a
poplatinované.
(K § 5 p. z.)
1) U zboží z drahých kovů postříbřeného,
aceného nebo poplatinovaného se nezjije ryzost vrstvy drahého^ kovu, kteroji
toto zboží potaženo, nýbrž zkouši se ja2) Zboží, jehož jádro je z obecného kovu,

považovati za zboží z obecných kovu po§P24 puneovního zákona; takové zbozi se
lni značkou neoznačí.
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§ 4.
Označování zboží číslicí vyzna
čující ryzost a výrobní nebo
tovární značkou.
(K § 7 p. z.)
0) Soukromá výrobní nebo tovární značka
musí obsahovati jméno a příjmení (firmu)
výrobce neb aspoň jejich začáteční písmena.
Úředně schvalovati výrobní a tovární značky
přísluší ředitelství puncovní služby v Praze,
jež bdí nad tím, aby při stejných začátečních
písmenech dvou nebo více živnostníků se vý
robní značky od sebe formou, a druhem písma
lišily. Značky dodá příslušný puncovní úřad
za náhradu výrobních nákladů.
(2) Není-li značka výrobní nebo tovární na
zboží zřetelně vyražena nebo je-li příliš opo
třebována, odmítne se puncování takového
zboží. V posledním případě bude živnostník
vybídnut, aby si opatřil značku novou.
(3) číslice, vyjadřující ryzost zboží před
kládaného ke kontrole, musí býti rovněž zře
telná.
1
§ 5Označování výrobků z drahých
kovů puncovní kontrole nepod
léhajících.
(K § 12 p. z.)
Zboží uvedené v § 12, odst. 1., lit. g) pun
covní ho zákona (předměty platinové a zlaté
do 2 g a stříbrné do 3 g celkové váhy) může
býti na žádost strany označeno úřední znač
kou.
§ 6.
Výroba platinového, zlatého a
stříbrného zboží určeného k vý
vozu do ciziny a obchod s ním.
(K § IS-p. z.).
(') _ Zboží platinové, zlaté a stříbrné,
určené k vývozu do ciziny, může býti vyrá
běno v libovolných ryzostech, musí však míti
aspoň nejnižší zákonitou ryzost (§ 4 zákona).
(2) Výroba takového zboží a obchod s ním
jsou dovoleny jen po předchozím písemném
povolení příslušného puncovního úřadu.
(3) živnostníci, jimž byla povolena výroba
takového zboží, ohlásí písemně před zapeče
tím výroby u příslušného puncovního úřadu
počet, druh a váhu kusů, jež hodlají vyrobiti,

jakož i jejich výrobní lhůtu; opis ohlášení,
opatřený potvrzením puncovního úřadu, je
strana povinna předložití na vyzvání kontrol
ním orgánům. Přihlašovací tiskopisy vydá
vají puncovní úřady za režijní cenu.
(4) Nebylo-li zboží dohotoveno ve lhůtě
v přihlášce uvedené nebo bylo-li vyrobeno
p- 1ze částečně, jest nutno včas to oznámiti
poslušnému puncovnímu úřadu, v každém
případě však před uplynutím ohlášené vý
robní lhůty.
(s) Aby byla kontrola nejen tuzemského
vzájemného zasílání zboží mezi vyrabiteli
předmětů libovolných ryzostí a mezi obchod
níky oprávněnými k vývozu •takových vý
robků, ale i kontrola vývozu tohoto zboží,
musí odesilatel předložití zboží, určené k za
sílání, příslušnému puncovnímu úřadu nebo
orgánu vyslanému k provedení kontrolního
úředního řízení, a to se seznamem sepsaným
ve dvou stejnopisech. Tiskopisy prodávají
puncovní úřady za režijní cenu.
(e) Aby při zpětném dovozu bylo zjišťo
vání tuzemských výrobků usnadněno, musí
vyvážené nepuncované platinové, zlaté a
stříbrné zboží býti označeno vývozní značkou.
Opatření zboží vývozní značkou obstará bez
platně puncovní úřad.
(7) Výrobci a obchodníci jsou povinni chovati zboží určené k vývozu ve zvláštních
schránkách odděleně od zboží určeného
k prodeji v tuzemsku a, mají-li kromě vý
robní místnosti také místnost prodejní, ne
smějí chovati takové zboží v místnostech, ve
kterých jsou prodávány pančované před
měty.
(8) Výrobci a obchodníci jsou také povinni
vésti na předepsaném tiskopise přesné zá
znamy o svých zásobách výrobků určených
k vývozu do ciziny, v nichž musí býti zazna
menán každý přírůstek vzniklý výrobou neb
obdržením zásilek a každý úbytek vzniklý
odesláním nebo rozbitím, a to s datem dne,
kdy se tak stalo. Nově vyrobené zboží jest
nutno zapsati do záznamu dříve než bylo
úplně dohotoveno.
§ 7Ryzost zboží v celku a v jednot
livých částech.
(K §§ 14 a 15 p. z.)
Zboží platinové, zlaté a stříbrné strojové
vyráběné, jako řetízky, pletiva a podobně,
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které uvnitř článků obsahují pájkové jádro
ke spájení, nesmí rovněž mí ti v celku menší
ryzost, než jakou jest označeno; použitá
pájka musí míti nejméně poloviční ryzost
kovu, z něhož jest zboží vyrobeno (§ 15 zá
kona), a nesmí se od barvy předmětu ná
padně lišiti.
§ 8.
Ozdoby z drahých kovů.
(K § 17 p. z.)
(i) Zlaté předměty se smějí zdobiti sou
částkami ze stříbra nebo platiny a stříbrné
předměty součástkami ze zlata nebo platiny.
(a) Ozdobí-li se zboží z drahého kovu lev
nějším drahým kovem, označí se značkami
pro oba tyto kovy, a to na příslušných čá
stech; nelze-li tak učiniti, ^ vyrazí use značky
vedle sebe, při čemž se umístí napřed značka
onoho kovu, který převládá.
(a) U zlatého zboží je zasazování bílých
kamenů do stříbra a do slitin stříbra s^ pla
tinou dovoleno jen tehdy, použije-li se těchto
kovů ve množství k zasazení kamenů^ ne
zbytně potřebném; v opačném^ případě se
označí zboží způsobem uvedeným v přede
šlém odstavci.
§ 9.
Zboží s obsahem 250/1000 zlata.
(K § 26 p. z.)
Za úřední zkoušení a označování zboží
s obsahem 250/1000 zlata se vybírá kontrolní
poplatek 50 Kč za 1 kg hrubé váhy zboží a
manipulační poplatek 5 haléřů za každý sa
mostatný kus úřední značkou opatřený.
§ 10.
Evidence živností p u n c o v n í
kontrole podléhajících.
(K § 29 p. z.)
(1) Puncovní úřady a jich expositury ve
dou živnostenské rejstříky, v nichž jsou za
znamenána jména výrobců, obchodníků, za
staváren a dražeben podléhajících puneovnímu dozoru a v příslušném úředním obvodu
sídlících, ústřední evidence těchto živností
přísluší ředitelství puncovní služby.
(2) U každého jména živnostníka jest za
znamenán druh živnosti, bydliště, data živ
nostenského oprávnění, výrobní neb tovární
značka, data přihlášení, odhlášení nebo pře
sídlení živnosti, výsledek úředních prohlídek
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a veškeré tresty, jež byly uloženy za provi
nění proti puncovnímu zákonu a jiným před
pisům, týkajícím se výroby a prodeje zboží
z drahých kovů.
(3) živnostenské úřady, u nichž živnost
níci podléhající puncovnímu dozoru opovídají
provozování živnosti, jsou povinny oznamovati to příslušnému puncovnímu úřadu.
§ 11.
Provozování živnosti po zemře1ém živnostníku nebo na účet
konkursní nebo pozůstalostní
podstaty.
(K § 30 p. z.)
(i) Zemře-li živnostník podléhající pun
covnímu dozoru, a má-li býti živnost podle
§ 56, odst. 4. a 5. živnostenského řádu, v zemi
Slovenské a v zemi Podkarpatoruské podle
§ 72, odst. 4. a 5. živnostenského zákona dále
provozována na účet vdovy nebo nezletilých
descendentů, jest vdova a zákonný zástupce
nezletilých descendentů povinen oznámiti to
příslušnému puncovnímu úřadu a zároveň
mu jmenovati náměstka odpovědného za ve
dení živnosti, jakož i prokázati, že bylo uči
něno oznámení živnostenskému úřadu.
(2) Byl-li zemřelý živnostník výrobcem,
jsou tito jeho nástupcové oprávněni užívati
nadále jeho výrobní nebo tovární značky.
(3) Ustanovení odstavce 1. platí obdobně,
á-li býti živnost podléhající puncovnímu
)zoru dále vedena na účet podstaty po dobu
zení konkursního nebo pozůstalostního
; 56 odst. 6. živnostenského řadu a g U,
íst. 6. živnostenského zákona pro Slovensko
Tlí
Pnsl
§ 12.
Zřízení puncovních ú r a d ů a j ej i c h expositur a určeni působ
nosti exp ošitu r.
(K § 42 p. z.)
(i) K vykonáváni puncovní kontroly a
ostatní agendy puncovní síužby (na pr. vý
měna drahých kovu) zuzuji .. 1
úřady:
„
a) v Praze s expositurami: v českých Bu
dějovicích, v Jablonci nad Nisou, v Kaik)vých Varech, v Lanskioune,
v Plzni a v Teplicích-šanove,
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b) v Brně s expositurami: v Moravské
Ostravě a v Olomouci,
c) v Moravské Třebové a
d) v Bratislavě s expositurou v Košicích.
(2) Obvody puncovních úřadů a jejich expositur jsou stanoveny v příloze tohoto na
řízeni.
(3) Expositury puncovních úřadů prová
dějí puncovní kontrolu zlatého a stříbrného
zboží v tuzemsku vyrobeného, při jehož zpra
cování bylo použito jako přísad stříbra a
mědi. Zboží platinové a zboží, jež obsahuje
jiné kovy než zlato, stříbro a měď, jakož
i zboží z ciziny dovezené, zkoušejí toliko pun
covní úřady.
§ 13.
Organisace státní puncovní
r a ’ y.
(K § 43 p. z.)
0) Státní puncovní rada má nej výše 20
členu jmenovaných ministrem veřejných
prací na tříleté funkční období z odborníků
oboru klenotnického, zlatnického a stříbrnického. Odpadne-li člen státní puncovní rady
z jakéhokoliv důvodu před uplynutím funk
čního období, jmenuje ministr veřejných
prací nového člena na zbytek období. Schů
zím předsedá ministr veřejných prací nebo
státní úředník jím k tomu ustanovený.
Schůzí účastní se též přednosta ředitelství
puncovní služby nebo, je-li zaneprázdněn,
jeho zástupce. Ministerstvo veřejných prací
může k jednání státní puncovní rady přizvati
i jiné odborníky, kteří nejsou jejími členy,
jakož i zástupce jiných státních úřadů. Při
zvaní odbomíci a zástupci státních úřadů
mají hlas poradní.
(2) K platnému usnášení státní puncovní
rady je třeba přítomnosti aspoň poloviny
členu. Usnesení dějí se prostou většinou
hlasů přítomných členů; při rovnosti hlasů
buďtež obě mínění oznámena ministerstvu
veřejných prací. Předsedající nehlasuje.
(3) Státní puncovní radu svolává minister
stvo veřejných prací nejméně dvakrát do
roka. Svolávání státní puncovní rady má
především ten účel, aby státní správa byla
obeznámena se zkušenostmi odborníků z oboru
klenotnického, zlatnického a stříbrnického,
jakož i s jejich případnými přáními a sna
hami.
(‘‘) Státní puncovní rada zvolí ze svých
členů výbor, který má 5 členů a 2 náhradníky

a schází se, aby se zabýval akutními odbor
nými otázkami.
(5) Jednání státní puncovní rady a jejího
výboru jsou neveřejná. O jednáních a usne
seních se vedou protokoly, do nichž mohou
členové kdykoli nahlédnouti. Jednací řád
státní puncovní rady a jejího výboru, jakož
i jeho případné změny stanoví ministerstvo
veřejných prací po vyslechnutí státní pun
covní rady.
(6) Funkce členů státní puncovní rady je
čestná, členům a jiným odborníkům přizva
ným k jednání státní puncovní rady, kteří
bydlí mimo obvod hlavního města Prahy, lze
povoliti paušální částku denních 45 lič na
úhradu všech výloh spojených s pobytem
v Praze. Kromě toho lze povoliti náhradu jízd
ného podle II. vozové třídy osobního vlaku,
rychlovlaku pouze při vzdálenostech přes
100 km. Výdaje s tím spojené hradí se ze
státní pokladny, členům státní puncovní rady,
případně jiným odborníkům z řad veřejných
zaměstnanců přísluší náhrada výloh podle
předpisů platných pro služební cesty.
§ 14.
Kontrola a označení platino
vého zboží.
Zboží platinové, které až dosud nepodléhalo
puncovní kontrole a jest 1. ledna 1929 na
skladech, musí býti nejpozději do 30. června
1929 úředně označeno. Podrobnější pokyny
budou dány vyhláškou ministra veřejných
prací uveřejněnou ve Sbírce zákonů a naří
zení.
ČI. II.
Puncovní zákon nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1929.
ČI. III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1929 a provede je ministr veřejných
prací v dohodě s ministry financí, průmyslu,
obchodu a živností, spravedlnosti a vnitra
Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Udržal v. r.
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Příloha k § 12, odst. 2.

Obvody puncovních únidů a jejich expositur.

Úřad

Sídlo

Obvod (podle zemí a politických okresů)

I. puncovní úřad
1. expositura

Praha
České Budějovice

2. expositura
3. expositura

Jablonec nad Nisou
Karlovy Vary

4. expositura
5. expositura

Lanškroun
Liberec

6. expositura

Plzeň

7. expositura

Teplice-šanov

II. puncovní úřad

Brno

1. expositura

Moravská Ostrava

2. expositura

Olomouc

země Česká
politické okresy: České Budějovice, český
Krumlov, Jindřichův Hradec, Kaplice,
Písek, Prachatice, Strakonice, Sušice,
Třeboň, Týn nad Vltavou
politický okres Jablonec nad Nisou
politické okresy: Aš, Falknov nad Ohří,
Cheb, Jáchymov, Kadaň, Karlovy Vary,
Kraslice, Loket, Mariánské Lazne, Nejdek, Přísečnice, Teplá, žlutíce
politický okres Lanškroun
politické okresy: česká Lípa, Frýdlant, Li
berec, Německé Jablonne, Rumburk,
Šluknov, Varnsdorf
statutární město Liberec
politické okresy: Blatná, Domažlice Hor
šovský Týn, Klatovy, Královice Plana,
Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stnbio, i
c}l0V
politické okresy: Děčín Duchcw, Chomu
tov
Litoměřice, Most, Podbořany,
Teplice-šanov, ústí nad Labem, zatec
"r
země Moravskoslezská, vyjímajíc politický
okres Moravská Třebová
nnlitické okresy: Bílovec, Bruntál, český
Těšin Frýdek, Fryštát, Frývaldov, Hlu
čili, Krnov, Místek, Moravská Osgava,
Nový Jičín, Opava, Valasske Meziříčí
statutární město Opava
politické okresy: Hranice Litovel. Morav.
ský Beroun, Olomouc, Prostějov, Prerov,
Rýmařov, Šternberk, Šumperk, Zábřeh
statutární město Olomouc

ITT, puncovní úřad
IV. puncovní úřad
expositura

:

“f «n,éSlovenská a Pclkarpatornská

Košice

íienré

Bardiov, Giraltovce, Gel-

S” MrfJaboíce, Michalovce,
sice, Levoča,
Qabinov Secovce,
Moldava, Pres ,
^ Nová Ves,
Qrdnn Sebrance, bpissKa
u
Stropkov Velké Kapušany, Vranov
m^to°se tfSzeným magistrátem Koa.ce

