
ÚVOD 
 

KDO JSME 
SOLITER, a.s. je česká soukromá společnost založená v roce 1908 a v roce 2023 tedy oslaví 115 let 

působení na trhu se zlatým a stříbrným zbožím. 

SOLITER, a.s. je primárně největším českým výrobcem zlatých a stříbrných šperků. Jako obchodník 

s investičním zlatem se vyprofiloval ihned po zavedení kategorie investičního zlata osvobozeného od 

DPH do legislativního stavu v rámci ČR v roce 2006. Tuto činnost tedy vykonává od samého počátku. 

CO NABÍZÍME 
SOLITER, a.s. na tomto e-shopu nabízí investiční zlato v mezinárodně obchodovatelné formě, které je 

likvidní po celém světě. 

SOLITER, a.s. většinou zajišťuje investiční zlato vyrobené v těchto předních (švýcarských) rafineriích: 

ARGOR HERAEUS, HERAEUS, VALCAMBI, PAMP, METALOR, UMICORE, MÜNZE ÖSTERREICH 

PROČ OD NÁS 
SOLITER, a.s. není pouze závislý na tomto segmentu obchodu s investičním zlatem. Zpracováváme 

velké množství zlata i při výrobě šperků a nejsme tedy zatíženi (ekonomickými, cenovými, 

obchodními) problémy, jako tzv. „specialisté“. 

Naší filosofií je, že při obchodu se šperky i s investičním zlatem musí být spokojeny obě strany 

obchodu. 

 

INVESTIČNÍ ZLATO 
Investiční zlato je ze zákona osvobozeno od DPH dle §92. Osvobození od DPH je největší deviza 

investičního zlata oproti komoditám, jako je stříbro nebo brilianty. 

Investiční zlato je likvidní ve velmi krátkém čase po celém světě, kdekoliv. V současné době je vysoká 

likvidita zajištěna i v ČR. Zpětný odkup garantuje i SOLITER, a.s. za ceny na úrovni světové ceny zlata 

ve všech svých kamenných prodejnách, v centrále v Jablonci n. N. a i v rámci tzv. korespondenčního 

výkupu. 

Výnosy z prodeje investičního zlata nepodléhají dani z příjmu fyzických osob. 

Investiční zlato plní velmi významnou roli jako uchovatele hodnoty v dobách inflace a případné 

devalvace. 

Investiční zlato od vyjmenovaných výrobců (viz výše) je většinou nabízeno v těchto gramážích: 

1 g, 2 g, (2.5 g), 5 g, 10 g, 20 g, 31.1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1.000 g. 

Menší hmotnosti jsou lisované a certifikáty jsou zatavené v ochranné folii. Větší hmotnosti jsou 

lisované nebo lité (slitky) a podle výrobců jsou certifikáty buď volné, nebo též zatavené. Číslo na 

certifikátu vždy odpovídá číslu na cihličce. 

https://www.soliter.cz/prodejny


Pro přehlednost je e-shop uspořádán podle hmotnosti cihliček a podle jednotlivých dodavatelů. 

PODMÍNKY PRODEJE 
 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
Prodejcem je společnost SOLITER, a.s., Nádražní 148/10, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00480835, 

CZ00480835 . 

Pracujeme se zásadou, že podmínky prodeje musí být stručné a jasné. Nevymýšlíme „co by, kdyby“ a 

případné sporné záležitosti, pokud to jde, řešíme ve prospěch zákazníka - kupujícího . 

Pracujeme s vlastním kapitálem. Investiční zlato je buď SKLADEM, nebo zaplacené a NA CESTĚ. Větší 

objednávky, mimo tento stav, řešíme individuálně s každým zákazníkem. Dotazy je možné zaslat 

volbou Poslat zprávu. 

Garantujeme zpětný výkup a vykupujeme i zlato, které nebylo zakoupeno v Soliteru, viz Výkup zlata 

na www.soliter.cz. 

Množství kusů od jednotlivých typů cihliček objednávané v našem e-shopu je skutečně SKLADEM 

nebo skutečně NA CESTĚ (tj. máme ho objednané a je na cestě k nám). Jiné (další) neuvedené 

množství je řešeno NA DOTAZ. Se všemi kategoriemi (skladem, na cestě, na dotaz) můžete jednoduše 

pracovat v našem e-shopu.  

Zboží SKLADEM odpovídá také konkrétní značce výrobce. Zboží NA CESTĚ má určeny tyto priority 

Argor Heraeus, Heraeus, Valcambi, ale konkrétní značka není garantována. Garantována je některá ze 

značek vyjmenovaných v sekci „co nabízíme“. 

Pokud si přejete pro některou cihličku dárkové balení, napište prosím tento požadavek do poznámky 

před ukončením objednávky. 

CENY, CENÍK 
Ceny uvedené na e-shopu jsou platné v daném okamžiku až do odeslání objednávky pro kategorii 

SKLADEM nebo NA CESTĚ. Po odeslání objednávky se mohou ceny v důsledku vývoje na světovém 

trhu změnit. Změna cen (a to nárůst i pokles) není důvodem k neakceptaci či změně ceny objednávky 

a není důvodem k nezaplacení závazné objednávky. 

V případě požadavku na zajištění investičního zlata mimo uvedené kategorie (skladem, na cestě) 

bude Vaše poptávka podrobena samostatné nabídce a upřesnění podmínek. 

Ceník investičních slitků na našem webu 

Katalog investičního zlata 

FORMA ÚHRADY, PLATBA 
Po odeslání objednávky z e-shopu je objednané investiční zlato odepsáno ze skladu nebo z položky na 

cestě a je Vám rezervováno. Poté ihned vystavujeme zálohovou fakturu s Vašimi uvedenými 

identifikačními údaji a zasíláme Vám ji na Vaši e-mailovou adresu. 

https://www.soliter.cz/vykup-zlata---cenik-cz
https://www.soliter.cz/vykup-zlata---cenik-cz
https://apex.soliter.cz/apex/r/apex_felis/investicni_zlato/cenik-inv
https://apex.soliter.cz/apex/r/apex_felis/investicni_zlato/katalog
https://apex.soliter.cz/apex/r/apex_felis/investicni_zlato/katalog


Úhradu je nutné provést do následujících dvou pracovních dní. Pokud by nebyla platba připsána na 

účet prodávajícího do tohoto termínu, tak se objednávka i zálohová faktura ruší (storno) a zboží je 

opět uvolněno k prodeji. Právo případné výhrady k opakovanému nákupu pak přísluší prodávajícímu. 

Platbu je možné provést některým z následujících způsobů: 

1) V hotovosti do výše zákonného limitu (aktuálně do výše 270.000,- Kč, resp. 10.000 EUR) 

2) Bankovním převodem na základě zálohové faktury 

3) Dobírkou do výše 25.000,- Kč v ČR, dobírečné dle sazebníku 

Vzhledem k poplatkům a nízké marži nelze úhradu provést platební kartou. 

Vzhledem k charakteru investičního zlata nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837 

Občanského zákoníku, ledaže by se s prodávajícím na této skutečnosti dohodl. 

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ 
1) Osobní převzetí v sídle společnosti 

2) Osobní převzetí na provozovnách společnosti (výdejní místo)  maloobchodní prodejny 

3) Osobním dodání na Vámi udanou adresu (při větší objednávce a po dohodě) 

4) Veřejným přepravcem - Česká pošta, a.s. jako pojištěné cenné psaní až do hodnoty 1.000.000 Kč 

po vzájemné dohodě. Poštovné případně dle sazebníku. 

V případě dodání Českou poštou Vás pošta bude o dodání informovat zprávou na Vámi uvedené 

telefonní číslo.  

 

SOLITER,a.s. 

Verze 12.9.2022 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://www.soliter.cz/prodejny

