Naše společnost Moje mincovna CZ s.r.o. je distributorem kvalitních produktů v oboru
pamětní numismatiky.
Puncování produktů z drahých kovů upravuje puncovní zákon České republiky
č. 539/1992 Sb., jenž je považován za jednu z nejdůslednějších norem v celé EU, protože
klade na první místo ochranu spotřebitele.
V souladu s tímto zákonem je společnost Moje mincovna CZ s.r.o. od roku 2016
registrována u Puncovního úřadu České republiky, a to pod registračním číslem 11722.
Puncovní úřad tvoří součást státní správy a jeho hlavní povinností je kontrola ryzosti
drahých kovů. Právě tato činnost důkladně prověřuje výrobce i obchodníky produktů
z drahých kovů. V rámci kontrol se mimo jiné provádí také chemické analýzy a jiné
specifické testování.
Ryzost označuje obsah čistého drahého kovu ve slitině, ze které je produkt vyroben.
Ryzost se vždy vyjadřuje v tisícinách (1/1000). Obsah ryzího stříbra, zlata nebo platiny
udává tzv. ryzostní značka.
V oboru pamětní numismatiky se nejčastěji můžete setkat se stříbrem a zlatem o ryzosti
999/1000. Tento údaj vyjadřuje čistotu kovu v hodnotě 99,9 %.

Puncování
Punc informuje zákazníka o pravosti a ryzosti. Samotné označování se provádí ražbou
nebo laserem a celému tomuto procesu se říká puncování.
Puncem musí být povinně označeny stříbrné medaile, které obsahují více než 3 gramy,
a zlaté medaile obsahující více než 0,5 gramu ryzího kovu.
Oficiální pamětní mince, tedy numismaty emitované státními autoritami (národními
bankami), jež nesou nominální hodnotu v měně dané země, povinnosti puncování
nepodléhají.

Typy punců
• Odpovědnostní značka je zaregistrována na Puncovním úřadu a lze podle ní dohledat
výrobce či dovozce produktu.
Odpovědnostní značka naší společnosti Moje mincovna CZ s.r.o. je COI:

• Český státní punc je specifický obrazec s číslem. Tvar puncu udává, z jakého kovu
jaké ryzosti bylo zboží zhotoveno. Státní puncovní značku může na produkt umístit
pouze puncovní úřad a tato značka plní funkci hlavní kontroly. Zboží označené českým
státním puncem má ověřenou, státem garantovanou ryzost.

