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Investiční mince

Obři doby ledové - Mamut srstnatý

*Informace o cenách naleznete na str. 20

Kód: 005672

38 589  Kč*

osvobozeno od DPH

Leipziger Edelmetall-
verarbeitung GmbH 
1 Oz, Au 999.9/1000
1 000 ks, 2019

Kód: 005671

18 625  Kč*

vč. DPH

Leipziger Edelmetallve-
rarbeitung GmbH 
1000 g, Ag 999/1000
1 000 ks, 2019

Kód: 005670

902  Kč*

vč. DPH

Leipziger Edelmetall-
verarbeitung GmbH 
1 Oz, Ag 999/1000
15 000 ks, 2019
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Zlato vzniká během explozí 
supernov či při kolizích neutro-
nových hvězd. Tyto kosmické 
procesy poskytují dostatečné 
množství energie k tomu, aby se 
protony a neutrony mohly slou-
čit do podoby těžkého atomu 
zlata. Na Zemi se zlato dostalo 
v dávných dobách pravděpo-
dobně ve formě meteorického 
roje. Vyskytuje se tu jak v ryzí 
podobě, tak ve zlatonosných ru-
dách, či dokonce rozpuštěné ve 
slané vodě v mořích a oceánech.  

Zlato je nejvzácnějším ze sedmi 
základních kovů, známých lid-
stvu již od prehistorie. Patří k nim 
také stříbro, měď, železo, olovo, 
rtuť a cín. Vzácnost žlutého kovu 
posiluje i skutečnost, že k velké 
části zlata na naší planetě se ne-
lze dostat, mají-li být zachovány 
rozumné náklady na těžbu. 

ZLATO JAKO
HYBATEL DĚJIN

Významnou roli v dějinách lid-
stva zastávalo zlato z mnoha 
důvodů. Jednak proto, že se na 
naší planetě vyskytovalo jako 
ryzí kov, k jehož těžbě nebyla 
potřebná žádná složitá tech-
nologie. A také proto, že bylo 
jednoduše zpracovatelné – zla-
to má nízký bod tání, taje při 
1 064 stupních Celsia.
Kromě těchto praktických dů-
vodů nelze opomíjet ani důvody 
estetické. Zlato dobře vypadá, 
a proto více než polovina jeho 
roční produkce dodnes směřuje 
do šperkařství. Pro srovnání, na 
průmyslovou poptávku připa-
dá zhruba desetina produkce 
a zbytek koláče tvoří investice.  
Pokud se zajímáte o historii, 
dáte nám jistě za pravdu, že 

zlato je významným hybate-
lem dějin lidstva. Pro pocho-
pení role zlata v historii lidské 
společnosti však není potřeba 
mít dopodrobna nastudova-
né dějiny. Naprosto postačuje 
četba klasických pohádek dě-
tem před spaním. Příběhy pro 
nejmenší vycházejí z prastaré 
lidové slovesnosti. Všimli jste 
si, že v nich velmi často figuru-
je zlato, které hrdinům přinese 
moc, slávu a bohatství?
Abychom byli korektní, při-
znejme si, že zlato, potažmo 
drahé kovy obecně, s sebou 
v naší historii nepřinášely vždy 
jen dobré věci. Touha lidí po 
bohatství působila také pohro-
my ve formě válek, drancování 
a utrpení celých národů. Dá se 
říci, že drahé kovy sehrály svou 
roli i na temnější straně lid-
ských dějin. 

ZLATÝ STANDARD 
VS. TISKÁRNY PENĚZ 

Dnešní základní funkcí zlata 
je především sloužit jako „bez-
pečný přístav“ pro majetek, 
tedy být uchovatelem hodnoty. 

Blíží se doba zlatá?

Vzácnost předurčila zlato k tomu, aby se stalo všeobecně 
uznávaným symbolem bohatství. Již samotné slovo zlato, latinsky 
Aurum, vyzařuje něco jedinečného. Lidé odedávna touží po 
zlatých mincích a zdobí se zlatými šperky, díky svým fyzikálním 
vlastnostem však zlato našlo uplatnění i v průmyslu. Jaká je 
dnešní funkce zlata v lidské společnosti a co k tomu vedlo?  

JAK ZLATO OKOUZLILO LIDSTVO A PROČ MU VĚŘÍME DODNES
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Od konce zlatého standardu 
v 70. letech 20. století se zlato 
dostalo na druhou kolej měno-
vého systému. Nastoupila éra 
tzv. „fiat money“ – měn s nuce-
ným oběhem (daným legisla-
tivně). Absence „hlídacího psa“ 
v podobě zlatého standardu 
umožnila centrálním bankám 
tisknout peníze ve velkém.  
Papírové peníze jsou přitom 
de facto závazky emitentů 
(tzn. centrálních bank), které 
musí být něčím kryté. V sys-
tému zlatého standardu jsou 
kryté zlatem, v systému měny 
s nuceným oběhem jsou kryté 
důvěrou v autoritu emitenta, 
že je schopen svým závazkům 
dostát (především silou své 
ekonomiky).  
Potenciální problém je tedy 
nasnadě, současný systém sice 
nabízí více možností, jak sti-
mulovat růst ekonomiky, zlatý 
standard je však stabilnější. 
Dnes hrozí trhu větší výkyvy, 
vznikají bubliny a černé labutě 
(nikým neočekávané události 
typu finanční krize z roku 2008). 
V momentě, kdy k něčemu tako-
vému dojde, hroutí se celý sys-
tém jako domeček z karet.  

VELKÁ KRIZE POSILUJE 
VÍRU VE ZLATO

Klíčovou událostí posledního 
desetiletí byla bezpochyby hy-
poteční a finanční krize v USA, 

která následně vyústila v celo-
světovou krizi hospodářskou. 
Světová ekonomika zažila 
mezi lety 2008 a 2015 největší 
propad od Velké hospodářské 
krize ve 20. letech 20. století.  
Počátek této krize má však ko-
řeny v době o několik let dříve. 
Požár nebyl založen v roce 
2008, zakládalo se na něj poma-
lu a dlouhá léta a sirkami škrtali 
politici společně s finančníky. 
Vlády umožňovaly chudším 
voličům získat vlastní bydlení 
a náležitě to prezentovaly. Ban-
ky na tom vydělávaly. Propojení 
politických a soukromých zá-
jmů nafouklo v devadesátých 
letech hypoteční bublinu. 
V roce 2004 došlo ke zvýšení 
úrokových sazeb FEDu (ame-
rické centrální banky). Zá-
kladní úroková sazba vzrost-
la z  jednoho na tři procenta 
a následující rok byla opětovně 
zvýšena. První signály naznaču-
jící, že se blíží problémy, přišly 
v roce 2006. Americký trh s hy-
potékami zaznamenal pokles 
zájmu. FED na tyto ukazatele 
nereagoval a v červnu 2006 
zvedl základní sazbu o dalších 
0,25 % na 5,25 %. Převážily oba-
vy z rostoucí inflace, což se ve 
světle dalších událostí ukázalo 
jako špatné rozhodnutí.  
V průběhu roku 2006 se prohlu-
boval pokles hypotečního trhu. 
Následně se objevily problémy 
se splátkami bonitních majite-

lů hypoték. Rok 2007 se nesl ve 
znamení problémů se splácením 
hypoték, rostly ceny splátek, 
končily termíny fixací atd. V da-
ném roce se FED rozhodl podpo-
řit trh a vydal se cestou snížení 
úrokových sazeb. Očekával se 
růst spotřeby, což nezafungova-
lo. Přišlo 15. září 2008 a  jedna 
z největších a nejstarších bank 
v USA zažádala o ochranu před 
věřiteli. Následný bankrot byl 
největší v americké historii. Krize 
se rozjela naplno. 
V roce 2009 se přelila do euro-
zóny. V amerických hypotékách 
měli své investice evropští in-
vestoři i zdejší bankovní sektor. 
Krize v Evropě odhalila i další 
skryté problémy, především 
nezodpovědné hospodaření 
v kombinaci se zásadními struk-
turálními problémy některých 
ekonomik v čele s Řeckem. Do 
problémů se dostaly především 
státy jihu eurozóny, kromě Řec-
ka také Itálie, Portugalsko, Špa-
nělsko, problémy hasily také 
Francie, Belgie a Irsko. 

HONBA ZA BEZPEČNÝM 
PŘÍSTAVEM
 
Právě toto období přispělo 
k  extrémnímu růstu ceny zlata. 
Ještě začátkem listopadu 2008 
byla jeho cena cca 730 USD za 
trojskou unci, v září 2011 však 
již atakovala úroveň 1 900 USD. 
Za 34 měsíců činil tedy nárůst 
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neskutečných 160 %. Zlato uká-
zalo svou sílu a stalo se v této 
nejisté době „bezpečným pří-
stavem“. Obavy investorů o  bu-
doucnost, propad ekonomiky, 
požár v eurozóně a řešení cen-

trálních bank v podobě snižová-
ní úrokových sazeb na minimum 
v  doprovodu kvantitativního 
uvolňování, tedy emise velkého 
množství nových peněz, to vše 
táhlo cenu zlata vzhůru.  
Důvod byl prozaický. Sou-
kromí investoři a instituce se 

snažili najít aktivum, které 
jim zaručí zachování hodnoty 
jejich majetků. Tím, jak ztrá-
cela ekonomika, ztrácely na 
ceně akcie. Vinou hypoteční 
krize klesaly ceny nemovitos-
tí. S  emisemi dalších nových 
peněz ztrácely ty stávající na 

„V krizi hledáme aktivum, 
které nám zaručí zachování 

majetku.“

hodnotě. Snižování úrokových 
sazeb vedlo k tomu, že se ne-
vyplatilo držet měny (nepřiná-
šelo to žádný úrok).  
Změnu v myšlení investorů 
dokládá fakt, že v roce 2010 
se i samotné centrální banky 
staly čistými nákupci zlata (do 
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té doby se žlutého kovu více 
zbavovaly, než ho nakupova-
ly). Tytéž centrální banky, které 
prorůstovými opatřeními zne-
hodnocovaly své vlastní měny. 

POLITICKÉ TURBULENCE 
VZBUZUJÍ OBAVY

Po roce 2011 následoval po-
kles ceny zlata. Ten ale neměl 
lineární průběh. Cena se ještě 
v roce 2012 dvakrát vyšplhala 
k  1 800 USD za unci a na za-
čátku roku 2013 se zlato pro-
dávalo za necelých 1 700 USD. 
Očekávání konce kvantitativ-
ního uvolňování, zvýšení úro-
kových sazeb a zotavení eko-
nomiky se projevilo v poklesu 
ceny zlata. K určitému oživení 
přispěly v lednu 2015 předčas-
né parlamentní volby v Řecku. 
Cena zlata vzrostla z úrovně 
cca 1 172 USD za unci na za-
čátku ledna na cca 1 296 USD 
ke konci ledna – o cca 10,5 %. 
Zlato vytáhly nahoru obavy, že 
nová vláda nezavede slíbená 
úsporná opatření, což by moh-
lo vést k ohrožení životaschop-
nosti EU a eurozóny. To se však 
nenaplnilo a v prosinci 2015 se 
cena zlata ocitla na svém mini-
mu 1 049 USD za unci.  
O půl roku později, v pátek 
24.  června 2016, však přišla 
studená sprcha pro celý svět. 
Britové si odhlasovali odchod 
z  EU. Na vidinu brexitu oka-

mžitě zareagovaly finanční 
trhy oslabením libry na nej-
nižší hodnotu za posledních 
30 let a poklesem cen akcií po 
celém světě. Cena zlata se ješ-
tě 31.  května držela na úrovni 
1 212 USD za unci, po osudném 
referendu se 6. července dosta-
la na úroveň 1 366 USD. Rostla 
také cena stříbra a posiloval 
americký dolar. Začalo obdo-
bí obav investorů z turbulencí 
způsobených nepředvídatelný-
mi politickými událostmi.  
Podobně jako na referendum 
o  brexitu zareagovalo zlato 
o pár měsíců později i na volbu 
Donalda Trumpa prezidentem. 
Investoři jednoduše nemají 
rádi nejistotu, protože je spo-
jena s větším rizikem. A zrovna 
prezident Trump svým jedná-
ním vnáší do světového dění 
solidní dávku nejistoty.  

POSLEDNÍ DESETILETÍ 
JE DEKÁDOU ZLATA

Můžeme říci, že roky 2011 
a 2016 byly důležitými milníky 
nového milénia. Zlato během 
vrcholící krize v roce 2011 po-
sílilo svůj statut bezpečného 
přístavu a následně ho v roce 
2016 opětovně potvrdilo. Zača-
lo být ještě silněji vnímáno jako 
aktivum, ke kterému je možné 
se během krize uchýlit.  
V průběhu léta 2019 již nebylo 
takovým překvapením, že cena 

zlata zareagovala na obchodní 
válku dvou největších ekono-
mik světa vytrvalým růstem až 
za hranici 1 500 USD za unci. 
Pokud dojde k  dalším otřesům 
na globálním trhu, má potenci-
ál růst ještě výše. V případě, že 
se situace zklidní, dojde pravdě-
podobně k poklesu ceny. Zlato 
přestane být na čas v hledáčku 
médií. Funkce bezpečného pří-
stavu však bude splněna i v roce 
2019. Zlato dalo vydělat těm, 
kdo spekulovali a dokázali je 
výhodně prodat. Ostatní, kteří 
drahé kovy drží jako dlouho-
dobou pojistku, mohou klidně 
spát, protože vidí, že zlato svou 
funkci naplňuje.

Kód: 001003

35 060  Kč*

osvobozeno od DPH

Argor Heraeus SA Au 
999,9/1000, 1 Oz

*Informace o cenách naleznete na str. 20
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Za první republiky bylo zvykem
ukládat peníze do zlata
S LUKÁŠEM JANKOVSKÝM, PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA, O INVESTOVÁNÍ  
DO DRAHÝCH KOVŮ V ČESKU

Proč jste se rozhodli právě 
pro investiční zlato?
V roce 2006 jsme měli vizi. Spo-
jovala nás vášeň k investičním 
kovům a k numismatice. Chtěli 
jsme být nejlepší, poskytnout 
zákazníkům příznivé ceny, ši-
roký sortiment, férový přístup. 

Na začátku úspěšného příběhu společnosti Zlaťáky byla  
registrace domény zlataky.cz. S rozjezdem e-shopu začali 
přicházet první zákazníci, kteří mohli využívat i výdejní  
místo v Praze v Michalské ulici. „Už tenkrát jsme poskytovali  
konzultace týkající se investic do zlata. Lidé u nás tomu teprve 
začínali přicházet na chuť,“ vzpomíná Lukáš Jankovský, předseda 
představenstva, který se s vámi v následujícím rozhovoru 
podělí o svůj pohled na investování a spoření do zlata. 

Prostě prvotřídní služby. Zatím-
co český trh s pamětními min-
cemi je hodně pestrý, investiční 
zlato je mnohem přímočařejší. 
Je to fyzický kov, jenž slouží 
jako uchovatel hodnoty a na 
trhu se vyskytuje v relativně 
standardizované podobě. Nej-

rozšířenějších světových in-
vestičních mincí napočítáte do 
desítky. Jde opravdu především 
o zvládnutí logistiky a obchodu. 
Rozhodli jsme se v tomto seg-
mentu profilovat a trh ukázal, 
že to děláme dobře. V minulém 
roce jsme dosáhli rekordních 
tržeb přes 1,6 miliardy korun. 
I přesto jsme nechtěli rezigno-
vat na ostatní segmenty, proto 
ten široký sortiment. Naše služ-
by nakonec využívají jak inves-
toři, tak sběratelé mincí.

Proč si myslíte, že by měli 
Češi investovat do zlata?
Na to mám jednoduchou odpo-
věď. Protože je zlato dobrý inves-
tiční nástroj, a pokud pochopíte, 
jak funguje, pomůže uchovat či 
rozmnožit vaše úspory.

Liší se nějak trh a přístup 
investorů k drahým 
kovům u nás a na Západě, 
například v Německu?
Ano, velmi. Řekl bych, že nás 
poznamenalo čtyřicet let to-
tality, kdy jsme byli utvrzováni 
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v  názoru, že starat by se měl 
stát, nikoliv jednotlivec. Za 
první republiky bylo v  českých 
domácnostech zvykem ukládat 
část úspor do zlata a k investi-
cím se obecně přistupovalo ji-
nak. Podobně jako na západ od 
našich hranic dnes. Tam se tato 
tradice nepřetrhala.
Například Němci jsou světový-
mi lídry v oblasti investic do fy-
zického zlata. Na osobu v roce 
2016 nakoupili 1,4 gramu zlata 
oproti našim 0,02 gramům. Ten-
to fakt vnímáme jako velkou pří-
ležitost pro další růst. V Česku je 
nákup zlata událostí. Zákazník 
očekává špičkový servis a je na 
něj velmi citlivý. V Německu jde 
o masovější záležitost a služby 

nejsou tak vyladěné. V tom je 
náš trh specifický, více se o zá-
kazníka staráme.

Mají vaši zákazníci něco 
společného, existuje 
„obvyklý“ zákazník?
Nemyslím si, že existuje obvyklý 
zákazník, za každým obchodem 
jsou různé motivy. Přesto někte-
ré typické znaky najdeme. Zlato 
je fyzická investice. Lidé, kteří 
u  nás nakupují, chtějí vložit 
své peníze do něčeho hmata-
telného. Hledají konzervativní 
nástroje. To neznamená, že jsou 
všichni sami konzervativní. Ně-
kteří prostě jen diverzifikují svá 
portfolia, ve kterých drží více 
i méně rizikové položky.

Jaké jsou vaše 
nejprodávanější produkty?
Zlaté investiční slitky a min-
ce. Z  hlediska tržeb nemají 
konkurenci, lidé do nich uloží 
suverénně nejvíce peněz. Stáli-
cemi jsou slitky Argor Heraeus 
v gramážích jedna unce, 100 
a 250  gramů a zlatá uncová 
mince Wiener Philharmoniker. 
Z hlediska prodaných kusů vý-
razně vyčnívají stříbrné inves-
tiční mince. Jsou oblíbené, pro-
tože v případě nouze mohou 
nejlépe ze všech sloužit jako 
alternativní platidla. O první 
příčku v oblibě se dlouhodobě 
přetahuje kanadský stříbrný 
Maple Leaf a rakouský stříbrný 
Wiener Philharmoniker.

Od letošního roku nás najdete i v Liberci. Otevřeli jsme prodejnu se zázemím pro investiční poradenství.
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Jak je u vás stanovena 
cena zlata?
Prodejní cenu našeho investičního 
zboží aktualizujeme každých pět 
minut. Odvozujeme ji od aktuální 
světové ceny drahých kovů. Dlou-
hodobě se nám daří vést firmu 
k  efektivitě. Díky tomu si může-
me dovolit držet rozumné marže 
a  dosahovat zpravidla nejnižších 
cen mezi největšími hráči na trhu 
se srovnatelným servisem. Tak by 
to mělo v našem segmentu být. 
Neprodáváme spotřební zboží, 
ale nástroje k investování, u  kte-
rých je cena důležitá, protože jen 
ta určuje, zda se investice ve finále 
vyplatí, nebo ne.
Naším cílem je nabízet nejlepší 
servis pro zákazníky, do kte-
rého počítáme i výkup zlata. 
Tuto službu vnímáme vlastně 
jako druhou stranu téže mince. 
A jsme v ní, troufám si říci, hod-
ně napřed před konkurencí.

Zlaťáky mají prodejny 
v Praze, Brně, Ostravě, 
Liberci a Bratislavě. Proč 
jste se rozhodli investovat 
do prodejen, když je 
obecný trend přesouvat 
maloobchod z kamenných 
prodejen na internet?
Neřekl bych, že se maloob-
chod plošně stěhuje na inter-
net. Jen se mění jeho struktu-
ra. Podívejte se na velké hráče 
na trhu, Mall.cz nebo Alzu. 
Oba se snaží mít internetové 

obchody vypiplané do posled-
ního detailu, ale současně se 
snaží být blíž k  zákazníkovi 
budováním výdejních míst 
v  různých podobách. Pro nás 
jsou kamenné prodejny důle-
žité z několika důvodů – zá-
kazníci si mohou prohlédnout 
zboží, poradit se o  nákupu 
a také zde zlato vykupujeme. 
Existence kamenných pro-
dejen je důležitá i pro image 
a důvěryhodnost firmy. 

Jaký máte názor na 
tzv. spoření do zlata?
Způsob, jakým ho některé fir-
my na českém trhu nabízejí, 
nám nepřijde ideální. Myslím 
tím teď formu prodeje spoře-
ní do zlata přes síť finančních 
poradců. Aby celý konstrukt 
fungoval, musí být poradci mo-
tivování vydatnou provizí, což 
nakonec zaplatí zákazník.
Nespornou výhodou spoření do 
zlata je nákup za průměrnou 
cenu, který eliminuje riziko po-
řízení zlatého slitku či mince 
v  nepravý čas. Pokud nakupu-
jete jednou za nižší a jednou za 
vyšší cenu, ve finále máte zlato 
v ceně dlouhodobého průmě-
ru. O  spoření u nás ve firmě 
přemýšlíme. Je pro nás výzva 
nabídnout takový produkt za 
podmínek, se kterými bychom 
byli sami jako zákazníci spo-
kojeni, a chceme to zvládnout 
ještě tento rok.

Chystáte aktuálně 
nějaké novinky?
Průběžně pracujeme například 
na našich on-line prodejních 
kanálech, na zlepšení tech-
nologie a tím i zákaznického 
prostředí. Otevřeli jsme novou  
prodejnu v Liberci. Novinky 
připravujeme průběžně, proto-
že víme, že ten, koho uspokojí 
status quo, začne dříve nebo 
později stagnovat.

Odvážíte si tipnout 
budoucí vývoj ceny zlata, 
například v horizontu 
jednoho roku a delším?
Tipovat si vývoj cen zlata je 
v dnešních dnech věc hodně 
ošidná. Řekl bych, že více než 
kdy jindy. Světovou ekonomiku 
mohou velmi výrazně ovlivnit 
obchodní válka USA a Číny, 
geopolitické napětí mezi USA 
a Íránem, volba příštího ame-
rického prezidenta, brexit. Do 
toho je zde prokazatelné zpo-
malování světové ekonomiky 
a  obavy z  příští recese. Para-
doxně bych si raději přál, aby 
se zlato drželo dál na svých 
stabilních pozicích, protože to 
by znamenalo, že se ekonomi-
ce, potažmo lidem, daří dobře. 
Na druhou stranu vím, že po-
kud se ekonomice dařit nebu-
de, naši zákazníci o své peníze 
nepřijdou, protože je budou mít 
uložené v komoditě, jejíž cena 
velmi pravděpodobně poroste.
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Čerstvé úlovky 
ze zahraničních mincoven
Vlajková loď britské Royal Mint The Queen's Beasts a v pořadí již třetí Lunární série Perth Mint
jsou čerstvými přírůstky v naší nabídce. Bílý lev Mortimerů je již osmou mincí ze zmiňované 
série jedné z nejprestižnějších mincoven světa, britské královské mincovny. Série je věnována 
deseti heraldickým zvířatům královny Alžběty II. a vychází v ní jak investiční mince, tak sběratelské 
mince ve špičkové kvalitě proof. Lunární série jsou neuvěřitelně populární po celém světě. 
Patří mezi dobré mravy zahraničních mincoven mít ve své nabídce minci s aktuálním znamením 
čínského zvěrokruhu. Mince australské Perth Mint patří celosvětově mezi ty nejpopulárnější.

Kód: 005622

36 482  Kč*

osvobozeno od DPH

The Royal Mint 
1 Oz, Au 999,9/1000
2020

Zlatá investiční mince

The Queen's Beasts: The White Lion

Kód: 005620

1 115  Kč*

vč. DPH dle § 90

The Royal Mint 
2 Oz, Ag 999,9/1000
2020

Stříbrná investiční mince

The Queen's Beasts: The White Lion

Kompletní nabídku mincí s tematikou čínského zvěrokruhu najdete na www.zlataky.cz
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Kód: 005635

37 835  Kč*

osvobozeno od DPH

The Perth Mint
31,1 g, Au 999,9/1000
30 000 ks, 2020

Zlatá investiční mince

Rok myši
The Pert Mint

Kód: 005627

630  Kč*

vč. DPH dle § 90

The Perth Mint
31,1 g, Ag 999,9/1000
300 000 ks, 2020

Stříbrná investiční mince

Rok myši
The Pert Mint

Kód: 005650

36 499  Kč*

osvobozeno od DPH

The Royal Mint
31,21 g, Au 999,9/1000
8 888 ks, 2020

Zlatá investiční mince

Rok krysy 
The Royal Mint

 Kč*

Kód: 005649

632
vč. DPH dle § 90

The Royal Mint
1 Oz, Ag 999/1000
88 888 ks, 2020

Stříbrná investiční mince

Rok krysy 
The Royal Mint

Kód: 005659

684  Kč*

vč. DPH dle § 90

31,1 g, Ag 999/1000
2020 ks, 2020

Stříbrná investiční mince

Rok krysy 
Rwanda

Kód: 005660

46 900  Kč*

osvobozeno od DPH

31,1 g, Au 999/1000
188 ks, 2020

Zlatá mince

Rok krysy 
Rwanda

*Informace o cenách naleznete na str. 20
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Pamětní mince jsou špičková 
umělecká díla z dílny předních 
českých sochařů a medailérů. 
Na každou minci je vyhlášena 

výtvarná soutěž, které se účast-
ní několik desítek výtvarníků. 
Nákupem zlaté mince získává-
te kov s přidanou sběratelskou 
hodnotou. Tu představuje pře-
devším limitovaný nízký náklad. 
Sběratelskou hodnotu kromě 
nákladu určuje i téma mince. 
Nedávno jsme se o tom mohli 
dobře přesvědčit během oslav 
sta let ČSR. O minci vydanou 
k  tomuto výročí byl takový zá-
jem, že brzy zmizela z pultů pro-
dejen. Její cena (prodávala se za 
cca 32 000 Kč) na sekundárním 
trhu okamžitě vzrostla. Lidé ji 
kupovali až za 50 000 Kč. I dnes, 
po opadnutí největšího zájmu, se 
nabízí za 40–50 000 Kč.
Uvedená čísla dokládají, že se 
zlaté pamětní mince dokážou 
zhodnotit nezávisle na vývoji 
ceny kovu. Růst ceny zlata na 
konci roku 2018 byl jen nepatr-

ný, přesto cena mincí vydaných 
k výročí vzniku ČSR vylétla takřka 
o 50 %. Pamětní mince vyvažují 
hodnotu zlatého portfolia i  ve 
chvílích, kdy cena zlata klesá.

KONZERVATIVNÍ EMISNÍ PLÁN
Česká národní banka vydává zla-
té mince dvou nominálních hod-
not. Její emisní plán (EP) je strohý 
– nezahlcuje trh desítkami emisí 
měsíčně, aby nedevalvovala je-
jich hodnotu. Aktuálně vychází 
v rámci EP 2016–2020 mince cyk-
lu Hrady ČR s nominálem 5 000 
Kč o hmotnosti 15,55 gramů (cy-
klus 10 mincí vydávaných 2× roč-
ně). K mimořádným výročím vy-
dává ČNB nepravidelně prestižní 
mince s nominálem 10  000 Kč 
o hmotnosti 31,1 gramu. V rámci 
aktuálního EP vznikla zmíněná 
mince k výročí vzniku ČSR v roce 
2018 a mince k výročí vzniku čes-
koslovenské měny v roce 2019.

MINCE ŘEČÍ STATISTIKY
Základem pro stanovení ceny 
českých zlatých mincí je, stejně 
jako u zahraničních investičních 
mincí, aktuální cena zlata. Jejich 

Vyplatí se investovat do českých 
pamětních mincí?
PODÍVALI JSME SE NA MINCE ČNB ŘEČÍ ČÍSEL

Investice do zlata nemusí mít vždy podobu zlatého slitku Argor-Hera-
eus nebo mincí Wiener Philharmoniker a Maple Leaf. Dobře zainves-
tovat lze i do zlatých pamětních mincí vydávaných Českou národní 
bankou. Pokud v uložení peněz do fyzických drahých kovů vidíte 
smysl, pak doporučujeme tuto možnost minimálně prozkoumat. Ať už 
kvůli diverzifikaci portfolia, nebo jen tak pro radost a potěchu oka.

Kód: 003109

41 900  Kč*

osvobozeno od DPH

ČNB, 1 Oz, Au 999,9/1000
3 200 ks, 2019, standard

*Informace o cenách naleznete na str. 20

Zlatá mince 10 000 Kč 

Zavedení 
československé měny
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prodejní cena je ale vyšší jednak 
díky nižšímu nákladu (zahranič-
ních investičních mincí vznikají 
statisíce), dále kvůli nákladům 
na výtvarné zpracování (u zahra-
ničních mincí se zpravidla mění 
jen ročník, mince má po desítky 
let stejný design). Vyšší cena je 
vyvážena sběratelskou a umě-
leckou hodnotou.
Na trhu najdeme starší pamět-
ní mince, jejichž cena během 
několika let vyrostla extrémně. 
Například mince Papírna Velké 
Losiny z roku 2006 s nominá-
lem 2 500 Kč. Její náklad byl 
3 000 ks v  kvalitě proof. Dnes 
tato mince o hmotnosti 7,78 
gramu dosahuje hodnoty zhru-
ba 65–70 000 Kč (v den emise 
cca 5–6 000 Kč).
V souvislosti s touto mincí zmiňme 
ještě jeden rozhodující faktor pro 
růst sběratelské hodnoty. Papír-
na Velké Losiny byla první mincí 
ze série čítající deset emisí. První 
minci si pořizují sběratelé s am-
bicí dosbírat celou sérii. Ne všem 
se to povede, a tak je sběratelská 
poptávka po první minci z tohoto 
důvodu podpořena i těmi nadše-
nými sběrateli, kteří postupně od-
padnou. Zájem živí i spekulativní 
poptávka těch, kteří plánují první 
mince nabízet sběratelům, kteří 
do sbírání cyklu nastoupí až u 
druhé mince či ještě později. Rok 
2021 tak bude skýtat zajímavou 
investiční příležitost, protože ČNB 
uvádí na trh nový cyklus.

Do ceny mincí promlouvá ko-
nečně i provedení – razí se dvě 
kvality, proof a standard. Kvalitu 
standard oceňují znalci, je na ní 
více patrná řemeslná práce vý-
tvarníka. Kvalita proof je díky 
leštěné mincovní ploše vzhle-
dově atraktivnější a v součas-
nosti je více poptávaná.
U posledních dvou sérií 5 000 Kč 
mincí „Hrady ČR“ a „Mosty ČR“ 
se ceny verzí standard a  proof 
liší zhruba o 20  %. Například 
5  000 Kč Gotický most v Pís-
ku se obchoduje za 32 900 Kč 
v kvalitě proof a za 27  200 Kč 
v kvalitě standard. A to i přesto, 
že v kvalitě proof vyšlo 6 900 
ks a v kvalitě standard 2 600 
ks (tzn. výrazně méně). Oba ná-
klady jsou na současné poměry 
poptávky a nabídky nízké, a tak 
je aktuální cena podstatně vyš-
ší než v den emise v roce 2011, 
kdy mince stály cca 15 000 Kč.  
Mince Jizerský viadukt na tra-
ti Tanvald–Harrachov je však 
naopak hodnotnější v  kvali-
tě standard. Obchoduje se za 
19 300 Kč v kvalitě proof oproti 
22 600 Kč v kvalitě standard. 
Mincí standard bylo totiž vydá-
no pouhých 1 800 ks, což už je 
extrémně málo. Obojí prove-
dení tak dává investičně smysl. 
Z  dlouhodobého hlediska je 
pak možné, že rozhodující bude 
náklad v  kombinaci s momen-
tální preferencí trhu ohledně 
témat či provedení.

*Informace o cenách naleznete na str. 20

Kód: 000580

32 900  Kč*

osvobozeno od DPH

ČNB, 15,55 g, Au 999,9/1000
6 900 ks, 2011, proof

Zlatá mince 5 000 Kč

Gotický most 
v Písku

Kód: 000969

22 600  Kč*

osvobozeno od DPH

ČNB, 15,55 g, Au 999,9/1000
1 800 ks, 2014, standard

Zlatá mince 5 000 Kč 

Jizerský viadukt na trati 
Tanvald–Harrachov



Kód: 0056545 900  Kč*
osvobozeno od DPH

2,5 g, Au 999,9/1000
200 ks, 2020, proof

Zlatá mince 

Podkova pro štěstí
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Málokteré svátky jsou tolik 
spojené se štěstím jako Vá-
noce. Těšíme se na šťastná 
rodinná setkání i šťastné 
úsměvy dětí. Více než jindy 
si uvědomujeme, že pravým 
štěstím jsou dobré vztahy 
s našimi blízkými, pevné 
zdraví a možnost svobodně žít 
a pracovat. Štěstí si navzájem 
přejeme a můžeme je druhé-
mu i darovat – třeba v podo-
bě zlaté mince pro štěstí.

Dárek ze zlata vyjadřuje, jak 
moc si obdarovaného člově-
ka ceníte, a zároveň se stává 
i osobním talismanem přináše-
jícím štěstí a ochranu. Zvláště 
když si jako vánoční dar vybe-
rete speciální minci opatřenou 
známými symboly štěstí – pod-
kovou a čtyřlístkem.
Exkluzivní zlatou minci ob-
délníkového tvaru vydal stát 
Šalamounovy ostrovy pro 
rok 2020 ve špičkové kvalitě 
proof o váze 2,5 g v ryzosti 
nejčistšího 99,99% zlata. Min-
ce je vyražena ve švýcarské 
rafinérii PAMP, což jí dodává 
prestižní punc nejvyšší kvali-
ty. Mince na svém rubu zob-

razuje podkovu, která je za 
symbol štěstí považována již 
od 10. století. Dříve se koňské 
podkovy věšely nad dveře pří-
bytků, aby ochraňovaly obyd-
lí i jeho obyvatele a přinesly 
jim štěstí. Na naší minci je 
podkova zobrazena v poloze 
obloukem dolů, což z ní podle 
staré moudrosti činí „nádobu“, 
která má udržet štěstí v domě. 
Podkovu je však možné za-
věsit i opačně, obloukem na-
horu, aby se štěstí sypalo do 
domu – to v řípadě, že domác-
nost právě řeší nějaké potíže. 

LEGENDA O PODKOVĚ

A jak se vlastně podkova sta-
la symbolem štěstí? Ve svých 
domech věšeli podkovy na 
ochranu před zlými silami již 
Keltové, kteří je pravděpo-
dobně jako první vyráběli ze 
železa, v jehož magickou moc 
věřili. Kovové boty, tzv. hipo-
sandály, různým způsobem 
přivázané, chránily zase kopy-
ta koní starých Římanů a Řeků. 
Bohatí majitelé je zdobili dra-
hými kovy a nalézt ztracenou 
koňskou „botu“ proto zname-

nalo veliké štěstí. K popularitě 
podkovy jako symbolu štěstí 
přispěla v Evropě legenda 
o  anglickém světci Dunstano-
vi, patronovi kovářů, zvonařů 
či zlatníků, který žil v  10. sto-
letí. Dunstan byl šlechtického 
původu a stal se knězem. Po 
svém vysvěcení žil nějakou 
dobu jako poustevník, věno-
val se malířství, kovotepectví 
a  uměl dokonce odlévat zvo-
ny. Později byl jmenován arci-
biskupem v Cantenbury. Už za 
jeho života mu byly připisová-
ny zázraky. Jedna z legend vy-
práví příběh o ďáblovi, jehož 
nohu okoval Dunstan namísto 
kopyta koně. Ďábel ve snaze 
zbavit se bolesti slíbil Dunsta-
novi, že když podkovu odstra-
ní, nevstoupí nikdy do domu, 
nad jehož dveřmi bude viset 
podkova.

Každá mince je vložena do 
dárkového přebalu v češtině, 
který slouží zároveň jako cer-
tifikát autenticity. Navíc obsa-
huje prostor pro vřelé osobní 
věnování. Náklad je limitován 
na 200 ks pro celý svět, proto 
s nákupem neváhejte!

Mince, odvěký symbol štěstí
BLÝSKNĚTE SE DÁRKEM K VÁNOCŮM Z RYZÍHO ZLATA

*Informace o cenách naleznete na str. 20
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Luboši, jak probíhaly práce 
na výtvarném návrhu hradu 
Bečova nad Teplou?
Předně, dalo mi hodně prá-
ce najít správnou kompozici. 
Chtěl jsem dostat na návrh 
mince celý komplex budov. 
Pokud znáte Bečov, víte, že se 
v průběhu staletí přistavovalo. 
Nejdříve vznikl hrad v  gotic-
kém slohu, významně ho roz-
šířili v období renesance, a na-
konec přibyl barokní zámek. 
Takže jsem to tak ztvárnil 
a  pár dní poté mi říká kolega 
ze školy, že zadání banky bylo 
na vyobrazení hradu, histo-
rického gotického jádra. Tak 
jsem si řekl, že je to v pytli. Pak 
mě ale bankovní rada vybrala, 
protože se jí líbilo právě to, že 
je na návrhu vidět komplex 
budov celý.

„Považuji se za řemeslníka,“ říká 
o sobě Luboš Charvát
ROZHOVOR S AUTOREM ČESKÝCH MINCÍ

S Lubošem Charvátem jsme se potkali na zahrádce jeho oblíbené restaurace krátce poté, 
co bankovní rada rozhodla o jeho výhře ve výtvarné soutěži na 5 000 Kč minci Bečov nad Teplou 
ze série Hrady ČR. Řeč se tím pádem okamžitě stočila na toto téma. Luboš Charvát měl v oka-
mžiku pořízení rozhovoru na kontě cyklu Hrady ČR dvě vydané mince (Zvíkov a Pernštejn), 
chystala se třetí (nedávno vydaný Švihov) a právě vyhrál čtvrtou (zmiňovaný Bečov nad Tep-
lou). Jeho medailérská historie je však bohatší, jak můžete vidět v rámečku za článkem.

S každou emisí 5 000 Kč mince ČNB vznikne pouhých pět 
jednostranných dvojic autorských odražků z obecného kovu.
Jejich sběratelská hodnota je obrovská.
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Jezdíte se na všechny hrady 
nejdřív podívat?
Čerpám především z fotek. 
Já nemám auto, tak by pro 
mě bylo těžký jezdit po všech 
hradech. Vlastně jednou jsem 
se jel podívat na Rabí ještě 
před tím, než jsem začal dělat 
návrh do soutěže. Ale s ním 
jsem neuspěl. Dal jsem na 
averzní stranu Žižku od Miko-
láše Alše, jak táhne na Rabí. 
On tam byl dokonce dvakrát, 
přišel tam o oko. Komise pro 
posuzování návrhů to ale ni-
jak zvlášť neocenila, nepřišlo 
jí to důležité.

Když zmiňujete motiv Žižky, 
jsou návrhy mincí spíše 
o architektuře, nebo na nich 
užijete i jinou symboliku?
Jsou o obojím. Je to samozřejmě 
architektura na reverzní straně. 
Občas je hodně složité najít ne-
obvyklý pohled na hrad. Některé 
stavby jsou ohromně členité a já 
je do návrhu potřebuju dostat 
v  té nejlepší kompozici. Nechci, 
aby tam vznikala prázdná místa. 
U mostů to bylo něco opačného, 
most je prostě most, o členitosti 
nemůže být řeč. Takovou stavbu 
dostat do kruhové kompozice, 
a  ještě v  nějakém zajímavém 

úhlu, je nadlidský úkol. V přípa-
dě Bečova je na reverzní straně 
použit relikviář svatého Maura. 
Tam se jezdí především za re-
likviářem, až pak na hrad a na 
zámek. Dříve vyžadovala banka 
dávat na averz u stříbrných min-
cí pouze státní znak. To mě moc 
nebavilo, vymýšlet pořád nové 
a nové ztvárnění téhož. Já se tře-
ba snažil, aby zpracování znaku 
odpovídalo době, do které bylo 
téma mince zasazeno. Bylo to 
náročnější. Ono udělat třeba 
úplně moderního lva taky nejde, 
má to svoje hranice. Pak se to 
uvolnilo. Teď je pravidlem u ná-

Luboš Charvát v rytecké dílně jablonecké SUPŠ a VOŠ.  
Své bohaté zkušenosti předává mladé generaci ryteček a rytců.
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vrhů zlatých mincí, že v  horní 
polovině musí být trojice heral-
dických zvířat – lev a dvě orlice. 
A je to lepší.

Čtyři realizace v cyklu mincí 
Hrady ČR, máte na to recept?
Já to tak vůbec neberu. Mož-
ná mám štěstí, nebo je to tím, že 
mám poslední dobou z těch návr-
hů, které posílám do soutěží, dob-
rý pocit. Baví mě hrady, bavily mě 
i mosty. Docela by mě zajímalo, 
co bude dál za námět. S návrhem 
hlavně musím být vnitřně spo-
kojený. Někdy spokojený jsem 
a druhý den se na to jdu podívat 
a už to putuje do koše. Když se na 
to podívám za týden a nic bych 
neměnil, tak je to většinou ono.
Neměl bych to říkat, ale někdy 
si kladu otázku, co by se jim 
(komisi) mohlo líbit. Ale nedě-
lám návrhy tak, abych se zalíbil. 
Někdy kolegové medailéři řek-
nou: ‚Nedávejte tam tu bránu, 
to je klišé, to nevyhraje,‘ a pak 
výtvarná komise k realizaci do-
poručí zrovna návrh s bránou.

Co Luboš Charvát 
a stomilionová mince?
Nedělal jsem návrh do soutěže. 
Mám pocit, že jsem zrovna měl 
nějakou jinou práci, takže bych 
to nestihl. A navíc, to bylo tak 
velký kolo, že jsem si nedokázal 
představit, jak to budu odlévat. 
Banka měla v zadání sádro-
vý model o velikosti 60 nebo 

STŘÍBRNÉ 200 KČ MINCE

2002 / 150. výročí narození Mikoláše Alše (rub)
2007 / 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
2014 / 100. výročí založení československých legií
2019 / 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

ZLATÉ 2 500 KČ MINCE

2006 / Národní kulturní památka Papírna Velké Losiny
2007 / Kulturní památka Ševčinský důl Příbram (Březové Hory)
2008 / Národní kulturní památka Řetězový most ve Stádlci

ZLATÉ 5 000 KČ MINCE

2015 / Žďákovský obloukový most
2017 / Hrad Pernštejn
2018  / Hrad Zvíkov
2019 / Hrad Švihov
2019 / Bečov nad Teplou

LUBOŠ CHARVÁT,
rytec, český medailér, pedagog SUPŠ a VOŠ  
v Jablonci nad Nisou

70 centimetrů. Já dělám návrhy 
v  kuchyni. My si sádru sypeme 
i na buchty místo cukru.

Kromě návrhů českých 
mincí učíte na SUPŠ a VOŠ 
v Jablonci nad Nisou…
Já se vlastně považuju spíš za 
řemeslníka. Profesí jsem rytec 
a snažím se to předávat na škole 
dál. Studentům říkám, že řemes-
lo se musí vysedět. Potřebují sitz-
fleisch. Když je to baví a stráví 

u toho dostatek času, tak se pak 
bez problému uchytí. Ale musí 
opravdu umět. To máte jako se 
všemi řemesly. V tom není rozdíl 
mezi rytcem a zedníkem.

Máte ještě nějaký nesplněný 
medailérský sen?
Chtěl bych uspět s portrétem. 
V této disciplíně jsem ještě ne-
vyhrál, i když jsem se už ocitnul 
v užším výběru komise nebo 
v první trojici oceněných.
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Zákaznická linka:

+420 232 003 050

www.zlataky.cz

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
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.  |  Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

Prodejní ceny pamětních mincí se mohou měnit v závislosti na poptávce trhu. Prodejní ceny investičních mincí a slitků 
pravidelně aktualizujeme podle pohybu ceny kovů na burze a podle pohybu ceny měnového páru CZK/EUR. 

Aktuální ceny najdete na www.zlataky.cz nebo pod QR kódem produktu.


