
   

 

   

ESTÓNSKO 

https://metrosert.ee/en/company/assay-office/ 

 

Zákonné rýdzosti pre jednotlivé drahé kovy  sú nasledovné : 

 

Drahý kov Zákonná rýdzosť Tvar značky pre rýdzostné číslo 

Zlato 375, 500, 585, 750, 916, 999  
Striebro 800, 830, 925, 999  
Platina 850, 950, 999  
Paládium 500, 950, 999  
 

* Tvary rýdzostných čísiel na dovezenom tovare môžu byť odlišné od vyššie uvedených. 
 

 

 

Drahý kov Zákonná rýdzosť Kombinovaný štátny punc s rýdzostným číslom  

Zlato 
375, 500, 585, 750, 916, 

999  
Striebro 800, 830, 925, 999  
Platina 850, 950, 999  
Paládium 500, 950, 999  

 

 

Pri označovaní samostatnými značkami je poradie značiek nasledovné: Najskôr rýdzostné 

číslo v charakteristickom obryse a potom štátny punc v oválnom obryse. 

 

     

Kombinovaný štátny punc s rýdzostným číslom: 

Kombinovaná zodpovednostná značka s rýdzostným číslom: 

https://metrosert.ee/en/company/assay-office/


   

Ročníková značka. 

 

Ročníková značka identifikuje rok výroby tovaru z drahých kovov. Vyrazenie značky je 

dobrovoľné a považuje sa za dodatkovú značku. 

Značky s písmenom označujúcim rok musia byť nasledovné: 

 

 

 

 Rok Písmeno 
Ročníková 

značka 
Rok Písmeno 

Ročníková 

značka 

1993 A  2005 M  
1994 B  2006 N  
1995 C  2007 O  
1996 D  2008 P  
1997 E  2009 R  
1998 F  2010 S  
1999 G  2011 Z  
2000 H  2012 T  
2001 I  2013 U  
2002 J  2014 V  
2003 K  2015 X  
2004 L  2016 Y  

Kombinovaná ročníková značka so 

zodpovednostnou značkou: 

 

 

Register zodpovednostných značiek:  http://www.http://www.proovikoda.ee/register/otsing.php  

http://www.http/www.proovikoda.ee/register/otsing.php


   

 

 

 - ročníková značka 

 zodpovednostná  značka (výrobca alebo dovozca) 

 - kombinovaná zodpovednostná značka s o značkou dátumu 

 - kombinovaná zodpovednostná značka s rýdzostným číslom 

 
- rýdzostné číslo 

 - estónska národná puncová značka 

 - estónska národná puncová značka kombinovaná s rýdzostným číslom 

 - značka sa používa na tovar z drahých kovov, ktorých rýdzosť je menšia 

ako najnižšia zákonná rýdzosť 

 

Príklady označovania tovaru z drahých kovov napr. striebro 925/1000: 

 zodpovednostná značka + rýdzostné číslo 

 kombinovaná značka dátumu+ zodpovednostná značka+rýdzostné číslo 

 kombinovaná zodpovednostná značka +rýdzostné číslo 

 
kombinávaná značka zodpovednostná značka + rýdzostné číslo + 

samostatný štátny punc 

 samostatné značky zodpovednostná + rýdzostné číslo  + štátna značka 

 
kombinovaná značka dátumu a zodpovednostná značka + 

kombinovaný štátny punc s rýdzostným číslom. 


