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216.
Vyhláška ministra veřejných prací
dne 29. prosince 1^28
o stanovení úředních pimcovních značek.
Podle §§18 a 26 zákona ze dne 16. pro
since 192 7, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1928, o ryzosti
a puncovní kontrole platinového, zlatého a
stříbrného zboží (puncovního zákona) sta
noví se tyto úřední puncovní značky:
1. úřední puncovní značka pro
platinové z b oživ tuzemsku vyro
bené a zákonité ryzosti jest svatováclavská
koruna, nad níž jest obraz Hradčan se zapa
dajícím sluncem. Obrys značky jest čtyřúhel
ník se stranou nad obrazem Hradčan goticky
zalomenou.
“• Úřední puncovní značky pro
větší zlaté zboží v tuzemsku vy
robené, všech čtyř zákonitých ryzostí,
mají společný obrazec představující českého
lva v oválném ohraničení; stupeň ryzosti jest
vyznačen uprostřed spodní polovinv obrazce
arabskou číslicí 1 až 4.
3- Úřední puncovní značky pro
menší zlaté zboží v tuzemsku vyr o b e n é, ^ všech čtyř zákonitých ryzostí,
mají^ společný obrazec v oválném ohraničení
rozdělený obloučkem ve dvě pole; v horním
pěli jest vyobrazena polovina českého lva, ve
spodním poli pak arabská číslice označující
ryzosti č. 1 až 4.
4j Ú ř e d n í puncovní značky pro
stříbrné zboží v tuzemsku vyro
bené, všech pěti předepsaných ryzostí, mají
za společný obrazec znak Slovenska v rovnoramenném trojúhelníku s otupenými rohy.
Stupeň ryzosti jest vyznačen arabskou číslicí
1 až 5 na levé straně obrazce. Pro větší před
měty používá se značek velkých, pro menší
předměty značek malých.
5. úřední puncovní značka pro
platinové zboží dovezené z ciziny
jest svatováclavská koruna v obrysu obdél
níka, jehož hořejší strana jest vyklenuta.
6. úřední puncovní značky pro
zlaté a stříbrné zboží dovezené
z ciziny, zavedené vyhláškou ministerstva
financí ze dne 14. října 1920, č. 596 Sb. z. a n.,
a.to: pro zlaté zboží lyra s písmenou č, ohra
ničená^ nestej nestranným osmiúhelníkem a
pro stříbrné zboží heraldická lilie s písmenou
č) ohraničená stojatou elipsou dole otupenou,
zůstávají nadále v platnosti.

7. V ý v o zní značka pro nepuncované
zlaté a stříbrné zooží vyvážené do ciziny, za
vedená vyhláškou ministra veřejných prací ze
dne 30. října 1923, č. 216 Sb. z. a n., a předsta
vující kotvu přerývanou písmenou V v rovnolamenném trojúhelníku s otupenými rohy
zůstává v platnosti s tím dodatkem, že tato
značka platí také pro nepuncované zboží pla
tinové, určené k vývozu do ciziny.
8- Pro zboží s obsahem 250/1000
z 1 a i a zůstávají v platnosti úřední značky,
zavedené vyhláškou ministra veřejných prací
ze dne 18. listopadu 1925, č. 241 Sb. z. a n„
představující okřídlené kolo v nestejnostranném pětiúhelníku s číslicí 250 pro tuzemskou
výrobu a bez číslice 250 pro cizozemské zboží.
9. úřední puncovní značky jsou pro
všechny puncovní úřady stejné. Jejich vy- priloh
obražení ve zvětšeném měřítku jest připo- ° 3
jeno.
10. Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1929.
Dr. Spina v. r.

217.
Vyhláška ministra veřejných prací
ze dne 29. prosince 1928
o úředním označení platinového zboží.
Podle § 14 vládního nařízení ze dne 28. pro
since 1928, č. 215 Sb. z. a n., kterým se pro
vádí puncovní zákon a stanoví počátek jeho
účinnosti, se dávají tyto pokyny:
1. Platinové zboží, jak v tuzemsku vyro
bené, tak i z ciziny dovezené, podléhá podle
§ 1 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
(puncovního zákona) puncovní kontrole.
2. Dosavadní zásoby platinového zboží,
které jsou 1. ledna 1929 na skladě, nutno
předložití nejpozději do 30. června 1929 pří
slušnému puncovnímu úřadu k úřednímu
označení.
3. Platinové zboží, které je 1. ledna 1929
na skladě a má alespoň ryzost 950/1000 a
které i jinak vyhovuje předpisům puncov
ního zákona č. 2/1928 Sb. z. a n., označí se
úředními puncovními značkami pro zboží pla
tinové, stanovenými vyhláškou ministra ve
řejných prací ze dne 29. prosince 1928, č. 216
Sb. z. a n.
!

