
 

 

Investiční zlato 

Patria Direct Vám nabízí možnost nákupu zlatých investičních slitků dodávaných 

společností SAFINA, a.s., které pocházejí ze světoznámé švýcarské rafinérie PAMP. 

Investiční zlato je jednou ze specifických forem zlata – kovu, který díky svým unikátním 

vlastnostem neustále přitahuje pozornost investorů. Pod souhrnným pojmem investiční zlato je 

možné si představit především zlaté investiční slitky a zlaté mince splňující zákonem stanovená 

kritéria a parametry. 

Charakteristika slitků 

Partner: SAFINA, a.s. 

Ražebna: švýcarská rafinérie PAMP certifikovaná u LBMA (The London Bullion Market Association) 

Ryzost: 999,9g/kg = 24 karátů (ryzí zlato)   

Hmotnosti slitků: 31,1g (trojská unce), 50g, 100g, 250g, 500g a 1000g

Údaje na slitcích:  

 hmotnost 

 ryzost 

 identifikační číslo 

 značka rafinérie PAMP 

 ražba – Fortuna (bohyně štěstí a hojnosti) 

Výhody investice do zlata 

 Tradiční uchovatel hodnoty 

 Investor nenese žádné riziko třetích stran 

 Nákup je osvobozen od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Nevýhody investice do zlata 

 Dlouhodobá investice (větší rozdíly mezi prodejní a nákupní cenou) 

 Možné náklady na skladování (např. bankovní úschova) 

 Držení zlata nepřináší žádný úrok 

 



 

 

Postup nákupu 

1. Otevření standardního obchodního účtu u Patria Direct a podpis smlouvy umožňující 

nákup, případně zpětný prodej investičních slitků. 

2. Vklad peněžních prostředků na obchodní účet u Patria Direct. 

3. Závazná objednávka s potvrzením ceny na tel. č. (+420) 221 424 241. 

4. Převzetí investičního slitku 

Zpětný prodej 

Společností SAFINA, a.s. je garantován odkup investičních slitků nakoupených prostřednictvím 

Patria Direct. V případě zájmu o zpětný prodej prosím kontaktujte pracovníky Patria Direct na 

tel. č. (+420) 221 424 241. 

Výhody nákupu investičních slitků PAMP prostřednictvím Patria Direct 

 snadné podání telefonického pokynu 

 rychlé ověření ceny investičního slitku s pracovníky Patria Direct 

 automatická platba z evidenčního účtu u Patria Direct 

Vývoj ceny zlata v posledních pěti letech (září 2007 – září 2012) 

 

Kontakt 

Bližší informace o možnosti investování do zlatých investičních slitků Vám budou poskytnuty na 

tel. č. (+420) 221 424 241. 

Související odkazy 

www.safina.cz, www.pamp.com, www.kitco.com  

http://www.safina.cz/
http://www.pamp.com/
http://www.kitco.com/


 

 

Právní upozornění: 

Informativní charakter dokumentu 

Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mají čistě informativní charakter. Nejedná se o žádné investiční či jiné ekonomické 

doporučení nebo analýzu. 

Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. 

Neustálé změny cen investičních slitků 

Ceny investičních slitků se neustále mění v závislosti na vývoji ceny daného kovu na světových burzách, měnového kurzu české koruny vůči 

dalším světovým měnám a jinými faktory. Patria Direct proto nezaručuje aktuálnost, správnost a úplnost informací zde poskytnutých.  

Pro aktuální kurz a cenu slitku proto prosím kontaktujte pracovníky Patria Direct na čísle (+420) 221 424 241. 

Rizika spojená s investováním do investičních slitků 

S investicí do slitků je vždy spojeno riziko kolísání jejich hodnoty. Vzhledem k možnosti poklesu tržní ceny konkrétního kovu není zaručena 

návratnost investované částky do daného slitku.  

Výnosy v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích.  

Patria Direct neposkytuje ohledně slitků žádné investiční poradenství. 

Činnost Patria Direct při obchodování se slitky je omezena na přijímání pokynů k nákupu či zpětnému prodeji slitků od svých zákazníků a 

jejich předávání svému smluvnímu partnerovi. 

 


