
DOHOVOR O KONTROLE A OZNAČOVANÍ 

VÝROBKOV Z DRAHÝCH KOVOV. 

 

 

Dohovor je medzinárodná zmluva o cezhraničnom obchode s výrobkami z drahých 

kovov. Táto zmluva bola podpísaná v novembri roku 1972 vo Viedni a vstúpila do 

platnosti v roku 1975. 

 

ohovor je zameraný na zjednodušenie obchodovania s výrobkami z drahých kovov 

a zároveň zachovanie ochrany trhu a spotrebiteľa z dôvodu povahy obchodovaného 

tovaru. Dohovor poskytuje základný súhrn technických požiadaviek na overovanie a označovanie 

nezávislými orgánmi a spoločné kontrolné značky (CCM) indikujúce rýdzosť drahého kovu. 

Podpísaním dohovoru každý členský štát povoľuje dovoz a predaj výrobkov označených týmito 

spoločnými značkami na domácom trhu bez ďalšej kontroly a označovania. 

Dohovor je otvorený každej krajine, ktorá je členom Organizácie spojených národov a má 

zabezpečené prostriedky na nezávislé testovanie a označovanie výrobkov z drahých kovov.  

 

Členskými štátmi Dohovoru sú: 

Rakúsko(od roku 1975), Cyprus(2007), Česká republika(1994), Dánsko(1988), Fínsko(1975), 

Maďarsko(2006), Írsko(1983), Izrael(2005), Lotyšsko(2004), Litva(2004), Holandsko(1999), 

Chorvátsko(2018), Nórsko(1983), Poľsko(2005), Portugalsko(1982), Slovenská republika(2007), 

Slovinsko(2009), Srbsko(2020), Švédsko(1975), Švajčiarsko(1975) a Spojené kráľovstvo(1976). 

 

 

Spoločná kontrolná značka(Common Control Mark – 

CCM). 

 

poločná kontrolná značka Dohovoru je prvou a 

jedinou medzinárodnou puncovou značkou a má 

rovnaký právny štatút ako národné puncové značky. CCM 

označujú národné puncové úrady, uvedené v článkoch 

Dohovoru, na výrobky zo zlata, striebra a platiny po tom čo 

boli vykonané skúšky rýdzosti odsúhlasenými skúšobnými 

metódami. 

Poslednou novelizáciou ustanovení Dohovoru boli 

zavedené dva typy spoločných kontrolných značiek. 

Výrobky označené spoločnou kontrolnou 

značkou(Common Control Mark) Typ 1 spolu so značkou 

puncového úradu(Assay Office mark), zodpovednostnou 

značkou(responsibility mark), alebo spoločnou kontrolnou 

značkou(Common Control Mark) Typ 2 spolu so značkou 

                                                 
 vrátane Grónska(od roku 2004) 
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Prečo puncovať...? 

 

Kontrola drahých kovov sa 

praktizovala vo väčšine európskych 

krajín už po stáročia. Vo svete, ktorý viac 

a viac preferuje dereguláciu, môže byť 

kontrola výrobkov z drahých kovov 

vnímaná ako anachronizmus. Ale, nie je. 

Hlavným cieľom puncovania je ochrana 

spotrebiteľa pred podvodmi 

a zabezpečenie rovnej súťaže medzi 

výrobcami a obchodníkmi spolu so 

stabilizáciou a rastom trhu. 

Trh v krajinách, v ktorých nie je 

zavedená puncová kontrola, má 

tendenciu trpieť podkarátovosťou 

výrobkov. To znamená, že výrobky na 

trhu nemajú hodnotu, za ktorú sú 

predávané. 

Puncovanie je preto spoľahlivý 

symbol kvality ako aj dobrý nástroj 

zvýšenia zákazníkovej dôvery a predaja 

výrobkov z drahých kovov. 



puncového úradu(Assay Office mark), zodpovednostnou značkou(responsibility mark), druhom 

drahého kovu(Au, Ag, Pt, Pd) a rýdzostným číslom(fineness mark) nemusia byť predkladané na 

ďalšiu kontrolu v členských štátoch Dohovoru. Značka národného puncového úradu garantuje, že 

rýdzosť drahého kovu je minimálne rovná rýdzosti indikovanej rýdzostnou číslicou. 

 

 

Zodpovednostná značka musí byť zaregistrovaná v krajine, ktorá aplikuje značku CCM a 

nemusí byť registrovaná v krajine dovozu. 

 

 

značovanie výrobkov spoločnou kontrolnou značkou je vždy dobrovoľné: výrobcovia 

môžu požiadať o označenie svojich výrobkov touto značkou. Označovanie CCM 

značkami je aplikované nezávisle na používanom systéme puncovníctva v členskom štáte. 

Niektoré členské štáty majú systém povinného puncovníctva(všetok tovar musí byť skontrolovaný a 

označený puncovým úradom), iné krajiny majú systém dobrovoľného puncovníctva(výrobky sú 

kontrolované a označené puncovým úradom na žiadosť výrobcu) a ďalšie krajiny majú zmiešaný 

systém puncovníctva( napr. Švajčiarsko, kde len hodinkové puzdra podliehajú povinnému 

puncovaniu). 

   

 

Typ 1 Typ 2 

Platina Zlato Paládium Striebro 
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Pretože Dohovor je medzinárodnou dohodou medzi krajinami, akékoľvek zmeny 

v jeho ustanoveniach musia byť odsúhlasené jednomyseľne. Tieto zmeny sa aplikujú 

jednotne vo všetkých členských štátoch, akonáhle sú oznámené depozitárom 

Dohovoru(Ministerstvo zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva). 

Činnosť Dohovoru je riadená Stálym výborom reprezentantov členských krajín, ktorý 

tiež určuje technické požiadavky a skúma systémy a procedúry puncovníctva v krajinách 

pristupujúcich k Dohovoru. 

Pri snahe o modernizáciu Dohovoru podnikol Stály výbor hĺbkovú revíziu, ktorá 

začlenila medzinárodnú normalizáciu(napr. ISO rýdzostné štandardy), zaviedla paládium 

ako nový drahý kov a postúpila väčšie kompetencie pre Stály výbor(napr. určovanie 

technických požiadaviek). 



 

 súčasnosti je Dohovor jediným celosvetovým nástrojom harmonizácie kontroly 

a označovania drahých kovov, ktorý eliminuje bariéry v cezhraničnom obchode 

s výrobkami z drahých kovov. Neovplyvňuje výrobcov, ktorí si neželajú používať CCM značku, ale 

určite zvýhodňuje tých, ktorí majú záujem o export do celého sveta. Naviac je CCM značka 

vnímaná ako spoľahlivý znak kvality aj vo viacerých tretích krajinách(nečlenoch Dohovoru) a de 

facto je nimi aj uznávaná. 
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Viac informácií získate na sekretariáte Dohovoru: 

 

c/o PIC/S 

14, rue du Roveray 

CH – 1207 Geneva(Switzerland) 

Tel: +41 22 738 92 15 – Fax: +41 22 738 92 17 

E-mail: info@hallmarkingconvention.org 

Web: www.hallmarkingconvention.org 

 

 

alebo na Puncovom úrade SR: 

 

Puncový úrad Slovenskej republiky 

Medená 10 

814 56 Bratislava 

Tel: +421 2 529 67 055 

E-mail: pusr@puncovyurad.sk 

Web: www.puncovyurad.sk 
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