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Téma čísla: 
JAK BEZPEČNĚ ULOŽIT 

INVESTIČNÍ KOVY?



ZLATÉ PAMĚTNÍ MINCE 
cyklus Hrady České republiky

*Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.
Aktuální cenu zjistíte pomocí QR kódu na našich webových stránkách.

Kód: 003090

19 950  Kč*

(osv. od DPH)

Hrad Bouzov
2017, proof

Náklad: 7 400 ks
Autor: MgA. Josef Oplištil

Emise: 30. 5. 2017

Nominál: 5000 Kč  ׀  Průměr: 28 mm  ׀  Hmotnost: 15,55 g  ׀  Ryzost: 999.9/1000 Au
Provedení: Proof  ׀  Hrana: hladká

Emitent: ČNB  ׀  Ražba: Česká mincovna

Náklad: 8 200 ks
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů

Emise: 31. 5. 2016

Kód: 003086

22 900  Kč*

(osv. od DPH)

Hrad Kost
2016, proof

Kód: 003092

18 500  Kč*

(osv. od DPH)

Hrad Pernštejn
2017, proof

Náklad: 7 800 ks
Autor: Luboš Charvát

Emise: 24. 10. 2017
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Místo k uložení drahých kovů 
by mělo splňovat tři základ-
ní parametry: bezpečnost, 
dostupnost a diskrétnost. Čím 
méně lidí ví, že investujete do 
drahých kovů, tím lépe.
Pokud máte v drahých kovech 
uloženo více finančních pro-
středků, je rozumné uskladnit 
je na více místech. Kromě 
diverzifikace rizika řešte i do-
stupnost. Malá část doma jako 
pohotovostní zásoba a větší 
část v profesionálním úložišti 
s vysokým bezpečnostním 
standardem je jednou z mož-
ností diverzifikace.

JAK BEZPEČNĚ
ULOŽIT INVESTIČNÍ 
KOVY?
VÝHODY A NEVÝHODY DOMÁCÍ, BANKOVNÍ 
A NEBANKOVNÍ ÚSCHOVY

Než se rozhodnete pro usklad-
nění investičních kovů doma, od-
povězte si na následující otázky.  
Pomůže vám to při rozhodování, 
jak velký objem drahých kovů je 
vhodné uložit doma.
Ví více než jedna osoba, že 
vlastníte drahé kovy? Mohl by 
to někdo prozradit v nevhodné 
společnosti? Vědí to vaše děti? 
V závislosti na jejich věku a zra-
losti, komu by to mohly říci? 
Čím více lidí to ví, tím méně dra-
hých kovů si ponechte doma.
Jsou vaše příjmy nebo váš sou-
hrnný majetek dostatečně vy-
soké, abyste se stali potenciál-

ním cílem zlodějů? Pracujete na 
očích veřejnosti? Mluvili jste ve-
řejně pozitivně o zlatě a stříbru? 
Pokud jste odpověděli „ano“ na 
některou z těchto otázek, bude 
moudré mít doma drahých kovů 
spíše menší množství.
Máte zabezpečovací systém, 
nebo chráníte svůj domov ji-
ným způsobem? Máte více 
míst, kde pobýváte, která vám 
patří a kde lze uschovávat dra-
hé kovy (např. vlastníte firmu, 
máte v ní trezor a zabezpečo-
vací systém v celé firmě)?
Pokud používáte trezor, je ohni-
vzdorný? Jakou úroveň ochrany 
poskytuje? Jak je velký (mohl 
by s ním zloděj odejít)? Hrozí 
v místě vašeho bydliště přírodní 
katastrofy (například povodně) 
a je proti nim váš trezor odolný? 
Připravte si nouzový scénář pro 
případ, že budete z nějakého 
výše uvedeného důvodu muset 
narychlo opustit svůj domov.

Většina našich zákazníků instinktivně tuší, že pro uskladnění 
investičních kovů  je nutné nalézt skutečně bezpečné místo.  
Je lepší uchovávat drahé kovy doma, v bankovním trezoru  
nebo v bezpečnostní schránce? Jaká rizika musíte zvážit a jaké 
zásady je třeba dodržovat?

I. ULOŽENÍ DOMA

*Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.
Aktuální cenu zjistíte pomocí QR kódu na našich webových stránkách.
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Kolik lidí chodí do vašeho domu 
a jak dobře je znáte? Využíváte 
služeb hlídání dětí či paní na 
úklid? Jsou to prověření lidé, 
jimž můžete důvěřovat?

Volba místa
Nepoužívejte notoricky známé 
skrýše, například falešné knihy 
s malou bezpečnostní schrán-

kou či trezor ukrytý za obrazem. 
Inspiraci hledejte raději jinde 
než ve filmech či internetových 
nabídkách. Při výběru místa pro 
uložení drahých kovů přemýš-
lejte o takových úkrytech, na 
které nenarazí náhodou insta-
latér, elektrikář či paní na úklid. 
Zvažte využití léčky. Uskladně-
te malou část svých cenností 
v  levném trezoru a pro zbytek 
najděte důmyslnější úkryt.

Tři vrstvy hluboko
Vzhledem k tomu, že většina 
zlodějů hledá cenné věci, kte-
ré mohou rychle popadnout 
a zmizet, je dobré uložit drahé 
kovy tři vrstvy hluboko. Na-
příklad v podlahovém trezoru, 
který je překryt prkny podlahy, 

kobercem a následně skříňkou 
s porcelánem.

Trezor
Trezor je jistě řešením, jež se 
nabízí na prvním místě. Mějte 
však na paměti, že žádný trezor 
není 100% bezpečný a že při 
jeho výběru je třeba zvážit ně-
kolik důležitých faktorů:

Umístění - čím lépe je ukryt, 
tím více času je potřeba k jeho 
nalezení. Čím méně bude na 
očích, tím je to obecně lepší.

Velikost - menší trezor lépe 
ukryjete např. pod podlahu 
nebo do nosné zdi domu, vět-
ší trezor bude pravděpodobně 
nápadnější.

Hmotnost - čím těžší trezor, 
tím nižší pravděpodobnost, že 
si ho zloděj odnese a pokusí se 
ho otevřít v klidu v ústraní.

Bezpečnostní třída - čím 
více drahých kovů chcete doma 
uchovávat, tím vyšší bezpeč-
nostní třídu budete potřebovat 
(k jednotlivým bezpečnostním 

třídám existují doporučené limi-
ty hodnoty uložených cenin).
Pokud používáte trezor na 
klíč, je zcela zásadní ukrýt klíč 
odděleně od trezoru. Pokud 
používáte kombinační zámek, 
uschovejte číselnou kombinaci 
ideálně pouze ve své hlavě, evi-
dentně v zašifrované podobě 
na bezpečném místě.
Zvažte, zda si trezor zvládnete 
zabudovat sami, nebo si ho ne-„BEZPEČNOST MŮŽETE 

ZVÝŠIT DOBROU VOLBOU MÍSTA, 
POJIŠTĚNÍM A INSTALACÍ 

ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU.“

Kód: 000459

497  Kč*

(vč. DPH)

Nominál: 1,50 EUR 
Průměr: 37 mm
Síla: 3,2 mm
Hmotnost: 31,103 g 
Ryzost: 999/1000 Ag
Země původu: Rakousko 
Ražba: MÜNZE Österreich AG

Stříbrná investiční mince
WIENER 
PHILHARMONIKER
1oz

*Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.
Aktuální cenu zjistíte pomocí QR kódu na našich webových stránkách.
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cháte profesionálně instalovat 
specializovanou firmou a rozší-
říte tak počet cizích osob, které 
vědí o tom, že doma uchovává-
te cennosti.

Pojištění
Před uzavřením pojistky si od-
povězte na následující otázky: 
Jaká je cena pojištění? Vyplatí 
se v kontextu vaší investice? 
Pokryje pojištění případnou 
ztrátu i za situace, kdy cena 
kovů výrazně vzroste? Chce-
te se o objemu drahých kovů, 
které doma uschováváte, bavit 

s neznámým člověkem (s pojiš-
ťovacím agentem)? 
Prověřte si, kolik zaměstnanců 
pojišťovny má přístup k infor-
maci o tom, jaké množství dra-
hých kovů doma uchováváte 
(ochrana osobních údajů by 
měla být součástí všeobec-
ných obchodních podmínek).

Zabezpečovací systém
Čím více drahých kovů chcete 
skladovat doma, tím více se 
vám vyplatí investice do zabez-
pečovacího systému. Zjistěte 
si, jaké jsou na trhu možnosti 

Zakopat, či nezakopat? A jak na to?
Ve Spojených státech používají pojem „midnight gardening“ – půlnoční zahradničení. Označuje 
činnost lidí, kteří pod rouškou tmy zakopávají své cennosti, aby si jich nikdo nevšiml. Pokud se 
vydáte touto specifickou cestou, dbejte následujících rad:

• Použijte nádobu, která je vzduchotěsná, vodotěsná a nekoroduje. Pamatujte, že zlato je sice stálé, ale 
stříbro poměrně snadno podlehne oxidaci.

• Ujistěte se, že si vašeho kopání nikdo nevšiml.

• Najděte si místo na svém pozemku, které si budete za všech okolností pamatovat, ale jež není příliš na 
očích. Mějte na paměti, že pokud by se vám cokoliv stalo, vaši rodinní příslušníci musí být schopni úkryt 
objevit, aby o tento majetek nepřišli.

• Vezměte v úvahu, že detektory kovů mohou odhalit kovy v poměrně velké hloubce, přesahující jeden 
metr. Přesné parametry dosahu přístrojů výrobci neudávají, protože se velmi liší podle prostředí.

• Zvažte, zda v oblasti nehrozí přírodní katastrofy. Povodně by mohly váš úkryt narušit nebo odplavit 
důležité součásti prostředí, které vám sloužily jako orientační body (strom, kámen,...).

a kolik stojí. Správný výběr sys-
tému vám ušetří peníze při jeho 
instalaci a používání.
Většinou se zabezpečují pou-
ze místnosti, ve kterých máte 
uložené cennosti, a přístupové 
cesty k těmto místnostem. Po-
kud potřebujete zabezpečit více 
místností, je lepší, aby na sebe 
navazovaly. Vyjde vás to levněji.
Každý profesionální systém 
má centrální ústřednu, kte-
rá řídí všechny komponenty. 
K  ovládání se používá kódová 
klávesnice nebo dálkový ovla-
dač. K  detekci narušení objek-
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Zřízení bezpečnostní schránky 
v bance není složité. Měli bys-
te si vybírat z důvěryhodných 
institucí s jasnou historií a ma-
jetkovou strukturou, které jsou 
pod dozorem České národní 
banky. Uskladnění u komerč-

ních bank se dá pořídit za ro-
zumné peníze (v řádu jednotek 
tisíc korun ročně). 
Ceny se mohou lišit podle toho, 
jestli jste klienty dané banky 
(zda máte u ní vedený běžný 
účet, případně využíváte dal-
ších služeb). Váš majetek bude 
u banky pravděpodobně dobře 
pojištěný. Přesto doporučujeme 
podmínky pojištění velmi dobře 
prověřit včetně informace,  jak 
se ke svému majetku dostanete 
v případě pádu banky.

Pokud uvažujete o využití ban-
kovního trezoru, zvažte násle-
dující limity této služby:

Omezený přístup
K bezpečnostní schránce se 
dostanete pouze během ote-
víracích hodin banky. Večer, 
o  víkendech nebo o svátcích 
k nim nemáte přístup. Navíc ne 
všechny pobočky dané banky 
tuto službu nabízejí. Je tedy 
možné, že drahé kovy budete 
muset uložit ve větší vzdále-
nosti od svého bydliště.

Kolaps systémuII. BANKOVNÍ TREZOR

„NEZAPOMEŇTE, ŽE 
INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ 

JSOU TAKÉ OCHRANOU 
PRO PŘÍPAD KOLAPSU 

BANKOVNÍHO SYSTÉMU.“

tu slouží různé typy detektorů. 
Nejčastější jsou detektory ote-
vření dveří a oken, detektory 
pohybu a detektory rozbití skla.
Do místností, jež chcete zabez-
pečit, vede vždy několik přístupo-
vých cest (chodby, dveře, balkóny, 
okna…). Tyto cesty je nutné osadit 
detektory, propojit je s ústřednou 
a kontrolovat. Čím snazší je pří-
stupová cesta, tím větší je prav-
děpodobnost, že ji zloděj využije. 
Zabezpečovací systém si můžete 
nechat nainstalovat a spravovat 
odbornou firmou, nebo si může-
te pořídit předkonfigurovaný set. 
Ten je sestaven a připraven tak, 
aby bylo možné ho nainstalovat 
bez odborných znalostí s pomocí 
běžného nářadí. Další možností 
pro zvýšení ochrany je připojení 
vašeho systému na pult centra-
lizované ochrany. Pokud se roz-
hodnete využít odborné pomoci, 
pečlivě si vybírejte zavedené 
dodavatelské firmy s vynikajícími 
referencemi a vysokou mírou dis-
krétnosti.

Mějte na paměti, že například 
v  Řecku za vrcholící dluhové 
krize byly banky uzavřeny. Totéž 
se přihodilo u některých bank 
v USA v průběhu teroristických 
útoků 11. září 2001. Právě kvůli 
takovýmto nečekaným událos-
tem si zlato a stříbro pořizujete 
jako pojistku. Pokud by byly 
v České republice kvůli krizi (vy-
volané podobnými nebo zcela 
odlišnými událostmi) banky po 
delší dobu uzavřeny, byli byste 
od svých pohotovostních zá-
sob odříznuti.

Diskrétnost
Banka je dalším subjektem, 
jemuž svěřujete informaci 
o svém majetku. Jedním z kou-
zel držení fyzického drahého 
kovu je anonymita, kterou vám 
nabízí. Uschování drahého 
kovu v rámci bankovního sys-
tému podléhá bankovnímu 
tajemství. To však neplatí ne-
omezeně, mohou ho prolomit 
například zákonem stanovené 
státní orgány.
Jestliže jste investovali do vět-
šího množství stříbra, náklady 
za jeho uskladnění budou růst 
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Profesionální uskladnění u ne-
bankovní instituce řeší některé 
výše uvedené nevýhody ban-
kovních schránek. Přesto však 
doporučujeme pečlivě prověřit 
podmínky nabízené služby.

Plné pojištění
Provozovatel úložiště kumu-
luje ve svých trezorech velké 
množství majetku svých klientů. 
Pravděpodobně bude, stejně 
jako banka, velmi dobře pojištěn. 
Přesto si tento fakt ověřte před 
tím, než mu svěříte svoje drahé 
kovy. Pojistka by měla pokrýt co 
nejširší škálu pojistných událostí.

Dostupnost 
Rozhodujete se uložit své dra-
hé kovy mimo bankovní sys-
tém. Pravděpodobně proto, 
že hledáte službu, která nabízí 

III. NEBANKOVNÍ 
 BEZPEČNOSTNÍ 
 SCHRÁNKY

oproti bankám něco navíc. Do-
stupnost denně 24 hodin je 
jednou z bonusových služeb, 
jež by vás měla zajímat. Roli 
hraje i vzdálenost od vašeho 
bydliště. Kvalitnější služby na-
jdete pravděpodobně v nej-
větších městech. S rostoucí 
vzdáleností úložiště klesá dis-
ponibilita vašeho majetku.

Transparentnost
Ukládáte-li svůj majetek mimo 
bankovní systém, může vám to 
na jednu stranu přinést pocit 
větší anonymity a tím i většího 
soukromí, na druhé straně však 
svěřujete svůj majetek subjektu, 
který není pod dohledem České 
národní banky. Doporučujeme 
ověřit si vlastnickou strukturu 
dotyčné společnosti (Kdo za ní 
stojí, jedná se o tuzemský, nebo 
zahraniční kapitál?) a získat ma-
ximum referencí.

Diskrétnost
Ptejte se, jak dotyčný sub-
jekt řeší otázku ochrany 
osobních údajů a jak s nimi 
zachází – například kolik za-
městnanců přijde do styku 
s daty klientů a za jakých 

„U NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ 
PROVĚŘTE DOSTUPNOST, 

DISKRÉTNOST I ZACHÁZENÍ 
S OSOBNÍMI ÚDAJI.“

podmínek je subjekt povinen 
poskytnout informace o vás 
státním orgánům. Diskrét-
nost se projevuje i ve způso-
bu, jak jsou vaše drahé kovy 
uloženy (vlastní bezpečnost-
ní schránka v hromadném 
úložišti) a jaký k nim máte 
přístup (přístup ke schránce 
v diskrétním prostředí ).

Cenová dostupnost
Služby nebankovní schránky 
budou pravděpodobně dražší 
než u jejich bankovních pro-
tějšků. Nejsou u nás natolik 
masově rozšířené, aby mohly 
ušetřit náklady díky rozsahu (to 
si mohou dovolit velké bankov-
ní domy). Srovnejte benefity, 
jež vám nebankovní úschova 
přináší, s cenou, kterou za ni 
zaplatíte.
S růstem výše vašich investic 
do drahých kovů doporučuje-

me diverzifikovat nejen inves-
tiční portfolio, ale i způsoby 
jeho úschovy. Zvažte rizika 
jednotlivých úložišť a postav-
te si portfolio podle toho, co 
v daných podmínkách budete 
považovat za nejlepší volbou.

úměrně velikosti vašeho „po-
kladu“. Stříbro není z tohoto 
hlediska tak praktické jako zlato 
a cena by mohla být vysoká.
Pamatujte si, že jedním z důvo-
dů vlastnictví fyzických drahých 
kovů je ochrana před kolapsem 
bankovního systému. Chcete-li 
je uskladnit u banky, zvažte peč-
livě všechna pro a proti.
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Zlato má za sebou v současném 
tisíciletí poměrně bouřlivý vý-
voj. Zažili jsme prudký růst jeho 
ceny spojený s krizí na konci 
první dekády i následný propad 
v důsledku postupného uzdra-
vování ekonomiky. Nejslabším 
„pokrizovým“ rokem pro zlato 
byl rok 2015, který je považován 
za konec recese. Došlo k opě-
tovnému zvýšení úrokových sa-
zeb. To bývá zpravidla negativní 
zpráva pro investiční kovy. Proč 
se ale cena zlata nevrátila na 
předkrizovou úroveň? 
Jsem toho názoru, že jednou 
z  významných příčin je masivní 
růst peněžní zásoby a dlouhodo-
bé udržování úrokových sazeb 
na nízké úrovni. FED (Federální 
rezervní systém USA) natiskl od 
krizového roku 2008 o 4 biliony 
dolarů více, aby pomohl svým 
bankám a stimuloval ekonomiku. 
V dnešních cenách to odpovídá 
hodnotě přibližně 2,67 miliardy 
uncí zlata, což představuje při-

bližně 24 let globální produkce 
tohoto kovu. Centrální banky 
chtějí spravovat ekonomiky po-
mocí papíru a číslic namísto re-
álných hodnot. V důsledku vidiny 
snižování úrokových sazeb a dal-
šího kvantitativního uvolňování 
i působením dalších faktorů se 
zlato opět dostává do popředí. 
Zde je sedm z nich, které chce-
me vyzdvihnout.

I. Vývoj úrokových
 sazeb ve světě

V loňském roce zvýšil FED úroko-
vé sazby čtyřikrát, od roku 2015 
to bylo celkem devětkrát. Čer-
venec 2019 přinesl první snížení 
úrokových sazeb od konce roku 
2008. Investoři napjatě očekáva-
jí, zda tento krok povede u FEDu 
k otočení kormidlem. Jeho zářijo-
vé zasedání napoví. Signály zde již 
jsou a naznačují spíše další sníže-
ní sazeb. To může zlato podpořit 
v dalším růstu.

II. Obchodní válka USA 
 a Číny v plném proudu

Zavádění cel přináší na trh oba-
vy z dalšího vývoje. Od září mají 
v USA platit další cla na zboží 
v  hodnotě 300 miliard USD. 
Spirála je roztočena na plné 
obrátky, dva světoví ekonomič-
tí obři „válčí“ a ani jeden z nich 
nemá v plánu ustoupit. To je je-
den z primárních důvodů sou-
časného růstu ceny zlata. Do-
hoda je v současné době, zdá 
se, v nedohlednu. Významný 
prorůstový faktor.

III. Nevyzpytatelný 
 prezident Trump

V dnešním světě propojeném 
informačními technologiemi 
se signály šíří rychlostí blesku. 
Investoři jsou jen lidé a jejich 
emoce hýbou cenami akcií, 
zlata, čehokoliv. To, co opravdu 
nemají rádi, je nejistota. Sna-
ží se ji co nejvíce eliminovat. 
A zlatu se říká bezpečný přístav 
proto, že se k němu uchylují 
právě v nejistých dobách. Ná-
ladový americký prezident zlatu 
spíše svědčí.

SEDM FAKTORŮ, 
KTERÉ TÁHNOU ZLATO 
VZHŮRU
V srpnu letošního roku na sebe zlato opět upozornilo. Překonalo 
hranici 1 500 USD za trojskou unci a je nejdražší za posledních 
šest let. Pro pochopení současného i budoucího vývoje jsme 
pro vás sepsali sedm faktorů, které výrazně ovlivňují cenu zlata 
na světových trzích. 
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IV. Problémy Deutsche Bank
 aneb novodobá Lehman
 Brothers?

Největší evropská investiční 
banka se zmítá ve velkých pro-
blémech. Mluví se o tom, že se 
může stát novodobou Leh man 
Brothers. Tato americká banka 
byla pokládána za „too big to 
fail“. O tom, co se stalo v roce 
2008, se bude psát v  učeb-
nicích. Krach a počátek velké 
světové krize. Deutsche Bank 
má za sebou téměř 150 let tra-
dice. Přesto propouští a  cena 
jejích akcií je na historicky nej-
nižší úrovni. V období před krizí 

se obchodovaly za 111 eur, bě-
hem krize spadly na 17,5 eura. 
Jejich dnešní hodnota je zhru-
ba 6,6 eura. Krach této banky 
by bezesporu zasáhl celý fi-
nanční systém.

V. Centrální banky jako 
 významný hráč

V roce 2018 byl podle světové 
rady pro zlato (WGC) zazname-
nán rekord v nákupech zlata 
centrálními bankami. Tyto in-
stituce přidaly do svých rezerv 
651,5 tun zlata; oproti roku 
2017 je to nárůst o cca 74 %. 
Nákupy jsou největší od roku 

1971, nejvíce se činily banky 
Ruska, Turecka, Kazachstánu, 
Indie, Iráku, Polska a Maďarska. 
V prvním pololetí roku 2019 
nakoupily centrální banky již 
cca 375 tun zlata. Odhaduje 
se, že letošní nákupy budou či-
nit cca 675–725 tun. Nejspíše 
tak budou překonána čísla loň-
ského roku.
Ke změně myšlení bankéřů do-
šlo po rozpoutání hypoteční 
krize v USA. Trend se definitivně 
změnil roku 2010. Do té doby se 
banky zlata spíše zbavovaly, od 
tohoto roku jsou čistými nákup-
ci a jejich poptávka roste. Pomá-
há jim v tom i letošní rozhodnutí 
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Banky pro mezinárodní vypořá-
dání, která zařadila zlato do třídy 
aktiv s nulovým rizikem. V praxi 
to znamená, že banky už nemusí 
zlato krátit ve svých rozvahách 
o 50 procent jako dříve.

VI. Výnosové křivky

Možný příchod krize nám rovněž 
mohou napovědět výnosové 
křivky krátkodobých a  dlouho-
dobých dluhopisů USA. Výnos 
z dlouhodobých vládních dluho-
pisů (desetiletých) je v součas-
nosti nižší než z krátkodobých 
(tříměsíčních), což pozorujeme 
poprvé od poslední krize. In-
verzní výnosová křivka může 
značit zpomalení hospodářství 
či příchod recese.

VII. Podzimní obchodování 
 na burzách

Současná situace je podle 
všeho pro zlato velkou výzvou 
s mnoha prorůstovými faktory. 
Všichni bychom byli rádi, kdyby 
se spekulace o krizi nenaplni-
ly. Zároveň však jsme poučeni 
z  historického vývoje i z eko-
nomické teorie, která hlásá, že 
ekonomika se vyvíjí cyklicky.
Blížící se podzim, jež na trhu 
obecně patří k rizikovým obdo-
bím, napoví. Říká se „Sell in May 
and go away“ – prodej v květnu 
a odejdi. Letní měsíce s nižší 
likviditou a velkou volatilitou vy-

bízí spíše k opuštění burzy a ná-
vratu na podzim. Podzim je pak 
obdobím, kdy přicházejí krize. 
Ty největší vypukly právě tehdy. 
Velká hospodářská krize 29. říj-
na 1929 (Black Tuesday), krach 
na světových burzách 19. října 
1987 (Black Monday) a  k po-
klesu Dow Jonesova indexu, 
hypoteční krizi v USA a zmiňo-
vanému pádu banky Lehman 
Brothers došlo 14. září 2008. 
V  září se minimálně (snad) už 
dozvíme, jak dopadne brexit. 
Nový premiér Boris Johnson 
ho prý chce dotáhnout do kon-

ce stůj co stůj. Pokud dojde 
k tvrdému brexitu, trhům to roz-
hodně neprospěje.

Je toho hodně, co máme před 
sebou a co musíme zvládnout. 
Věřme, že situaci ustojíme, 
a  pokud ne, mějme své osob-
ní finance připravené na to, co 
může nastat.

Jakub Petruška, 
analytik společnosti Zlaťáky

Pravidelně publikuje své 
analýzy na zlataky.cz/analyzy



ZLATÉ PAMĚTNÍ MINCE 
z cyklu Mosty České republiky

*Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.
Aktuální cenu zjistíte pomocí QR kódu na našich webových stránkách.

Kód: 000580

32 900  Kč*

(osv. od DPH)

Gotický most 
v Písku

2011, proof

Náklad: 6 900 ks
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů

Emise: květen 2011

Nominál: 5000 Kč  ׀  Průměr: 28 mm  ׀  Hmotnost: 15,55 g  ׀  Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana: hladká  ׀  Provedení: Proof

Ražba: Česká mincovna  ׀  Emitent: ČNB

Náklad: 9 700 ks
Autor: ak. soch. Zbyňek Fojtů

Emise: 8. 10. 2013

Kód: 000578

18 900  Kč*

(osv. od DPH)

Železniční most 
v Žampachu

2013, proof

Kód: 000581

19 300  Kč*

(osv. od DPH)

Jizerský viadukt 
na trati Tanvald-Harrachov

2014, proof

Náklad: 6 800 ks
Autor: ak. mal. Vladimír Pavlica

Emise: 13. 5. 2014
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Odborníci vás budou možná 
zkoušet nachytat na tom, kolik 
má mince stran, zda dvě nebo 
tři. Pokud něco takového za-
slechnete, vězte, že dotyčný 
myslí třetí stranou hranu. I to je 
prostor, který může být využit 
pro design mince. Hrana může 
být vroubkovaná či hladká 
nebo může být s popisem (tex-
tem či jinými znaky).

RELIÉF
Mince je uměleckou disciplí-
nou. Spadá do kategorie reliéfů. 
Umělci tímto pojmem označují 
plastická výtvarná díla, která 
vystupují z plochy pozadí. Kon-
krétně se jedná o nízký reliéf 
(tzv. bas-reliéf). Motiv averzu 
a reverzu musí výtvarník-medai-
lér vymodelovat maximálně do 
dvou milimetrů výšky na kotouči 

Každá mince má dvě strany. Nazývají se líc a rub (averz a reverz). 
Lícní/averzní strana se nachází zpravidla tam, kde je vyobrazen státní znak či jiný státní symbol 
(například hlava krále či královny). Rub/reverz je pak prostorem pro nominální hodnotu. 
Podoba averzu a reverzu je dána určitými zvyklostmi, může se ale lišit stát od státu. 
Například v zemích, kde za svou panovnici uznávají britskou královnu, je na averzní straně její portrét 
společně s nominální hodnotou. Pro motiv mince je vyhrazen reverz.

SLOVNÍK POJMŮ

RUB A LÍC MINCÍ 

o průměru zhruba 20 cm. Vý-
tvarný návrh se pak redukuje na 
originální průměr mince. Finální 
reliéf je tak ještě nižší. Při po-
hledu na některé propracované 
designy mincí je to až k nevíře.

MINCOVNÍ RÁMEČEK
Mincovní rámeček je obruba 
mince. Slouží k tomu, 

(pokračovaní na straně 14)

*Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.
Aktuální cenu zjistíte pomocí QR kódu na našich webových stránkách.

Jizerský viadukt 
na trati Tanvald-Harrachov

2014, proof
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(pokračovaní ze strany 13)
aby se mince daly stohovat 
(pokládat na sebe) a aby se 
u  toho nepoškodil reliéf. To 
je velmi důležité u pamětních 
mincí. Ty se nestohují – zpravi-
dla se ukládají do kapslí a v nich 
zůstávají uložené. Pokud mají 
v kapslích vůli, opírá se o stěnu 
kapsle zevnitř mincovní ráme-
ček, chrání tak reliéf před po-
škozením třením o plastovou 
stěnu kapsle. Toto bezezbytku 
platí pro výše uvedený případ 
nízkého reliéfu. Existují i min-
ce s vysokým reliéfem, který 
převyšuje mincovní rámeček. 
Jedná se většinou o  pamětní 
mince, nikoliv oběžné.

MINCOVNÍ POLE
Mincovním polem je nazývána 
plocha, ze které vystupuje re-
liéf. O jeho podobě rozhoduje 
kvalita, ve které jsou mince 
raženy. Vezměme si za příklad 
pamětní mince České národní 

banky. Razí se ve dvou kvali-
tách: standard (běžná kvalita) 
a proof (špičková kvalita). První 
jmenované mají mincovní pole 
i reliéf matné, druhé pak pole 
leštěné a reliéf matný. Jedná 
se o dva druhy kvalit, které jsou 
nejhojněji zastoupené na na-
šem trhu. Je možné, že v zahra-
ničí narazíte na jiné názvosloví 
i na další odlišnosti.

České pamětní mince v kva-
litě standard se zpravidla razí 
na mincovních lisech s auto-
matickým podavačem. Mince 
v  kvalitě proof se do lisu zaklá-
dají ručně, jejich razidla se navíc 
zušlechťují. Mincovní plocha se 
na razidle leští různými nástroji 
a brusnými pastami do vyso-
kého lesku. Následně se razidlo 
překryje ochrannou fólií, která se 
pod mikroskopem ořeže tak, aby 
zakrývala pouze mincovní plo-
chu, nikoliv reliéf. Ten se do finální 
podoby pískuje v pískovačkách. 
Pro lepší efekt lze použít písky 
různých hrubostí. Mince proof 
jsou náročnější na výrobu a jsou 
také více žádané. Neznamená 
to však, že by byly bez výhrad 
kvalitnější. Tzv. „standardky“ mají 
také něco do sebe. Především 
jsou věrnějším obrazem sádro-
vého modelu, uměleckého díla, 
které ve většině případů stojí na 
začátku procesu přípravy mince 
a je „produktem“ lidského umu. 

Tip: 
Zkuste určit 

averz a reverz na českých 
oběžných mincích. 

Na jedné z nich se nominální 
hodnota nachází na averzu, 

čili na straně 
se státním znakem.
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Pískování reliéfu „proofek“ práci 
výtvarníka, modelaci, zásahy ry-
teckých nástrojů přeci jen potlačí. 
Kdo se chce kochat poctivým ře-
meslem, volí kvalitu standard.
Mince v kvalitě standard mají ještě 
jednu výhodu, a sice nižší výrobní 
náklady. Využívají toho především 
velké mincovny u  investičních 
mincí. Razí v drtivé většině v kvali-
tě standard či jí blízké (setkáme se 
např. s označením briliant). Díky 
tomu dosahují prodejních cen, jež 
jsou bližší ceně kovu.

Hoď te si mincí! 
Možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste za sebe chtěli 
nechat rozhodnout osud. Vytáhli jste z peněženky minci a 
hodili ji do vzduchu. Hlava nebo orel? Rub či líc? Podívejme 
se společně, jaký je původ průpovídky provázející tento 
lidový zvyk.  Pochází z dob Rakouska-Uherska, kdy se na 
lícní straně korunových mincí nacházel dvojhlavý orel (znak 
monarchie) a na rubové pak hlava panovníka. 
Někdy se hlava zaměňuje za pannu. Mísí se tak pojmy z 
doby mocnářství a z doby republiky. Prvorepublikové koru-
nové mince a rovněž mince z doby socialismu mají totiž na 
rubu postavu ženy.

Kód: 001453

43 900  Kč*

(osv. od DPH)

Nominál: 10 000 Kč 
Průměr: 34 mm
Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana: hladká
Náklad: 9 000 ks
Emitent: ČNB

Zlatá mince 10 000 Kč
KONSTANTIN A 
METODĚJ PŘÍCHOD 
VĚROZVĚSTŮ
1oz, 2013, proof

Kód: 000585

44 900  Kč*

(osv. od DPH)

Nominál: 10 000 Kč 
Průměr: 34 mm
Ryzost: 999.9/1000 Au
Hrana: hladká s vlysem
Náklad: 10 900 ks
Emitent: ČNB

Zlatá mince 10 000 Kč
ZLATÁ BULA 
SICILSKÁ
1oz, 2012, proof

Kód: 003109

41 900  Kč*

(osv. od DPH)

Nominál: 10 000 Kč 
Průměr: 34 mm
Ryzost: 999.9/1000 Au
Hrana: vroubkovaná
Náklad: 3 200 ks
Emitent: ČNB

Zlatá mince 10 000 Kč
ZAVEDENÍ 
ČESKOSLOVENSKÉ 
MĚNY
1oz, 2019, standard

*Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.
Aktuální cenu zjistíte pomocí QR kódu na našich webových stránkách.



ZÁKAZNICKÁ LINKA:

+420 232 003 050

www.zlataky.cz

ZLAŤÁKY® prodejny:
PRAHA  |  OC Sykora  |  Českomoravská 183/27 PO–PÁ 10.00–18.00
BRNO  |  Náměstí Zelný trh 21 PO–PÁ 9.00–17.00
OSTRAVA  |  Tyršova 1250/6 PO–PÁ 9.00–17.00
BRATISLAVA  |  OC City Gate  |  Gorkého 17 PO–PÁ 9.00–17.00
ZLAŤÁKY® point:
LIBEREC  |  Hodkovická 109 PO–PÁ 8.00–15.30

Tato nabídka není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  |  Jsme pod dohledem Puncovního úřadu 
pod reg. č. 13522.  |  Jsme smluvní partner ČNB a mnoha světových mincoven.  |  *Uvedené ceny se mění v závislosti na pohybu cen na burze a pohybu cen kurzů měn.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.


