
 

Oznámenie o začatí verejných ex-post konzultácií 

Povinné označovanie tovaru s nízkou hmotnosťou a povinné vlastnenie určených 

meradiel 

1. Názov právneho predpisu 

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“); 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2013 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a 

o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“); 

2. Lokalizácia 

§ 33 ods. 3 zákona č. 94/2013 Z. z. 

§ 13 ods. 2 vyhlášky MH SR č. 119/2013 Z. z. 

3. Gestor právneho predpisu 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

4. Ostatné zainteresované strany:  

Puncový úrad Slovenskej republiky 

5. Stručný opis regulácie 

Zákon č. 94/2013 Z. z. ukladá povinnosť pre výrobcov a obchodníkov povinnosť viesť evidenciu 

o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných drahých kovoch, pričom pri určovaní 

hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať určené meradlá 

a merania musia byť uskutočnené s presnosťou na celé gramy. určenými meradlami pritom musí 

byť vybavená každá prevádzkareň.  

Zároveň v zmysle vyhlášky 119/2013 Z. z. vyplýva povinnosť označovať tovar aj s veľmi nízkou 

hmotnosťou ak je to technicky možné, pričom označenie sa umiestni aj na voľne oddeliteľných 

častiach. V zmysle § 13 ods. 1 sa za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou považuje tovar, ktorého 

hmotnosť nie je vyššia ako 0,5 g pri zlatom a platinovom tovar a 2 g pri striebornom tovare.  

6. Špecifikácia - 1 

7. Číslo regulácie: 27 a 28 

8. Dôvod zaradenia:  

V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov bod 10.3 písm. d) 

9. Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:  

Predkladateľ podnetu navrhuje zrušiť povinnosť vlastnenia zákonom stanovených váh vzhľadom 

na vysoké finančné náklady ich zabezpečenia a zároveň navrhuje zjednodušiť postupy povinného 

puncovania. Príkladom zjednodušeného postupu podľa vzorov aj iných krajín, kde je vymedzená 

minimálna hmotnosť pre zaradenie tovaru pod povinné puncovanie.  

                                                 

1 V zmysle metodického postupu pre ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí sa informácie v časti „Špecifikácia“ neuvádzajú, 

ak je regulácia zaradená do Registra ex post podľa bodu 10.3 písm. d) jednotnej metodiky a jej hodnotená úprava bola predložená do legislatívneho 

procesu pred 1. aprílom 2015.  



10. Termín ukončenia konzultácií: 20. novembra 2022 

11. Kontaktná osoba gestora:  Mgr. Ing. Vladimír Balaščák 

           vladimir.balascak@puncovyurad.sk  

 Mgr. Slávka Spišáková 

 slavka.spisakova@puncovyurad.sk  

 Ing. Emília Budišová 

 emilia.budisova@mhsr.sk 
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