Na základe ustanovenia § 15 odst.2 zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
(puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov vydáva Puncový úrad SR predchádzajúci súhlas pre
tuzemský a cudzí tovar vyrobený kombináciou drahého kovu s obyčajným kovom (ďalej kombinovaný
tovar).
Z dôvodu ochrany spotrebiteľa musí kombinovaný
podmienky:

tovar pri ponúkaní na predaj spĺňať nasledovné

1. Kombinovaný tovar bude pri ponúkaní na predaj a pri predaji viditeľne oddelený. Viditeľne
oddelený znamená, že tovar bude pri predaji oddelený od tovaru vyrobeného z drahých kovov a tiež
od tovaru vyrobeného úplne z obyčajných kovov. To znamená, napríklad, ak je tovar vyrobený zo
striebra o rýdzosti 925/1000 v kombinácii s titánom, nemôže byť ponúkaný spoločne s tovarom
vyrobeného celkom zo striebra ani spoločne s výrobkami vyrobenými celkom z titánu.
2. Kombinovaný tovar bude označený v súlade s puncovým zákonom, to znamená, že tovar bude
označený zodpovedajúcou puncovou značkou a zodpovednostnou značkou (pri tovare s veľmi
nízkou hmotnosťou zodpovedajúcim rýdzostným číslom a zodpovednostnou značkou) na súčastiach
z drahých kovov, na súčastiach z obyčajných kovov bude tovar označený znamienkom
METAL,MET,M, v prípade, že časť z obyčajného kovu nie je možné označiť bude znamienko na
časti z drahého kovu v blízkosti puncovej značky.
3. Kombinovaný tovar bude vo vitrínach zreteľne popísaný, to znamená, že tovar bude ponúkaný
na predaj pod názvom drahého kovu + obyčajný kov , napr.: Ag 925/1000 + obyčajný kov, resp.
názov kovu , napr. striebro 925/1000 + titán, (oceľ) ap. Popis ďalej závisí od vzájomného pomeru
kovov; v prípade vyššej hmotnosti obyčajného kovu bude popis nasledovný: obyčajný kov + striebro
925/1000.
4. Kombinovaný tovar bude zreteľne popísaný na vydávaných predajných dokladoch, to znamená, že
na doklade bude slovne uvedená kombinácia kovov a tiež hmotnosť kovov v gramoch s presnosťou
podľa ustanovení § 33 odst.3,puncového zákona, napr. prívesok Ag925/1000-3g, obyčajný kov-1g.
5. Ak bude kombinovaný tovar predkladaný na puncovú kontrolu bude na objednávke úkonov správne
deklarovaný, to znamená, že tovar bude predkladaný na samostatnej objednávke, bude uvedený
počet kusov, celková hmotnosť, druh a rýdzosť drahých kovov, hmotnosť obyčajných kovov
a poprípade ich názov. Tovar bude označený zodpovednostnou značkou.
6. Pri kombinovanom tovare musí byť zaistená ľahká rozpoznateľnosť súčastí z obyčajného a súčasti z
drahého kovu. To znamená, že kombinovaný tovar nesmie byť povrchovo kompletne upravený
drahým kovom v jednotnom odtieni.
Dané podmienky sa týkajú každého druhu predaja aj internetového predaja alebo predaja cez TV a pod.
Ponúkaný kombinovaný tovar musí byť riadne označený, riadne oddelený a riadne popísaný (vrátane
hmotnosti jednotlivých kovov).
Pokiaľ pri ponúkaní kombinovaného tovaru nebudú splnené vyššie uvedené podmienky, nevzťahuje sa
na takýto tovar predchádzajúci súhlas na základe ust. §15 odst.2 puncového zákona .
Ak puncová inšpekcia zistí ponúkaný kombinovaný tovar na predaj bez splnenia všetkých vyššie
uvedených podmienok stanovených pre udelenie predchádzajúceho súhlasu, začne správne konanie
vedené okrem iného z dôvodu obchodovania s tovarom v nepovolenej kombinácii a porušení
ustanovenia §15 odst.2 puncového zákona.

