
V poslední době dostáváme často dotaz, jestli je firma Bessergold GmbH 
registrována u puncovního úřadu (PÚ) a když ne, tak proč ne. 
 
Předpokládáme, že tento dotaz pramení ze skutečnosti, že většina firem, které 
obchodují s investičními drahými kovy na českém trhu registraci  u PÚ i jeho 
logo uvádějí.  
 
Tyto reference jsou přinejmenším zavádějící, manipulují s důvěrou 
zákazníků a jsou zřejmě i protizákonné. 
 
Puncovní úřad nemá totiž žádné pravomoci ani povinnosti týkající se kvality 
výrobků z drahých kovů, které nejsou definovány jako zboží v puncovním 
zákoně.  
 
Slitky ani mince, které Bessergold GmbH a řada konkurenčních firem, které tyto 
produkty na českém trhu nabízí, puncovnímu zákonu nepodléhají a jakékoliv 
spojování těchto produktů s autoritou PÚ je čistě manipulativní a je tedy nekalou 
konkurencí. 
 
Pokud Vás tato problematika zajímá hlouběji, další podrobnosti najdete v dopise, 
který jsme dostali od PÚ (text dole), případne z webu PÚ (klikněte zde), nebo 
puncovního zákona (klikněte zde). 
 
V každém případě se spolehněte, že firma Bessergold GmbH dodržuje ty 
nejpřísnější možné obchodní standardy, jak je zvykem na vyspělých evropských 
trzích. 
 
Vážená paní Šuchmanová, 
 
nejdřív se omlouvám za určité zpoždění v odpovědi. Předseda úřadu mě požádal, 
abych na Váš dotaz odpověděl, ale ten e-mail se mi někam zatoulal a našel jsem ho 
až při zpětné kontrole pošty. 
 
Vlastní odpověď pak vede jiným směrem, než kam vedl dotaz. Dohoda o umožnění 
… atd …. by měla pro Vaši firmu smysl podobný jako pro další firmy, které dohodu 
uzavírají, pokud bychom ji mohli uzavřít. Jde o určité viditelné potvrzení, že firma 
nemusí mít obavy z anonymního kontrolního nákupu, což jí dává určitou výhodu v 
záplavě firem nabízejících podobné zboží nebo služby. Navíc toto pozitivní 
zviditelnění (na webu PÚ a současně na vlastních stránkách firmy) v podstatě 
vůbec nic nestojí. 
 
Teď se ale vracím k té části věty "… pokud bychom ji mohli uzavřít". Problém je v 
tom, že uzavíráme tuto dohodu s firmami, které nabízejí a prodávají zboží, které 
podle puncovního zákona můžeme a máme povinnost kontrolovat. A investiční 
zlato takovou komoditou není. Takže kdybychom uzavřeli dohodu s firmou 
prodávající investiční zlato, naše logo umístěné na webu firmy i uvedení firmy v 
našem seznamu signatářů dohody by vlastně říkaly, že je firma pod kontrolu 
inspekce PÚ. Což nemůže být pravda, protože puncovní zákon nám kontrolu 
investičního zlata neumožňuje. Nemluvě o okolnosti, že od určité velikosti slitků 



není možné potvrdit dostupnými nedestrukčními analytickými metodami, že je celý 
slitek vyroben ze stejného materiálu jako jeho kontrolovatelný povrch. Tudíž s 
firmami, které prodávají pouze investiční zlato, nejen neuzavíráme Dohodu, 
protože bychom tím klamavě informovali zákazníky, ale takové firmy ani 
neregistrujeme pro zacházení s drahými kovy ve smyslu puncovního zákona. 
 
Ještě na vysvětlení uvedu, že pokud v seznamu signatářů najdete firmu, která se 
zabývá stejným obchodováním jako Vaše, může to mít dvě příčiny. Buď kromě s 
investičním zlatem obchoduje také se např. šperky z drahých kovů, nebo byla firma 
zaregistrována dříve než jsme si tato pravidla ujasnili, a zpětně prakticky nelze 
takovou firmu objevit jinak než při kontrole nebo po upozornění zvenčí. Pokud se 
taková firma objeví, dohodu vypovíme a registraci zrušíme. 
 
S pozdravem 
 
Miloslav Pilecký 
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Vážený pane Herškoviči, 
 
také nám velmi záleží na tom, aby situace nejen na trhu šperků, ale i v okolních 
odvětvích byla zcela korektní. Bohužel nekorektní (neoprávněné, zavádějící) 
používání našeho loga na internetu nejsme schopni sledovat především pro 
nedostatek osob, které by se probíraly internetem a hledaly prohřešky.  
Internet je na velikost našeho úřadu a práce, které musíme zajistit, příliš rozsáhlý a 
vyhledávací metody vhodné pro tento účel nemáme k dispozici. 
Diskuse s Vámi mě však přivádí k názoru, že bude třeba tuto věc poněkud osvětlit i 
na našich webových stránkách. V dohledné době to uděláme. 
 
U firem, které nepodléhají povinnosti registrace podle puncovního zákona, nemáme 
moc prostředků, jak jim v používání loga zabránit, přestože máme logo 
zaregistrováno na Úřadu průmyslového vlastnictví. Pokud si firma po našem 
upozornění postaví hlavu, je třeba nakonec použít soudní cestu, takže si můžete 
představit rychlost akce. 
A ještě se vyjadřuji k Vaší žádosti o použití textu mého e-mailu: ano, máte souhlas 
citovat text bez omezení (tedy i se jménem). Jak vidíte nahoře, už jsem zmínil záměr 
vysvětlit tuto záležitost i na našem webu. 
 
 
Prozatím Vás zdravím, 
 
Miloslav Pilecký 

www.puncovniurad.cz
pilecky@puncovniurad.cz

