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ANOTACE 

Cílem této bakalářská práce je zhodnocení zlata jako alternativní investiční 

příleţitost. Práce je rozčleněna do třech kapitol. V první kapitole je popsána charakteristika 

zlata, jeho získávání, měření zlata a následně i těţba zlata. V další kapitole se práce zabývá 

zlatem, jako o uchovateli hodnoty, zda lze dnes zlato povaţovat za kvalitní a bezpečný 

uchovatel hodnot a následně se věnuje jeho historii a zlatému standardu. Třetí kapitola 

pojednává o zlatu jako investici, zde se zabýváme tím, jak se vyvíjela cena, kde a s jakými 

formami zlata se obchoduje. Tato kapitola tedy představuje snahu dojít k tomu, zda je zlato 

opravdu investiční příleţitost.  

Klíčová slova: investiční příleţitost, uchovatel hodnoty, investice, obchodování 

SUMMARY 

Aim those baccalaureate work is upward revaluation gold like alternative capital 

occasion. Work is dispersed to the gamma capitol. In first chapter is circumscribed rating 

gold, his obtaining, metering gold consequently as well as mining gold. In next chapter 

work deal with gold, like about keep able funds, whether it is possible today gold account 

high - quality plus safe store of value plus consequently paies his story plus gold standard. 

Third chapter treat of gold like investment, here deal with by, how develop price, where 

plus with what female former gold trades. This chapter then presents Endeavour gets 

hereto, whether is gold really capital occasion.  

Keywords: capital occasion, store of value, investment, traffic 
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1 Úvod 

Zlato je ţlutý těţký kov, s vysokou třpytivostí, který je odolný vůči ţáru, vlhkosti 

a většině rozpouštědel. Obsah zlata ve slitinách se měří v karátech, čisté zlato má 

24 karátů.  

Díky tomu, ţe je zlato téměř nezničitelné, koluje po světě v různých formách veškeré 

vytěţené mnoţství. Ale nevyuţívá se jen k výrobě šperků a dekorativních předmětů, je 

i zásadní průmyslovou komoditou, jejíţ primární vyuţití spočívá v elektronice díky 

vynikajícím vlastnostem, jako je vodivost tepla a elektřiny. 

O zlatě, ale i můţeme říci, ţe bylo od počátku svého souţití s člověkem symbolem 

bohatství a moci. Také bylo prostředkem směny – umoţňovalo placení za zboţí či sluţby 

a úhradu dluhu, taktéţ bylo platebním prostředkem a oběţivem. 

Tématem této bakalářské práce je zlato jako alternativní investice. Tato práce se bude 

zabývat charakteristikou zlata, jeho historií, tak i problematikou, co se týče investování se 

zlatem, obchodováním a cenovým vývojem, jak v minulosti, tak i v období finanční krize 

a v budoucnu.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit zlato jako alternativní investiční příleţitost. 

A následně posoudit současný světový a ekonomický vývoj, co se týče vývoje kurzů, trhu 

s drahými kovy a produkcí v blízké či mírně vzdálené budoucnosti. 
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2 Charakteristika nerostu 

Zlato je kujný, nemagnetický kov ţluté barvy, vyznačující se vysokou stálostí 

na vzduchu i ve styku s vodou. Patří ke kovům s největší hustotou a jeho tvrdost činí pouze 

2,5 – 3,0 podle Mohse. Má velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivost (67 % elektrické 

a 70 % tepelné vodivosti stříbra). Je dobře tvárné za tepla i za studena, velmi dobře se 

slévá i svařuje. Je chemicky odolné, rozpouští se jen ve rtuti, kyanidech a v činidlech 

uvolňující chlór. Svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi se zlato řadí mezi důleţité 

průmyslové kovy. Většina zlata, které se dnes zpracovává, je však určena pro zhotovování 

klenotů. Zlato má rovněţ specifické postavení mezi kovy jako dlouhodobý thesaurační 

prostředek. Zlato bylo dlouho uţíváno z velké části jako monetární kov, avšak přibliţně od 

poloviny tohoto století je mnoţství zlata zpracovávané pro průmyslové uţití a pouţívané 

ve šperkařství větší neţ pro uţití monetární. 

Základní fyzikálně chemické vlastnosti zlata 

Chemická značka:    Au (Aurum) 

Protonové číslo:    79 

Relativní atomová hmotnost:  196,96655 

Hustota:     19 290 kg/m
3
  

Teplota tání:     1 064 °C 

Teplota varu:     2 856 °C  

Zlato se vyskytuje jako ryzí kov, ve slitinách se stříbrem a jinými kovy a jako 

teluridy. Slitina zlata a stříbra vyskytující se v přírodě je známá pod pojmem elektron. Jako 

ryzí bývá zlato vtroušeno v křemenných horninách, někdy i doprovázeno sulfidy ţeleza, 

stříbra, arsenu, antimonu a mědi. Zvětrání a eroze způsobují, ţe se zlato uvolňuje 

z primárních loţisek a ukládá se jako zrna nebo valouny v rozsypech [3]. 
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2.1 Technologie získávání zlata 

2.1.1 Rýžování 

Nejstarší a zároveň i nejznámější technikou získávání zlata je rýţování. Při tomto 

způsobu se vyuţívá vyšší hustoty zlata k oddělení od lehčích doprovodných materiálů. 

Důleţitým předpokladem je zvíření zlatonosného materiálu tak, aby se zlato mohlo usadit 

na dnu misky nebo rýţovnického splavu. Nejjednodušší rýţování se provádělo a provádí 

i dodnes v rýţovacích pánvích. Zdokonalením této techniky je rýţovnický splav, tzv. 

koryto, po kterém se rozmělněný zlatonosný materiál postupně splavuje, a částečky zlata se 

zachytávají na překáţkách na dně, kterými jsou zářezy, ovčí kůţe či látka. Avšak při 

relativně malém obsahu zlata v materiálu jsou tyto metody náročné, co se týče fyzické 

práce [7]. 

2.1.2 Dobývání 

Před uvedením technologických procesů dobývání bývá někdy nezbytné předeslat 

některé významné momenty způsobů geologického průzkumu a výzkumu. Je zde určitá 

souvislost. V oblasti geologicko-průzkumné činnosti je moţno ještě i v současné době 

rozeznat: 

- techniku historickou, spočívající v tom, ţe rýţovací miska stále zůstává velmi 

účinným nástrojem k vysledování zdroje ryzího zlata; 

- techniku moderní, progresivní, opřená o neutronovou aktivační analýzu a atomovou 

absorpční spektroskopii. 

Technologie dobývání se dělí na: 

- dobývání ţil uloţených ve velkých hloubkách, kde je vysoká teplota i vlhkost 

s extrémními horskými tlaky. Dobývá se metodami na zával i na základku; 

- dobývání rozsypů bagrováním ve velkých aluviálních nebo pobřeţních loţiskách; 

- dobývání rozsypů hydraulickými metodami; 

- dobývání hornin s příhodnými povrchovými výchozy geotechnologickými 

metodami; 
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- dobývání dvoufázové zlatonosných hlubinných loţiskových formací (masivy, 

čočky, pně) [3]. 

2.1.3 Úprava a rafinace 

Úpravenská technologie je dobře zavedena, je vysoce vyvinuta a normální výtěţnost 

úpravy se pohybuje kolem 92 – 97 % obsahu podání. Technologie úpravy se volí podle 

mineralogické a petrografické formace, ve které se zlato nachází. 

Obecně se zlato ze zlatonosné rudy získává: 

- kyanizačním louţením v nádrţích nebo na haldách s nepropustnou umělou 

podloţkou (např. fólie); 

- amalgamací; 

- flotací; 

- gravitační koncentrací; 

- tavením; 

- určitou kombinací předeslaných metod [3]. 

2.2 Měření zlata 

Zlato se měří standardními jednotkami SI, tedy v případě hmotnosti na gramy 

a kilogramy. Kromě toho se ale pouţívá i tradiční jednotka hmotnosti zlata, trojská unce 

(1 trojská unce = 31,1034807 gramů), pojmenovaná podle hmotnostní jednotky uţívané ve 

středověku při trzích ve francouzském Troyes.  

Na indickém subkontinentu a při Perském zálivu se jako základní hmotnostní 

jednotka pouţívá 10 Tolas (Ten Tolas = 3,75 trojské unce), v Thajsku Baht (0,47 trojské 

unce), v Hong Kongu Tael (1,2 trojské unce) atd.  

Kromě hmotnosti se u zlata, resp. zlatých slitin, měří ryzost (čistota). I v tomto 

případě se uţívá jak moderního přístupu, poměru v tisícinách (slitina o ryzosti 999/1000 

nebo zkráceně 999 má 999 dílů ryzího zlata a 1 díl příměsi), tak tradiční poměrné jednotky 
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karátů. 1 karát znamená 1/24 zlata ve slitině, 12 karátová slitina bude obsahovat jiţ 50 % 

zlata a 24 karátové zlato je zlato ryzí [8]. 

Pro srovnání jednoduchá tabulka: 

Tab. 2.1: Srovnání měrných jednotek 

měnové zlato 900/1000 21,6 karátů 

  916,7/1000 22 karátů 

dukátové zlato 986/1000 23,67 karátů 

ryzí zlato 999,9/1000 24 karátů (ve skutečnosti 23,9976) 

Zdroj: http://www.abros.cz/index.php?p=measures 

Obr. 2.1: České puncovní značky pro zlato 

 
Zdroj: http://stribrnak.cz/zlato-aurum/ 

2.3 Těžba zlata ve 20. století 

Produkci zlata ve 20. století charakterizuje mohutný rozmach, který překonal 

všechny předcházející rekordy. Díky těţbě v jihoafrických dolech se v prvních dvou 

desetiletích tohoto století vytěţilo téměř takové mnoţství zlata jako za celé 19. století. 

Na začátku druhé světové války bylo v celosvětovém měřítku dosaţeno rekordní těţby a to 

téměř 1275 tun zlata. V letech 1970-1980 se světová těţba zlata pohybovala na úrovni 

1000 tun ročně a v současné době je to jiţ více neţ 2500 tun. Během celého 20. století bylo 

vytěţeno aţ 45 % všeho zlata. Odhaduje se však, ţe asi 45 % vytěţeného zlata je vedlejším 

produktem při těţbě jiných rud. 

Na vrcholu nejvýznamnějších producentů zlata je tzv. „Velká čtyřka”, tedy 

Jihoafrická republika, USA, Austrálie a Kanada. Mezi další producenty řadíme například 

Rusko, Čínu, Peru, Indonésii, Uzbekistán, Tanzánii, Brazílii, Chile, Filipíny, Argentinu, 

Kyrgisztán, Mexiko, Kolumbii a další. 

http://www.abros.cz/index.php?p=measures
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Tab. 2.2: Hlavní producenti (rok 2006; dle MCS) 

Jiţní Afrika 11,1 % Peru 8,3 % 

USA 10,2 % Indonésie 6,7 % 

Čína 10,0 % Rusko 6,5 % 

Austrálie 10,0 % Kanada 4,2 % 
Zdroj: SUROVNINOVÉ ZDROJE ČR (Ročenka 2008) 

Zhruba třetinu světové produkce těţí první tři země. Na jejich území se vyskytuje 

více neţ 60 % světových zásob. 

Grafické znázornění: 

Graf 2.1:  Hlavní producenti 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle tab. č. 2.2 

 

Náklady na výrobu těţby zlata a jeho cena na světovém trhu jsou hlavními 

ekonomickými ukazateli, které všichni producenti berou v úvahu při rozšiřování či 

uzavírání dolů. V Jihoafrické republice činily náklady na výrobu zlata v období 1925-1939 

v průměru 2,15 randů na tunu vytěţené rudy. V roce 1971 tytéţ náklady činily aţ 7,8 

randů, ale je nutno dodat, ţe oproti minulosti se jednalo o proces komplexní výtěţnosti rud 

bohatých i na jiné kovy. Dostupné statistiky uvádí, ţe výtěţnost rud na zlato se v roce 1950 

pohybovala kolem 3-4 gramů na jednu tunu, začátkem 70. let stoupla aţ na 12 gramů na 

tunu, ale později opět klesla aţ na 7 gramů. V dnešní době to je i stejná úroveň [5].  
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2.4 Jihoafrické zlaté doly 

Jihoafrické zlaté doly byly vţdy vlastněny velkými mezinárodními korporacemi, 

především finančními a průmyslovými. V současnosti nejsilnější seskupení tvoří 

společnosti Angle Gold, Gold Fields, Harmony Gold a Durban Roodepoort Deep. 

Práce v hlubinných dolech na jihoafrickém Zlatém pásu i přes technické vymoţenosti 

a lepší zdravotní péči je těţká a nebezpečná. Zlatonosná pánev na hranici provincií 

Oranţsko a Transvaal má tvar podkovy a právě proto přináší tolik zlata. A v délce 

480 kilometrů zahrnuje sedm těţebních oblastí, z nichţ téměř v šesti desítkách hlubinných 

dolů se těţí kaţdou minutu desítky tun rud [5]. 

2.5 Těžba v dalších částech světa 

Na podzim roku 1966 bylo v kanadském Dawsonu, kdysi slavném středisku zlaté 

horečky, vyvěšeno oznámení s hlavičkou společnosti The Yukon Consolidated Gold 

Corporation, ve kterém se pravilo, ţe společnost koncem roku končí těţbu zlata v této 

oblasti. To bylo oficiální spuštění opony za zlatým opojením na Yukonu, které začalo 

v roce 1897. Ale nebyl to konec těţby zlata v Kanadě jako takové. 

Po celé 20. století patří Kanada k tzv. Velké čtyřce. A na počátku 80. let její prudký 

nárůst cen zlata nastartoval novou investiční horečku do prospektorské a těţební činnosti. 

Kanadské společnosti jako jsou Barrick Gold, Placer Dome a Kinross Gold se řadí mezi 

deset největších světových producentů zlata. Ve spolupráci s americkými firmami 

Newmont a Freeport-McMoRan vytěţily za rok 2003 téměř 650 tun zlata. 

Další novodobou zlatou horečku zaţily také USA, především v letech 1983-1993, 

kdy se produkce amerických dolů více neţ zpětinásobila, aby se ustálila v posledním 

desetiletí na úrovni nad 300 tun ročně. Nemalé zkušenosti, nové technologie, 

podnikatelský duch, to vše okořeněno vůní zisku a touho po dobrodruţství, přivedly 

americké i neamerické firmy mezi další země, které nyní stojí na prahu svého zlatého 

boomu.  

Na výsluní produkce zlata se v posledních 20. letech vrátily i skoro všechny země 

Latinské Ameriky, potvrzují to bájné historky o zlatých podkladech Inků a jiných civilizací 
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tohoto kontinentu. Vše, co v zemi zůstalo a nebylo předky vytěţeno ani ukradeno 

dobyvateli, se s pomocí moderní technologie vynořuje. 

Největší producent této oblasti, kterým je legendami opředené Peru, vytěţilo v roce 

2003 téměř 172 tun zlata, coţ byl více neţ čtyřnásobek těţby oproti roku 1993. Na 

peruánské těţbě se formou společenských podniků podílí americká firma Newmont 

a kanadská Barrick Gold. Objem těţby ostatních jihoamerických zemí není zanedbatelný, 

kdyţ si uvědomíme, ţe celá oblast v posledních letech ročně produkuje téměř tolik tun 

zlata jako Jihoafrická republika [5]. 
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3 Úloha zlata jako uchovatel hodnot 

Dříve neţ se budeme v této kapitole zabývat úlohou zlata jako o uchovateli hodnoty, 

tak si myslím, ţe je nezbytné připomenout si peníze, tedy vznik a jejich vývoj. 

3.1 Vznik a vývoj peněz 

Vznik peněz byl výsledkem přirozeného vývoje výroby a výrobního způsobu. 

S postupně vznikající dělbou práce a specializací přestávala být prostá zboţní výměna 

(barter) dostatečně vhodnou formou směny. Nalézat párovou shodu při směně se stává 

postupně velmi obtíţné a výrazně tak narůstají transakční náklady směny. 

Řešením problémů při směně se stávají tzv. komoditní (zboţové) peníze, kterými 

byly všeobecně potřebné a „všemi“ přijímané druhy zboţí, jako např. plátno, dobytek, 

měď, zlato nebo stříbro. Uţití jednotlivého druhu zboţí se lišilo časem i místem. 

S dalším rozvojem směny, navazující především na rozvíjející se „zahraniční 

obchod“, se prohlubovala potřeba vyčlenění všeobecně uznávaného statku, který bude 

dlouhodobě uchovávat hodnotu, bude mít i vysokou hodnotu v jednotce mnoţství, a to 

nejen z důvodů praktických, ale i z důvodu postupného oddělování okamţiku směny od 

okamţiku spotřeby. 

Tyto poţadavky splnily drahé kovy (zlato a stříbro), z nichţ v době před více neţ 

2500 lety byly raţeny mince (prvopočátky raţby mincí lze nelézt jiţ v 5. tisíciletí př. n. l. 

ve východní Asii).  Díky Raţbě mincí se ještě více usnadnila směna a sníţily se i její 

transakční náklady. 

Rozvoj raţby mincí je spojen i se zárodky bankovnictví. Všichni, kdo pouţívali 

mince při směně, měli potřebu si ověřit hodnotu mince, případně i ryzost drahého kovu 

a v rámci dělby práce se vyčlenili první „specialisté na peníze – směnárníci“ z profese 

zlatníků. Hlavně rozvoj „dálkového obchodu“ v době rozkvětu antického Řecka a následně 

v době expanzivního vývoje Říma se směna a platby uskutečňovaly nejen v mincích 

římských, ale i v mincích místních (oblastních) a můţeme tedy zaregistrovat směnárenskou 

činnost navazující na platby ve zboţových operacích, při výběru poplatků, daní apod. 

Mince, které byly raţeny z drahých kovů, byly označovány jako plnohodnotné 

peníze (tzn., ţe jejich nominální a vnitřní hodnota byla totoţná). V různých obdobích se 
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měnila situace v tom, který kov – zlato nebo stříbro – plnil funkci peněz. Jestliţe tuto 

funkci plnil pouze jeden z nich, pak se pro tuto skutečnost pouţívá pojem stříbrný (zlatý) 

monometalizmus. A v situaci, kdy funkci peněz plnily oba kovy, pak hovoříme o tzv. 

bimetalizmu [4]. 

3.2 Historie zlata 

3.2.1 První civilizace 

V různých podobách zpracovávaly zlato skoro všechny vyspělé kultury lidských 

dějin. Zlaté poklady egyptských faraonů pocházely převáţně z dolů na Sinaji a v Núbii. 

Přímo v Egyptě se zlato vyskytovalo u hornoegyptského města Abydos, ale tato loţiska 

zlata byla zde poměrně rychle vyčerpána.  

Současně s Egyptem vznikla civilizace i ve starověké Mezopotámii. Náplavová 

rovina Eufratu a Tigridu byla na zlato i jiné kovy velmi chudá a proto vladaři zlato 

dováţeli především z hor íránského pohoří Zagros, z Elamu (dnešní jihozápadní Írán) 

a z údolí Indu. Bohatství zlatých předmětů, především posmrtné masky, přilby, spony, 

náušnice a amulety, bylo nalezeno v královských hrobkách v Uru (po roce 3000 př. n. l.).  

Pro nejstarší státy Blízkého východu bylo zlato jedním z motivů pro udrţování 

obchodních tras. Zlato spolu s dalšími drahými kovy slouţilo od počátku také jako 

prostředek směny a referenční jednotka. Jako hlavní platidlo se v Babylonii, ale 

uplatňovala měď a stříbro, protoţe zlato zde bylo pro kaţdodenní směnu příliš vzácné 

a drahé. Ale v Mezopotámii se nachází řada dokladů o tom, jak se měnila cena zlata ve 

vztahu ke stříbru – ve starověku kolísala v poměrech mezi 1/6 aţ po 1/15. V Egyptě bylo 

zlato po většinu doby relativně levnější neţ stříbro [8]. 

3.2.2 Antický svět 

Z poloviny 2. tisíciletí př. n. l. známe první zlaté poklady starověkého Řecka, 

převáţně z hrobů v Mykénách, například „maska krále Agamenóna“. Řekové v té době 

pouţívali zlato hlavně v podobě pečetních prstenů a kultovních nádob. Mnoţství zlatých 

předmětů, jako je například „pokladnice krále Priama“, nalezl Heinrich Schliemann při 

objevu Tróje. 
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Bohatá loţiska rýţovaného zlata se v téţe době začala vyuţívat hlavně v Malé Asii, 

kde v 1. polovině 1. tisíciletí př. n. l. kvetly říše Frygů a Lýdů. V 7. století př. n. l. byly 

Lýdové prvním národem, který razil mince. Pouţití peněz se dále rozšířilo i do řeckého 

světa, kde první řecké mince byly raţeny v maloasijské Iónii. O bohatství Frýgie a Lýdie 

svědčí například známý mýtus o fryţském králi Midasovi, pod jehoţ dotykem se vše 

měnilo ve zlato. 

Před přelomem letopočtu se i na našem území objevily zlaté mince, nazývané 

duhovky, které razili keltští Bójové. Na našem území nejsou sice z tehdejší doby známé 

hlubinné zlaté doly, ale hlavním zdrojem kovu bylo rýţování v tocích jiţních a západních 

Čech. Raţba mincí, ale ustala s koncem keltského panství v Čechách a s příchodem 

Germánů. Taktéţ ve stejné době byly podle všeho vyčerpány nejsnáze dostupné zdroje [8]. 

3.2.3 Historie zlaté horečky u nás 

Charakteru zlaté horečky se v mnohem skromnějším měřítku zřejmě nejvíce blíţí 

těţba v okolí Jílového. Začala asi uţ v pozdní době kamenné-eneolitu kolem roku 4000 př. 

n. l. Nemalé mnoţství zlata produkovaly pak České země v době bronzové. 

Kousek od Jílového se nachází keltské oppidum na Zbraslavi – Závisti, kde ve 2. - 1. 

stol. př. n. l. zlato zřejmě těţili Keltové, byť přímé archeologické doklady o tom nemáme. 

Po příchodu Slovanů byla těţba na nějakou dobu přerušena a znovu oţila aţ před rokem 

1000. Místní zlato se získávalo tzv. rozplavováním jílovitých usazenin. Této technice 

trochu připomínající rýţování, se říkalo „jílování“, odtud i pochází název města. Těţba 

zlata vzrostla ve 13. století – viz i označení Přemysla Otakara II. jako Král ţelezný a zlatý. 

Ve 14. století, kdy byly v Čechách poprvé od dob Keltů raţeny i zlaté mince 

(dukáty), se zlato těţilo také např. kolem dnešních měst Teplá, Nepomuk a Sedlčany. 

Ve 13. - 14. století mohlo být hlubinnou těţbou i rýţováním v Čechách získáno asi 30-40 

tun zlata. V Jílovém se dolovalo aţ 170 metrů pod úrovní terénu v délce 500 m a roční 

těţba se zde odhaduje asi na 65 kg zlata. Nicméně loţiska přístupná tehdejší technologií se 

rychle vyčerpala a po husitských válkách u nás těţba značně poklesla. 

Něco málo zlata bylo v Jílovém vytěţeno ještě na začátku 17. století, pak se však 

hlavní pozornost v této oblasti přesunula na jih, do oblasti mezi Jílovým a Sázavou, zvané 

Kocour. 
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Celkové mnoţství zlata vytěţeného v Českých zemích od doby Keltů se odhaduje 

na 100 tun [2], [8]. 

3.3 Uchovatel hodnoty 

V dobách nejistoty mají lidé jako vţdy zvýšený zájem o zlato. Zlato má pověst 

uchovatele hodnoty, především v turbulentních obdobích. Několik investičních poradců 

tento argument pouţívá a doporučuje nyní navýšit v portfoliu podíl zlata. O zlatu se v této 

době píše jako o tzv. „double-hedge“ neboli zajištění na obě strany. V případě deflační 

spirály dojde pravděpodobně ke zhroucení cen akcií (japonský akciový index je na třetině 

hodnoty, kde byl v roce 1990). Zlato by však v takovém prostředí mělo hodnotu minimálně 

drţet. V případě inflační spirály dojde ke znehodnocení hotovosti, dluhopisů 

a pravděpodobně i akcií z důvodu tzv. stagflace (stagnace ekonomiky a inflace). Hodnotu 

by v takovém prostředí mělo drţet opět pouze zlato.  

Pohled na zlato jako na uchovatele hodnoty je velmi rozšířený. Je ale pravdivý? 

Dokáţe zlato drţet za všech okolností hodnotu? Pohled na dlouhé periody dokazuje, ţe 

tomu tak bohuţel není. Naopak to vypadá, ţe zlato trpí cenovými bublinami a velmi 

dlouhými cykly stejně jako akcie nebo nemovitosti. Pokud by mělo plnit funkci uchovatele 

hodnoty, pak pouze na velmi dlouhých periodách, například 25 let. Volatilita ceny zlata je 

velká, srovnatelná jako u akcií [9]. 

http://akcie.penize.cz/
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Graf 3.1: Zlato, inflace, akcie a dluhopisy – USA (logaritmické měřítko) 

 

Graf č. 3.1 udává vývoj ceny zlata, akcií a dluhopisů a vývoj inflace v USA od roku 

1972. Ceny jsou uváděny v USD. Aby bylo zabráněno zkreslování v průběhu 

procentuálních růstů a poklesů, pouţívá graf z hlediska dlouhé periody logaritmické 

měřítko. 

Během 70. let vzrostla cena zlata prudce nahoru. Bylo to období vysoké inflace, 

která činila 10 % - 15 % ročně. Dluhopisy a ani akcie nedokázaly udrţet reálnou hodnotu 

(křivky pod inflací). V následujících 20. letech (80. a 90. léta) se inflace vyznačovala 

běţnou mírou, tedy 3 % - 5 % ročně. Dluhopisům i akciím se v těchto letech dařilo inflaci 

dlouhodobě poráţet, ale zlatu se v tomto období vedlo špatně. Od roku 1980 aţ do roku 

2000 cena zlata trendově klesala, a to nejen reálně, ale i nominálně, jak je patrné v grafu 

č. 3.1. Teprve aţ v roce 2000 cena zlata začala opět růst.  

Z grafu vyplývá, ţe zlato v uplynulém čtvrt století nebylo zcela určitě uchovatelem 

hodnoty. Trpělo cenovými bublinami, dlouhými cykly a velkou mírou kolísání hodnoty 

zhruba stejně jako akcie. Investorům zlato pomohlo v 70. letech, kdy inflace byla vysoká 

a v letech 2000 aţ 2008, kdy akcie zaţily výrazný pokles, růst a zase pokles. 

Příklad z Japonska (graf č. 3.2) uvádí, ţe ani pro období deflace zlato nepředstavuje 

záchranu. Déle neţ 25 let vykazovaly akcie záporných hodnot, coţ znamenalo pro 

investory velké ztráty. Stejnou situaci postihlo později i zlato [9]. 
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Graf 3.2: Zlato, inflace, akcie a dluhopisy – Japonsko (logaritmické měřítko) 

 

3.4 Zlatý standard 

Zlatým standardem se rozumí základní pravidlo v měnovém systému, kde 

standardním ekonomickým měřítkem je zlato. Měna, která je pouţívána jako jednotka 

zúčtování, je odvozována od ceny zlata, která se v ideálním případě nemění [10]. 

V průběhu vývoje se světové hospodářství mnohokrát potýkalo s problémem různých 

národních měn a z toho plynoucích nejistot ohledně vývoje měnových kurzů. Jestli se 

kurzy mění, tak dochází ke zvyšování rizik, coţ sniţuje objem obchodu i přesunu kapitálu. 

Zlatý standard v době svého působení takový problém neměl, protoţe veškeré měny byly 

vázány na zlato ve fixním (trvalém) poměru. Fixní poměr tak pro zúčastněné země 

znamenal i fixní měnové kurzy. Například v Británii se platily za jednu unci zlata čtyři 

libry a v USA to bylo 20 dolarů. Důsledkem byl poměr mezi dolarem a librou, který činil 

5:1. Zlatý standard se spontánně ustanovil přibliţně na konci 70. let 19. století a v té době 

přispíval k integraci světového hospodářství.  

Velká Británie byla zemí, na které byl systém zlatého standardu závislý. Británie 

tento standard zavedla jiţ v 18. století. Kdyţ bylo schváleno několik zákonů v Parlamentu, 

Bank of England se během napoleonských válek rozhodla nesměňovat bankovky za zlato. 

Ihned po jejich skončení byl zlatý standard podle zákona přijat a v roce 1819 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bnov%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotka_z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotka_z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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byla obnovena směnitelnost libry za zlato. Později došlo k přijetí několika dalších zákonů 

a v roce 1821 jiţ můţeme hovořit o plném zlatém standardu ve Velké Británii. 

Počátkem 70. let začala být situace ohledně mezinárodního měnového systému 

nejistá. Na zlatý standard zcela přešla pouze Velká Británie. Německo, Holandsko, 

Skandinávie, Latinská Amerika a Orient měly standard stříbrný. Bimetalistický systém, 

coţ znamená, souběţný oběh měn ze dvou kovů byl jen ve Francii a USA. 

Další zemí po Británii, která zavedla zlatý standard, bylo Německo. To po válce 

s Francií v roce 1871 zavedlo zlatou marku a zřídilo Říšskou banku jako centrální 

a jedinou emisní banku. Taktéţ pro Francii mělo velký význam to, ţe Německo přešlo na 

zlatý standard, protoţe náhle uvolnilo velké mnoţství stříbra, čímţ vlastně vyvolalo ve 

Francii inflaci. Z tohoto důvodu byli Francouzi nuceni také přejít ke zlaté měně.  

Jedním z dalších důvodů pro přechod ke zlatu se stal pokles ceny stříbra v důsledku 

objevení nových velkých nalezišť, například v Nevadě. Země na stříbrném standardu byly 

ohroţeny inflací, na kterou jako první v roce 1874 reagovalo Holandsko. Zanedlouho se ke 

zlatému standardu připojily i Norsko, Švédsko a Dánsko. Zlatý standard byl přijat do roku 

1878 v Británii, Belgii, Holandsku, Francii, Německu, Švýcarsku a Skandinávií. Jelikoţ 

ostatní evropské země pouţívaly papírové peníze, přestalo být stříbro v Evropě měnovým 

prostředkem.  

Po občanské válce se ke zlatému standardu v roce 1879 připojily i Spojené státy, ale 

Kongres zlatý standard formálně schválil aţ v roce 1900. Rakousko-Uhersko se připojilo 

v roce 1892 a Rusko s Japonskem v roce 1897. Všechny hlavní měny byly na přelomu 

století kryty zlatem. Po roce 1900 spojily svou měnu se zlatem další země včetně 

Argentiny, Mexika, Peru a Uruguaje. V roce 1914 mělo měnový systém zaloţený na 

zlatém standardu celkem 59 zemí. Jedinou velkou zemí, jejíţ peněţní systém zaloţený na 

existenci stříbra jako základu peněţního oběhu, byla Čína. 

Avšak zlatý standard přetrval jen do počátku 1. světové války. Tento časový úsek, 

o kterém můţeme mluvit jako o zlatém standardu, je poměrně krátký. Přesný počátek 

fungování není určen, ale pohybuje se v období od roku 1880 do roku 1897. I kdyţ systém 

trval poměrně krátce, přinesl stabilitu mezinárodního obchodu a investic, zamezil kolísání 

měnových kurzů a podpořil rozšíření obchodu a zahraničních investic [6]. 
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Výhody a nevýhody zlatého standardu 

„Zlatý standard fakticky znamená slib vlády, ţe bude udrţovat stabilní kurs měny 

vůči určité hmotnosti zlata. Pokud je tento slib dodrţován, zlatý standard můţe dlouhodobě 

přispět ke sníţení inflace. To je jeho hlavní, a také jediná výhoda. 

Dále následují uţ jen nevýhody: 

1. Jako kaţdý slib vlády, i zlatý standard je moţné porušit. To se také mnohokrát v historii 

dělo, hlavně během válečných období. Kaţdé toto porušení znamenalo vysokou inflaci. 

2. Po válce obvykle následovala deflace – v důsledku snahy vlády nastolit předválečnou 

cenovou hladinu. Kaţdá deflace měla vţdy drtivé dopady na hospodářský růst 

a zaměstnanost. Snaha státu o udrţení dlouhodobě neudrţitelného měla za následek značné 

ekonomické ztráty a četné lidské tragédie. To byl i příklad československé deflace z let 

1919–1921. 

3. Zlatý standard tedy není přirozeným měnovým systémem, který by spontánně vyplýval 

z trţního řádu: jde jen o další z mnoha státních regulací. Nota bene se jedná o státní 

regulaci velmi nepřirozenou a protitrţní, na coţ příznivci zlatého standardu rádi 

zapomínají. 

4. V rámci zlatého standardu je objem peněz v ekonomice dán víceméně náhodnými 

objevy zlatých nalezišť. Měnová politika – lze-li kombinaci náhodných externích šoků 

takto nazvat – není anticyklická, ale náhodná. 

5. Během normálních období míru bez krizí funguje mezinárodní zlatý standard na bázi 

vyrovnávání deficitů obchodní bilance odtokem zlata ze země (a naopak, přebytek 

obchodu se vyrovnává přítokem zlata), coţ je známo jako Cantillon-Millův mechanismus. 

Tento mechanismus sice teoreticky vede k automatickému nastolení rovnováhy bez 

nutnosti zásahů vlád nebo centrálních bank, ve skutečnosti však motivuje vlády k zavádění 

cel, tarifů a jiných obchodních bariér. 

Ţádná vláda v historii totiţ neviděla ráda, kdyţ jí zlato odtékalo ze země pryč! 

Teprve po odstranění zlatého standardu bylo moţné nastolit takovou míru svobody 

mezinárodního obchodu, jak ji známe dnes. 
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6. V obdobích bankovních krizí roste poptávka po hotových penězích v podobě kovu, to 

automaticky znamená růst úrokových sazeb, coţ jen zhoršuje průběh krize. Zlatý standard 

je v krizových dobách extrémně procyklickým faktorem. 

7. Kritici moderních centrálních bank jim dávají za vinu, ţe nadměrně expanzivní měnové 

politiky vedly v řadě zemí k finanční krizi. To je moţná pravda, ale podobné krize (a ještě 

horší) se stávaly i během fungování klasického zlatého standardu. 

Například finanční krize roku 1873, která začala v Německu a v Rakousku. Krizi 

předcházelo období obrovské měnové expanze způsobené placením francouzských 

reparací ve výši 5 miliard zlatých franků po prohrané válce roku 1871. V řadě ohledů nese 

krize z roku 1873 shodné rysy s finanční krizí v letech 2007–2008 (respektive 2009, 

protoţe zřejmě ještě není úplně všemu konec) [11].” 
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4 Význam zlata jako alternativní investice 

Investiční zlato je zvláštní forma zlata, která je pouţívána jako investiční nástroj 

podobně jako se pouţívají cenné papíry. Převáţně se jedná o zlaté mince a slitky (cihly), 

které nejsou kupovány ze sběratelských nebo numismatických důvodů, ale jako investice 

tj. k uloţení papírových peněz. 

K zajímavosti investičního zlata jako moderního investičního prostředku přispívá 

skutečnost, ţe v celé EU je investiční zlato osvobozeno od DPH. 

Slitky jsou raţeny pouze z ryzího zlata, které je označováno jako 24 karátů, nebo 

častěji údajem o ryzosti 999,9 (tzn., ţe sloţení slitku obsahuje z plných 999,9 tisícin pouze 

zlato). 

Australské slitky váţící 1 kg a 400 Oz jsou puncovány značkou AGR Matthey 

a sériovým číslem. Menší slitky s niţší hmotností jsou puncovány značkou Perth Mint 

a jsou bez sériového čísla. Obě tyto značky jsou akreditovány u LBMA [13].  

Obr. 4.1: Investiční zlato 

 
Zdroj: http://www.abros.cz/index.php?p=3&all=1 
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Důvody proč investovat do zlata: 

1. Zlato znamená jistotu. Zlato je trvalá hodnota, která chrání naše jmění před inflací 

i v hospodářsky sloţité době. 

2. Zlato je garantem likvidity. Obchoduje se s ním na celém světě 24 hodin denně. 

3. Zlato nabízí dlouhodobou stabilitu i přes výkyvy v denní ceně. 

4. Zlato uchovává vysoké hodnoty v malých mnoţstvích. 

5. Zlato znamená pro svou stálou dílčí prodejnost trvalou flexibilitu. 

6. Zlato je nezávislé na vládních systémech, na kapitálové hodnotě firem. 

7. Zlato je téměř nezničitelné [12]. 

Typy investorů 

Investoři, kteří do zlata investují, můţeme rozdělit do těchto skupin: Nákupci aktiv, 

Lidé, kteří schovávají bohatství, Centrální banky, Měnoví spekulanti, Ropní spekulanti, 

Finanční instituce, Zlatí brouci (gold bugs), Liberálové, Zajišťovatelé portfolií, Spekulanti. 

Kde nakupovat 

Nakupovat investiční zlato můţete v četných mincovnách a jedna z nejbliţších je 

rakouská, o něco dále belgická. Anglické společnosti, které prodávají zlato, často vyţadují 

v souladu s britskými zákony, identifikaci kupujícího. Mnohem pohodlnější je ale 

nakupování po internetu.  

Největší internetový obchod specializovaný na prodej investičního zlata ve formě 

mincí a cihel na českém webu je v současnosti www.abros.cz. Tento internetový obchod 

nabízí nejen základní a aktuální informace ze světa zlata, ale i rychlý a pohodlný způsob 

objednání. Po zaslání elektronické objednávky jste osobně kontaktování zaměstnancem 

firmy a zboţí je rychle, bezpečně a diskrétně dopraveno aţ do vašich rukou. 

Dalším internetovým obchodem, který má i svou „kamennou” prodejnu v Praze a ve 

Vsetíně, je www.zlate-mince.cz, kde se prodávají vzácné a hodnotné mince z ryzího zlata 

a stříbra, dále se zde prodávají i zlaté investiční mince a švýcarské zlaté slitky. Kromě 

prodeje těchto mincí se zde i razí medaile a to především z drahých kovů jako je zlato, 

http://www.schoeller-muenzhandel.at/default.asp?Shop=3
http://www.eurogold.be/
http://www.taxfreegold.co.uk/
http://www.abros.cz/
http://www.zlate-mince.cz/
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stříbro a platina. Kaţdá medaile je raţena pouze v omezeném mnoţství, jsou úředně 

puncovány a dodávají se s certifikátem [19]. 

4.1 Zlato a daně 

Po vstupu ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty 

(zákon č. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH: 

„§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato 

1. Investičním zlatem se rozumí  

a) zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata 

a ryzosti nejméně 995 tisícin, 

b) zlaté mince, které  

1. mají ryzost nejméně 900 tisícin, 

2. byly vyraţeny po roce 1800, 

3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a 

4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou trţní 

hodnotu jejich zlatého obsahu o více neţ 80 %. 

2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých 

mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b). 

3. Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného 

členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na:  

a) investiční zlato s osvědčením  pro fyzicky  alokované a   nealokované zlato, 

b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy 

zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo 

c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které 

zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu 

zlatu. 

4. Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena sluţba osobou, která jedná 

jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata. 
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5. Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se můţe 

rozhodnout, ţe uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno 

podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském 

státě. 

6. U zprostředkovatelské sluţby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata 

podle odstavce 4, můţe být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního 

zlata uplatnil daň podle odstavce 5. 

7. Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet 

daně v plné výši 

a) při nakoupení investičního zlata, u něhoţ byla uplatněna daň podle odstavce 

5, 

b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které 

není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí 

osoba přemění na investiční zlato, nebo  

c)  při nakoupení sluţby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti 

zlata, včetně investičního zlata. 

8. Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má 

nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu 

nebo dovozu zboţí nebo sluţby, přímo související s výrobou investičního zlata 

nebo přeměnou zlata na investiční zlato [14].” 

4.2 Cena zlata 

Zlato je z cenového hlediska komodita zvláštního charakteru. Jeho cena je 

ovlivňována především spekulativními prodeji a nákupy a je také velmi citlivá na politický 

vývoj ve světě. Aktuální světová cena zlata na trhu tzv. London fix je vyhlašována dvakrát 

denně (dopolední a odpolední fixing) v USD/t oz nejvýznamnějšími obchodníky, kteří se 

zlatem obchodují. Touto cenou se řídí obchody o objemu min. 1000 Oz. Fyzicky 

alokované zlato, které je ve formě zlatých investičních mincí nebo uzančních zlatých slitků 

se prodává za cenu mírně vyšší. Náklady na zpracování zlata do podoby investičních mincí 
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spolu s distribucí tvoří navýšení prodejní ceny investiční mince vůči ceně zlata. Toto 

navýšení nazýváme Premium a je různé podle velikosti mincí, které se nakupují. 

Premium má tedy obdobnou funkci jako poplatky u investičních fondů. 

Rozhodneme-li se nakoupit ty nejmenší zlaté investiční mince o váze 1/20 nebo 1/10 Oz, 

musíme tedy počítat s tím, ţe navýšení ceny bude na úrovni 20 %. S niţším navýšením se 

investiční mince mohou pořídit pouze, pokud nakoupíme mince přímo o váze 1 Oz. 

Výkupní cena zlata se při prodeji těchto mincí v bankách i u obchodníků pohybuje 

v procentech pod aktuální cenou zlata. Opět platí, ţe za drobné mince dostaneme míň neţ 

za větší [17].  

Tab. 4.1: Cena zlata, průměrný londýnský odpolední fixing 

Komodita/rok 2003 2004 2005 2006 2007 

zlato, Londýn, průměry 

odpoledních fixingů 
USD/t oz 364 410 445 603 695 

Zdroj: SUROVNINOVÉ ZDROJE ČR (Ročenka 2008)  

Pro českého investora kupujícího zlaté slitky za cenu v Kč je důleţité, aby sledoval 

nejen vlastní cenu zlata (v USD), ale také kurz české koruny vůči ostatním světovým 

měnám. 

V loňském roce EURO vůči české měně bylo oslabeno o 18,86 % a dolar spadl 

o 28,24 %. Koruna tedy posilovala a to se výrazně promítlo i do ceny zlatých slitků 

a investičních zlatých mincí, kdy jejich cena v českých korunách byla velmi lákavá. 

Situace se však můţe kdykoliv dramaticky změnit, poněvadţ kurz koruny se opakovaně 

vrací k původním hodnotám. 

„Současná cena troyské unce zlata ve formě mince Wiener Philharmonik je 

24 353 Kč. Pokud by však koruna  oslabila např.  právě o  18 %, stála by stejná mince  

jiţ 28 946 Kč.” 

V roce 2008 cena zlata dosáhla nového maxima 1.151 USD. Byl překonán poslední 

platný rekord z ledna 1980, kdy cena zlata činila za unci 870 USD. Zohledníme-li však 

kupní sílu 1 USD v roce 1980 a dnes, bylo by k dosaţení rekordu nutné překonat hladinu 

2.350 USD. Pro další růst ceny zlata je tedy stále ještě značný prostor [18]. 

http://www.zlate-cihly.cz/ZRAK2005_Philharmoniker_1Oz.htm
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Vývoje cen zlata: 

 Za 5 let 

Graf 4.1: Vývoj kurzu zlata od 19.3.2005 do 18.3.2010 

 
Zdroj: www.kurzy.cz 

Z grafu 4.3 lze říci, ţe vývoj kurzu zlata během 5 let kolísal, přičemţ silný nárůst byl 

zaznamenán v březnu 2009 následovaný poklesem a mírnými vzestupy v dalších měsících. 

V období březen-listopad r. 2009 oscilovala cena zlata v rozmezí hodnot 650 EUR/unci 

a 700 EUR/unci. Nejvyšší hodnoty kurzu bylo dosaţeno na začátku března 2010, jenţ 

činila 840 EUR/unci. 

 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/
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 Za 1 rok 

Graf 4.2: Vývoj kurzu zlata od 18.3.2009 do 18.3.2010 

 
Zdroj: www.kurzy.cz 

Na tomto grafu vidíme dramatický vývoj ceny zlata během 1 roku, kdy došlo 

k nárůstu z 649 EUR/unci na 840 EUR/unci. Od dubna do listopadu 2009 byl kurz zlata 

téměř na standardní úrovni s mírnými výkyvy v některých měsících, resp. dnech. 

V listopadu 2009 byl zaznamenán prudký nárůst ceny z hodnoty 690 EUR/unci na 

810 EUR/unci doprovázený mírným poklesem v následujících měsících a zároveň 

i vzestupem na hodnotu 840 EUR/unci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/
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 Za 3 měsíce 

Graf 4.3: Vývoj kurzu zlata od 17.12.2009 do 18.3.2010 

 
Zdroj: www.kurzy.cz 

Na tomto grafu můţeme vidět, ţe je trend vývoje kurzu zlata v posledních 3 měsících 

vzestupný. V prosinci roku 2009 byl zaznamenán mírný pokles doprovázený mírným 

nárůstem do ledna roku 2010. Na konci ledna v r. 2010 došlo k náhlému poklesu kurzu, 

který činil 769 EUR/unci následovaný prudkým nárůstem v následujícím měsíci na 

hodnotu 830 EUR/unci. Z tohoto grafu lze dále říci, ţe nejniţší kurz zlata byl v prosinci 

2009 a to ve výši 761 EUR/unci a naopak nejvyšší kurz byl zaznamenán na konci února 

2010 ve výši 840 EUR/unci. K poslednímu dni, tj. 17.3.2010 za sledované tři měsíce činí 

817,17 EUR/unci. 

4.3 Centrální banky 

Česká republika drţí ve zlatých rezervách přibliţně 13 tun zlata. V současnosti se 

jeho hodnota pohybuje kolem 390 milionů dolarů. Na konci devadesátých let minulého 

století se Česká národní banka zbavila většiny zlatých rezerv, kdy prodala 56 tun ţlutého 

kovu. Tehdy za jednu trojskou unci inkasovala 323 dolarů. Pro srovnání, dnes se jedna 

unce prodává za cenu kolem 900 dolarů. 

„Českou národní banku k prodeji vedla myšlenka, ţe ve světě s nízkou inflací 

přestalo zlato plnit funkci pojistky proti znehodnocování peněz, píše v článku Měnové 

zlato v historické perspektivě Radek Urban. Srovnává výnosnost zlata s výnosností jiných 

http://www.kurzy.cz/
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bezpečných aktiv, jakými jsou americké státní dluhopisy. Vypočítává, ţe prodeje za 323 

dolarů za unci by ČNB jen na tomto rozdílu mohla vydělávat kaţdý rok 1,25 miliardy 

korun.”  

„Dnes, v době finanční krize, se pohled na zlato v bankovních rezervách poněkud 

obrátil. Axel Weber, prezident německé centrální banky, loni prohlásil, ţe zlaté rezervy 

pomáhají ochránit devizové rezervy státu před prudkými výkyvy kurzu dolaru. 

S podobným cílem investují do zlata nyní i jiní institucionální investoři [16].”  

4.4 Obchodování se zlatem 

Akcie, podílové fondy, moţná dluhopisy, opce nebo certifikáty – to jsou nástroje, se 

kterými má zkušenost většina investorů. Málokdo však ví, ţe i drobný investor můţe 

obchodovat se zlatem, stříbrem, mědí nebo dokonce i s platinou. 

Nemusíme provozovat zlatnictví nebo být manaţer investičního fondu, neboť uţ 

s kapitálem od několika desítek tisíc korun se můţe kaţdý investor zúčastnit poutavých 

burzovních obchodů se zlatem a dalšími komoditami.  

Jestliţe má investor obavy z inflace, můţe investovat do bezpečného přístavu 

v podobě zlata. Pokud si, ale myslí, ţe je zlato předraţené, tak můţe investovat na jeho 

pokles [15]. 

4.4.1 Futures kontrakt na zlato 

Prostřednictvím futures kontraktu na zlato lze investovat jak na vzestup, tak i na 

pokles kurzu nejdůleţitější komodity vůbec. Investor, díky obchodování na margin můţe 

s relativně malým kapitálem kontrolovat „balík“ zlata o několikanásobně větší hodnotě 

(finanční páka) a profitovat tak i na malých výkyvech ceny. 

„Futures kontrakt na zlato je dohoda dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného 

mnoţství zlata v předem specifikované kvalitě za danou cenu k danému budoucímu datu.” 

Obchodování s futures kontrakty je vysoce transparentní a regulované. A proto se 

s futures obchoduje na burze - zde dochází ke střetu nabídky a poptávky a cena se tak 

utváří pod vlivem trţních sil. U futures nikdy nepodstupujeme riziko úpadku protistrany, 
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protoţe vypořádání závazků garantuje clearingové centrum burzy. Obrovská likvidita pak 

ve skutečnosti znemoţňuje jakoukoliv manipulaci kurzem ze strany jednoho subjektu. 

„Futures na kovy nabízejí obchodníkům bohaté investiční příleţitosti. U zlata, které 

je neobchodovanějším futures kontraktem na kov, bylo v roce 2006 průměrné denní rozpětí 

(rozdíl mezi maximem a minimem) asi 10,1 USD, coţ ve finančním vyjádření znamená 

1.010 USD (10,1 USD za unci * 100 uncí). Při intradenní záloze 1.688 USD tak dosahuje 

průměrný denní potenciál téměř 60% (1.010 USD / 1.688 USD = 59,8%).” 

Hlavní výhodou futures trhů je moţnost vydělávat na poklesu kurzu stejně jednoduše 

jako na jeho vzestupu. Investor, který očekává pokles kurzu stříbra, můţe nejdříve futures 

jednoduše prodat a někdy v budoucnosti zase zpět koupit. Pokud mezitím stříbro skutečně 

kleslo, inkasuje zisk ve výši rozdílu mezi prodejním a nákupním kurzem. 

Futures na kovy se řadí spolu s energiemi mezi nejvíce obchodované komoditní 

futures. Při denním objemu, který přesahuje 100 tisíc zobchodovaných kontraktů zlata, se 

vţdy najdou obchodníci ochotní nakupovat nebo prodávat. Díky tomu mohou investoři 

skoro vţdy vstoupit do trhu nebo uzavřít pozici za „férovou“ cenu. Obrovská likvidita 

taktéţ zaručuje nízké spready, které sniţují náklady spojené s obchodováním. 

Od prosince 2006 je umoţněno obchodovat se všemi kontrakty na kovy z burzy 

NYMEX®/COMEX® prostřednictvím elektronického burzovního systému CME 

Globex®. V současné době je téměř většina obchodů uskutečňována elektronicky 

a původní parketové obchodování je na ústupu. Elektronické zadávání pokynů a jejich 

realizace, tedy on-line obchodování je výrazným krokem vpřed a to i z pohledu drobných 

investorů, kterým umoţňuje rychle a pohodlně reagovat na nejnovější vývoj na světových 

trzích a to téměř 24 hodin denně. 

U futures jsou otevřené pozice oceňovány v reálném čase. Pokud má investor 

u otevřené pozice zisk, je mu neprodleně připsán na účet. Jestliţe má ztrátu, je jeho účet 

o tuto částku sníţen (tzv. mark-to-market). Investor tak má zisk v otevřené pozici 

k dispozici a můţe jej kdykoliv pouţít na další obchod. Nemusí přitom původní pozici 

uzavřít a připravit se tak o moţnost ještě vyššího zisku [15]. 
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4.4.2 Finanční páka 

Charakteristickým znakem obchodování s futures kontrakty je pouţití finanční páky, 

přes kterou je investorovi umoţněno drţet pozici několikanásobně větší, neţ je jeho 

kapitál. Díky finanční páce pak vede kaţdá změna kurzu k většímu procentnímu 

zhodnocení, ale i znehodnocení investovaných prostředků (záloze). Páka tak umoţňuje 

dosahovat se stejným kapitálem vyšších zisků a současně vyuţívat menších pohybů kurzu. 

Jejím pouţitím, se ale zvyšuje podstupované riziko. 

Příklad: 

 Pokud investor obchoduje intradenně s jedním kontraktem na zlato, tzn., ţe pozici 

otevře i uzavře během jednoho dne, skládá zálohu (margin) asi 2.700 USD. 

„Vzhledem k tomu, ţe podkladovým aktivem je u velkého kontraktu na zlato 100 

uncí zlata (asi 3,1 kg), kontroluje investor při kurzu 930 USD za unci zlato v hodnotě 

přesahující 93 tisíc USD. 

 Hodnota kontraktu = 930 USD za unci * 100 uncí = 93.000 USD  

Pokud je margin 2.700 USD, má obchodník k dispozici páku více neţ 34:1, resp. 

skládá zálohu asi 2,90%. 

 Páka = 93.000 USD / 2.700 USD = 34,44 

 Záloha% = 2.700 USD / 93.000 USD = 2,90% 

Dne 1. 7. 2009 očekává investor vzestup ceny zlata. Kolem 14hod SEČ koupí jeden 

kontrakt za kurz 931 USD za unci. Na účtu mu bude zablokován intradenní margin 2.700 

USD. Trh během následujících minut kolísá, ale poté se vydá směrem vzhůru a investor po 

necelých dvou hodinách uzavře pozici za kurz 938,50 USD. Realizuje přitom zisk ve výši 

7,50 USD na unci, tedy 750 USD za celý kontrakt (před odečtením poplatků). 

 Zisk = (938,50 USD – 931 USD) * 100 uncí = 750 USD 

Při intradenním marginu 2.700 USD tak investor zhodnotil kapitál během dvou hodin 

o více neţ 27%. 

 Zisk% = 750 USD / 2.700 USD = 27,8% 

Kurz zlata se přitom pohnul o pouhých 0,8% (7,50 / 931 = 0,80%). 
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Výše páky 27,8:1 znamená, ţe kaţdý pohyb kurzu o 1% v očekávaném směru vede 

ke zhodnocení vloţených prostředků (marginu) o 27,8% a naopak nepříznivý pohyb kurzu 

o 1% znamená stejně vysokou ztrátu, tzn. 27,8% z investovaných prostředků (zálohy). 

Obchodování na margin
1
 tak můţe být vysoce ziskovou obchodní strategií, nicméně 

investor by měl přesně pochopit příslušná rizika. Pokud by se kurz v uvedeném příkladě 

vyvíjel nepříznivě (klesal), znamenal by pokles o 7,50 USD (0,8%) ztrátu ve výši 750 USD 

neboli 27,8% z investované částky (marginu) [15].” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pozn.: Výše marginů se můţe měnit. 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci jsme se setkali s mnoha aspekty, které zlato ovlivňují, 

a přesvědčili jsme se o tom, ţe se zlato prodává a nakupuje jako kaţdé jiné zboţí. Jeho 

vzácnost přináší investiční výhody, které můţou sníţit riziko investorského portfolia 

a můţe slouţit jako zajištění proti inflaci. Zlato je levné, zatím co akcie ne. Vlády mohou 

tisknout peníze, aby splatili dluhy, ale neumí vytvořit zlato. Zlato si vede dobře, i kdyţ 

akciové trhy padají. Je dobrou ochranou před inflací, stoupá, jak hodnota dolaru klesá. 

Vede si dobře i při deflaci, kdyţ centrální banka sníţí úrokové sazby a divoce se tisknou 

peníze (tvorba inflace), aby se ekonomika dostala z deflační pasti. A právě tato nejistota 

podporuje investice do zlata. 

Díky své vysoké ceně, dobré zpracovatelnosti a neškodnosti umoţňuje zkoncentrovat 

velkou finanční hodnotu do malého objemu. Toto vyuţívají lidé i státy, které v sejfech 

svých centrálních bank stále drţí tuny zlatých rezerv. Sloţitost ekonomické situace nejen 

v České Republice a neustále se zhoršující podmínky při ochraně úspor občanů, jejich 

doslovné znehodnocování, nás přimělo k přípravě spořícího produktu – Zlato & spoření, 

který umoţňuje kaţdému z nás podle svých moţností ukládat své peníze do fyzického 

zlata. 

Investování do zlata jako komodity je skvělá věc, protoţe je velice jednoduché 

pochopit, do čeho ve skutečnosti investujeme. Nejedná se o vysoce ceněné IT společnosti, 

nejsou to podřadné obligace a nejsou to ani arbitráţní investiční fondy. Komodity jsou 

reálné, jsou hmatatelné, kaţdá má svojí hodnotu a jsme jimi obklopeni. 
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Seznam zkratek 
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Příloha č. 1: Největší světové doly (přehled k roku 2000) 

Pořadí Důl Země Vlastník Těžba (t) 

1 Grasberg Indonésie 
Freeport-

McMoRan C&G 
73,50 

2 Yanacocha Peru Newmont Mining 56,08 

3 Muruntau Uzbekistán Navoi Mining
1
  55,99 

4 Betze Post USA Barrick Gold 51,23 

5 Driefontein Jiţní Afrika Gold Fields 43,36 

6 Twin Creeks USA Newmont Mining 42,52 

7 Carlin USA Newmont Mining 42,21 

8 Kloof Jiţní Afrika Gold Fields 41,12 

9 Cortez USA 
Placer Dome, Rio 

Tinto 
31,41 

10 Great Noligwa Jiţní Afrika AngloGold 30,20 

11 Porgera 
Papua – Nová 

Guinea 
Placer Dome 28,30 

12 Randfontein Jiţní Afrika Harmony 26,59 

13 Pierina Peru Barrick Gold 25,57 

14 Meikle USA Barrick Gold 25,04 

15 KCGM Austrálie 
Homestake, 

Normandy 
24,48 

16 Kumtor Kyrgyzstán Cameco 20,84 

17 Obuasi Ghana 
Ashanti 

Goldfields 
19,94 

18 Round Mountain USA Echo Bay, HM 19,91 

19 Sadiola Mali 
AngloGold, 

IAMGOLD 
18,97 

20 Lihir 
Papua – Nová 

Guinea 
Lihir Gold 18,85 

Zdroj: http://www.abros.cz/index.php?p=4&all=1 
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Příloha č. 2: London Fix – aktuální rok 

Datum 
Zlato Stříbro 

AM PM - 

2010-04-09 1156,00 1152,50 18,3400 

2010-04-08 1146,50 1148,00 17,9800 

2010-04-07 1133,25 1142,00 17,9700 

2010-04-06 1124,00 1132,75 17,9200 

2010-04-01 1116,00 1123,50 17,6900 

2010-03-31 1109,50 1115,50 17,5000 

2010-03-30 1109,75 1107,00 17,4100 

2010-03-29 1111,25 1007,50 17,1500 

 

2010-03-26 1098,00 1096,50 16,8500 

2010-03-25 1093,50 1093,00 16,7900 

2010-03-24 1094,00 1090,75 16,6800 

2010-03-23 1100,75 1101,50 16,7800 

2010-03-22 1104,25 1097,25 16,7800 

 

2010-03-19 1121,50 1105,50 17,3100 

2010-03-18 1122,75 1122,75 17.4900 

2010-03-17 1131,25 1121,75 17,5400 

2010-03-16 1113,25 1124,75 17,2400 

2010-03-15 1104,00 1104,25 17,0200 

 

2010-03-12 1118,75 1106,25 17,3100 

2010-03-11 1106,00 1104,00 16,9100 

2010-03-10 1124,50 1120,50 17,4700 



 

 

 

2010-03-09 1120,00 1115,75 17,0500 

2010-03-08 1134,00 1125,75 17,3300 

 

2010-03-05 1135,00 1135,00 17,2500 

2010-03-04 1136,25 1134,50 17,3400 

2010-03-03 1136,25 1136,50 17,1700 

2010-03-02 1116,00 1126,50 16,5700 

2010-03-01 1117,25 1114,00 16,5000 

Zdroj: http://www.kitco.com/gold.londonfix.html 


