
ZLATÁ REZERVA   Radí….. 

 Klientům radíte, že by měli ve zlatě začít spořit.                                                                                       

Jak to myslíme ?  

  Radíme proměnit do fyzických slitků část peněz, které má člověk dnes k dispozici a nebude je v blízké 

budoucnosti potřebovat. Skvělým přístupem je dělat to se železnou pravidelností po malých částkách, 

například každý měsíc. Dnes si „od úst odtrhnete“ každý měsíc tisíc korun - onu skvělou večeři pro dva, 

chcete-li - a koupíte každý měsíc slitek. Ve chvíli, kdy to budete v budoucnu potřebovat, například 

v důchodu, si onu večeři opětovným prodejem slitku můžete zase dopřát. Je jedno, jestli v budoucnu bude 

stát 1000 korun nebo třeba pět euro, případně milion. Za slitek si budete moci koupit večeři, nebo 

použijeme-li další příklad, tak dvě košile a zase natankujete cca30l benzínu. 

 Jak je to s tou pravidelností ? 

  Jít dnes a všechny úspory vložit do zlata je nesmysl, i kdybyste chtěl jen dlouhodobě udržet hodnotu.  

Dobré je nakupovat zlaté slitky pravidelně bez ohledu na to, jak se cena momentálně vyvíjí. Tím dosáhnete 

toho, že se vyhnete hloupým nákupům pod vlivem emocí. Navíc má tímto způsobem šanci našetřit 

zajímavou hodnotu i normální občan, který o zlatě zatím ani nepřemýšlel. Prostě pravidelně.  Každý měsíc 

odložím částku, kterou si mohu dovolit a koupím si slitek. Při odchodu do důchodu pak dnes odloženou 

spotřebu proměním ve větší kvalitu života, například tak, že zlato budu zase postupně odprodávat. 

 Takže, spořit po delší časová období v penězích není vlastně ekonomické ?  

  Peníze samy o sobě nemají hodnotu, jde jen o nástroj směny. Hromadit peníze proto, abych měl hromady 

peněz, je hloupost. Dětem většinou říkám, že peníze jsou jen papírky. Skutečnou hodnotu mají přímé podíly 

ve firmách, které dokážou generovat pasivní příjem, nemovitosti, které drží jako zlato hodnotu anebo 

generují pasivní příjem z nájemného, a komodity. Ty mají v tomto trojúhelníku úlohu kotvy. Když se 

ekonomická situace horší a vše ztrácí na ceně, tak jde zlato většinou nahoru. Zlato hraje v bohatství tu roli, 

že jde o konzervativní produkt na vyvážení všeho, co člověk s financemi podniká. Nikomu nenavrhuji, aby 

rušil penzijní spoření a začal investovat do zlata. To je hloupost. Nicméně by měl mít bohatství rozložené. 

Jde o pojistku a minimalizaci hrozby, že o všechno přijde. Samozřejmě, že je lepší, když rodina po generace 

nezažije žádné krušné chvíle, takže pořád drží svůj „zlatý poklad“. Stát se ale může ledaco. 

 Proč lidi v Česku  stále tolik věří papírovým penězům ?  

  Češi mají většinu úspor opravdu v penězích, kterým se nedá dlouhodobě moc věřit. Jen za posledních sto 

let se u nás s penězi něco dělo nejméně pětkrát. Odluka od Rakouska-Uherska, nástup Protektorátní koruny, 

návrat ke Koruně Československé, měnová reforma 1953... Nedávnou historii odloučení české a slovenské 

měny si ještě pamatujeme. Další změna nás čeká, ať již euro přijmeme, nebo definitivně odmítneme. Ne 

všechny tyto změny znamenaly ztrátu, ale už jen to, že je v moci politiků škrtem pera měnit hodnotu peněz, 

je na pováženou. Vis Listopad 2013, kdy byla devalvace ze dne na den 6%. Lidé v Česku mají doma 

necelých 40 miliard korun, dalších 600 miliard mají na běžných a spořicích účtech. 

  Podobná částka je ve stavebním spoření, zhruba poloviční částka je v penzijním připojištění... Jakkoli to 

vypadá jako rozložení na mnoho míst, pořád se jedná o peníze, které mohou vlivem lidského přičinění ztratit 

hodnotu. Moje skepse k penězům pramení z toho, že jsou pod stoprocentním vlivem státu a politiků. A 

víme, jak se občas chovají nezodpovědně. Jedním z hlavních vlivů silné či slabé koruny je míra zadlužení 

Česka a stav veřejných financí, o kterém opět rozhodují politici. Zlato se nedá tisknout a tím devalvovat, na 

zemi je ho omezené množství a tak dále. 

 Kvůli jakým důvodům jsme ve firmě vytvořili produkt spoření Zlatá Rezerva ?  

  Vytvořili jsme ho v době, kdy jsme studovali, jakým způsobem se lidé zajišťují na stáří, a řešili penzijní 

reformu. Lidé podvědomě a zcela pochopitelně nevěří navržené penzijní reformě. Je příliš dlouhá, příliš 



svázaná a příklady ze zahraničí také nemluví v její prospěch. Třeba v Maďarsku znárodnění 100% 

penzijních fondů  a svým způsobem i v Polsku 51% prostředků penzijních fondů a od reformy ustoupili.       

I u nás část politického spektra otevřeně mluví o tom, že bude zrušena. Jak se má tedy člověk zařídit? Jak 

má věřit, že při politice zadlužování bude od státu za třicet let, až půjde do důchodu, dostávat z průběžného 

systému dostatečně? Myslím si, že by se měl o větší příjem v důchodu již dnes částečně starat i sám. 

Když chce člověk konzervativně spořit, musí to dělat pravidelně a soustavně. Může mu být jedno, jaká je 

aktuální cena zlata. Během dlouhodobějšího spoření se totiž výkyvy vyrovnají. Bude vždy v určitém průměru. 

Lidé ale většinou kupují zlato ve chvíli, kdy si o tom přečtou na zpravodajských serverech. Nicméně tam píší 

jen o velkých výkyvech. Toho, kdo chce ve zlatě uchovat hodnotu, to nesmí vůbec rozházet. Kupuje po 

malých částkách pravidelně. Přesně o tom, je náš produkt. 

 Nemáme vůbec žádnou reklamu, takže se o něm dozvídá jen málo lidí.                                           

Proč ?  

  Původně jsme váhali, zda náš produkt otevřít širší veřejnosti. Po krachu penzijní reformy tady ale není 

produkt, který by pro širokou veřejnost plnil stejnou službu. Proto jsme „Zlatou rezervu“ nabídli jako 

alternativu i veřejnosti. Máme síť našich poradců a dbáme na to, aby náš produkt správně vysvětlili a 

případné zájemce seznámili se všemi aspekty. Jak pozitivními, tak i specifiky, která je potřeba vědět a 

zvážit. 

 Produkt „Zlatá Rezerva“ je relativně mladý, začali jste jej nabízet zhruba před pěti lety.            

Jaké jsou jeho výhody ?  

  Takzvané „spoření ve zlatě “ není u nás nic nového. Když jsme ale studovali dostupné produkty, narazili 

jsme na několik jejich významných slabin, které jsme chtěli odstranit. Hned první je, že donedávna bylo 

spoření do zlatých slitků dosažitelné jen pro malou část lidí. Například hned vstupní poplatek činil i několik 

desítek tisíc, což vyřadilo ze hry lidi, kteří nemají prvotní finance. My jsme produkt nastavili tak, aby si jej 

mohla pořídit široká veřejnost. Navíc, ne každé spoření do zlata bylo opravdu spořením. Část nabídek jsou 

fakticky půjčkami na zlato. Zavážete se, že naspoříte na stogramový zlatý slitek, pro jednoduchost třeba sto 

tisíc korun, a stokrát musíte poslat tisícovku, abyste na konci zlato dostal. Člověk splácí, ale zlato mu do 

doby, než celou částku nezaplatí, nepatří a navíc se zdraží. Někdo zase zlato nakupuje hned, ale jde o 

společné vlastnictví slitku.  Produktem Zlatá rezerva jsme to úplně obrátili. 

 A jak to tedy funguje ? 

Kdo s námi spoří každý měsíc řádově tisícovku, dvě nebo víc, tomu nakoupíme  dle aktuální ceny každý den 

gram, dva a víc, prostě kolik si pošle, tolik se mu nakoupí, necháme dovést do Česka a schováme mu ho 

v bankovním trezoru.  Každý týden se to opakuje, naspořený slitek klientovi stále zvětšujeme. Aby měl 

klient jistotu, že jeho zlato bylo opravdu nakoupeno, děláme při každé manipulaci se zlatem v trezoru 

fyzický audit zásob. Každých šest měsíců tam přijde Auditor s našim kontrolovaným zaměstnancem, vše 

přepočítá a zlato a porovná, jestli celkový součet skutečně odpovídá tomu, co ukazujeme klientům. Udělali 

jsme k tomu i klientský účet na intranetu, takže každý ví, kolik poslal peněz, kdy a za jaký kurz se mu 

nakoupilo a kolik má aktuálně naspořeno gramů zlata, kdy mu spoření končí a tak dále. Zlato nakupujeme 

výhradně od Rakouské a Švýcarské slévárny (rafinerie) Argor Heraeus, a  Münze Österreich, jedny 

z nejdůvěryhodnějších sléváren na světě. Držíme konzervativně zlato v takových slitcích, že jsme schopni 

klienty uspokojit, i kdyby si jej chtěli všichni najednou vybrat.                                                                    

Vstupní poplatek (vratná kauce) jsme srazili na 4% a je po dodržení podmínek, naspoření alespoň poloviny 

období  celý vratný. Spořit si může na dobu až 20ti let, zrušit, prodat, vybrat může kdykoliv, bez jakýchkoliv 

sankcí, nemusí taky nic vkládat z důvodu, že nemá prostředky ( ztratil práci, musel nečekaně něco koupit 

atd..). Během doby spoření se neplatí vůbec nic na víc. I relativně nemajetný střadatel si může v průběhu 

času naspořit slitky významných velikostí a může je pak použít jako pevnou rezervu na dobu, kdy to bude 

opravdu potřebovat…. 
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