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1. ÚVOD 

Přestože se zlato používalo k výrobě mincí a pro další účely již v dobách před naším 

letopočtem, význam v podobě investice, šperku či měnové rezervy si v národním hospodářství 

udrželo dodnes. Asi nejdůležitější roli zlato mělo jako základní prvek mezinárodního 

měnového systému během 19. a 20. století. Tzv. zlatý standard fungoval spolehlivě řadu let 

v mnoha zemích, narušily ho však dvě světové války, které si žádaly vysoké vládní výdaje na 

zbrojení. Tisk nových peněz znamenal v tomto systému neudržitelnost požadavku krytí měny 

zlatem, proto vlády jednotlivých států zvolily cestu zrušení tohoto závazku. Od té doby se 

aktivněji diskutovalo o takto nastaveném systému, který si našel své zastánce ale i odpůrce. 

Pokus o novou podobu mezinárodního měnového systému po 2. světové válce byl realizován 

v roce 1944 jako tzv. brettonwoodský systém, kde byl se zlatem svázán pouze americký dolar 

a na něj byly navázány ostatní měny. Směnitelnost zlata za měnu se týkala centrálních bank a 

na vrcholu této pyramidy stála americká centrální banka Fed. Zejména její inflační politika, 

prohlubující se schodky státního rozpočtu a salda zahraničního obchodu vedly ke  ztrátě 

důvěryhodnosti Spojených států dostát svému závazku směnitelnosti měny za zlato ve fixním 

poměru 35 USD za trojskou unci. Po několika devalvacích dolaru vůči zlatu a pokusech o 

záchranu celého systému počátkem 70. let brettonwoodský systém opravdu zanikl. 

 

Zlato se od té doby k měnovým účelům již nepoužívá, centrální banky postupně 

zahájily sérii prodejů zlata, v rezervách si ponechaly jen přiměřenou část. Novou roli našel 

tento kov v investiční oblasti, kdy začal růst zájem o rozšíření portfolií o zlato, když odezněla 

atraktivita akcií a dalších investičních instrumentů. V dobách nejistoty, politických a 

ekonomických problémů či zvyšující se inflace se zlato jevilo jako bezpečný přístav pro 

investory i běžnou populaci. V posledních letech je proto v mnoha ekonomikách po celém 

světě patrný větší akcent na zajištění majetku proti ztrátě hodnoty, diverzifikaci investic a růst 

výše zlatých rezerv v některých centrálních bankách. Od roku 2000 cena zlata stále roste a 

dosahuje historických maxim. Aktuálnost tématu také podtrhuje fakt, že mnoho ekonomů a 

investorů si klade otázku, zda se nejedná o cenovou bublinu na trhu zlata. Historie i 

současnost ukazují, že nejen nabídka a poptávka determinují cenu zlata. Mnohdy větší vliv 

mají politické a ekonomické události či vyjádření šéfa Fedu. 
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Cílem práce je zhodnotit úlohu zlata a jeho význam v národním hospodářství jako 

měnového kovu, komodity a investice. Dále analyzovat dlouhodobý vývoj ceny zlata a 

pomocí korelační analýzy vymezit faktory, které ji mohou ovlivnit.  

 

Po úvodní části následuje kapitola zabývající se historií peněz od barteru, přes 

komoditní peníze až po měnový systém, jehož základem je zlato. Poslední část této kapitoly je 

věnována zlatému standardu, konkrétně jeho vývoji od 19. století s důležitými mezníky 

v podobě dvou světových válek a přeměnou na tzv. brettonwoodský systém. Po kolapsu 

tohoto systému zlato ztratilo svou roli jako měnového kovu, avšak zůstalo významným 

hráčem na investičním trhu.  

 

Třetí kapitola je věnována trhu zlata, který se skládá, stejně jako u jiných statků, 

z nabídky zlata a poptávky po něm. Na obou stranách je kromě aktuální situace zhodnocen i 

delší vývoj trendů, co se týče geografické struktury i jednotlivých zdrojů nabídky a poptávky.  

 

Ve čtvrté kapitole je analyzována cena zlata od roku 1970, kdy se začal rozpadat 

brettonwoodský měnový systém, a cena zlata se po předchozím fixním stanovení začala volně 

tvořit na trhu. Číselné údaje jsou doplněny o popis ekonomického, společenského a 

politického pozadí, které se bezesporu podílelo velkou měrou na vývoji ceny. V rámci diskusí 

a článků na téma cenové bubliny u zlata je k dispozici srovnání nominální a reálné ceny. 

Následují jednotlivé faktory, které různou měrou determinují cenu zlata, a pomocí korelační 

analýzy je vyčíslena síla jejich vzájemného lineárního vztahu. V závěrečné kapitole jsou 

shrnuty stěžejní závěry a zhodnocení, zda byl splněn cíl práce. 

 

Při zpracování práce byla použita metodika, tzn. kombinace postupů tak, aby byla 

problematika srozumitelná. Konkrétně to byla deduktivní metoda, tedy postup od teorie 

k empirii a dále šlo o analyticko-syntetickou metodu, která rozkládá celek na dílčí části. 

Jelikož hloubka tématu sahá až do několika desetiletí nazpět, byly vybrány takové databáze, 

které delší časové řady poskytují. U ceny zlata je to především World Gold Council, který ve 

spolupráci s Thomson Reuters tato data zpracovává. K dalším zdrojům patří databáze 

významných organizací, jako je OECD, IMF, Eurostat či Fed. Pro korelační analýzu byl 

použit statistický program SPSS, jehož výstupy jsou součástí přílohy, a průběžně jsou do 

textu vloženy grafy z programu Excel. 
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2. HISTORIE ZLATA JAKO MĚNOVÉHO KOVU 

Se zlatem je spojeno mnoho způsobů jeho využití vzhledem k jeho vlastnostem a 

funkcím. Následující kapitola bude zaměřena na využití zlata v měnové oblasti, protože po 

dlouhá léta sloužilo zlato právě jako platidlo. Nejprve však blíže něco o samotném vzniku 

prostředků směny a peněz jako takových, k čemuž se historicky používaly různé statky včetně 

drahých kovů. 

2.1 Stručná historie peněz 

Než vůbec peníze jako platební prostředek vznikly, probíhala směna naturálně, 

výměnou jedné věci za jinou – tzv. barterem. Majitel jedné věci musel nalézt majitele jiné a 

zrovna té věci, kterou chtěl směnit. Vše však s sebou přinášelo vysoké transakční náklady na 

směnu, nedělitelnost, nepružnost směny a mnohdy komplikovanost, neboť potřeby 

obchodníků byly zřídka totožné k uskutečnění pouhé výměny mezi dvěma stranami. 

V průběhu času se proto formoval prostředek, který by všechny nedostatky odstranil, 

společnost by jej akceptovala a přijímala při placení. Důležitá je u peněz důvěra v jejich 

hodnotu, která je obecně vyšší u mincí z drahých kovů než u papírových peněz. Proto jsou 

papírové peníze určeny jako zákonné platidlo a lidé penězům věří a používají je bez 

jakéhokoliv krytí, nebo jsou kryty drahým kovem a za něj směnitelné. 

 

Plnohodnotné peníze 

O prvních penězích hovoříme v souvislosti s uplatněním tzv. komoditních peněz. Byly 

jimi například dobytek, sůl, obilí, tabák, mušle, hliněné předměty či otroci, v průběhu času se 

začaly používat nejčastěji zlato a stříbro v podobě prutů či slitků. Drahé kovy se ukázaly být 

snadno dělitelné, umožňovaly vyjádřit jakoukoliv hodnotu, každá část kovu má stejnou 

ryzost, jsou trvanlivé a neměnné. Jelikož se nevyskytovaly dva stejné kusy zlata či jiného 

kovu, bylo potřeba kov vždy vážit a určovat ryzost pro určení jeho hodnoty. Ražba mincí 

tento problém vyřešila a zpružnila směnu. Vznik prvních mincí se odhaduje na 7. století př. n. 

l. na území dnešního Turecka, nazývaly se dumpy a byly slitinou zlata a stříbra (byly to tzv. 

plnohodnotné peníze). Množství peněz v oběhu bylo dáno objemem zlata, které panovník 

nebo mincovny určily na ražbu mincí. Z tohoto pak vznikaly rozdíly v množství peněz - 

bohatství mezi zeměmi, které oplývaly většími nalezišti drahých kovů nebo jej vyválčily či 

uloupily. Nutno podotknout, že se používaly mnohdy více stříbrné než zlaté mince, nebo 

stříbrné mince pro menší platby a zlaté pro ty větší (Revenda, 2010).  
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V období antiky doznalo zlato jako měnový kov velkého rozmachu v obchodování, 

sloužilo k výrobě uměleckých předmětů vysoké hodnoty a vznikla zde i měnová soustava 

s váhovými jednotkami a mincemi, které byly vnímány jako umělecké dílo. V největším 

objemu však používali kovová platidla Římané. Ke kovovým mincím se váže jejich ražba, 

často spojená s monopolem panovníka na veškeré objevené, vytěžené či dovezené zlato a 

stříbro. Z ražby mincí mohl panovník dosahovat zisku, tzv. ražebného, což záleželo na výši 

nákladů na získání zlata a následně na ražbu mincí (Bernstein, 2004). 

 

Neplnohodnotné peníze 

Nejen potřeba financovat válečné konflikty, ale rozvoj obchodu a touha lidí po 

mincích si vyžádala řešení, které bývá nazýváno zlehčováním mincí. Tímto vznikly tzv. 

neplnohodnotné mince. Revenda (2010) uvádí tři způsoby, kterými lze toto provádět: 

1. snižovat obsah zlata v minci ve prospěch jiných kovů, 

2. zmenšovat mince, 

3. zvýšit nominální hodnotu mince při zachování stejného obsahu. 

 

Poměr zlata v mincích tak postupně klesal a zvyšoval se obsah jiných kovů např. mědi, 

bronzu. Nominální hodnota mincí v podstatě symbolizuje vyšší obsah drahého kovu, než je 

jejich vnitřní hodnota. Pokud je mince stanovena jako zákonnné platidlo, musí ji příjemce 

přijmout jako platební prostředek, i když vnitřní hodnota neodpovídá té nominální. Zpočátku 

obíhaly současně plnohodnotné i neplnohodnotné mince, což vedlo k tomu, že při neexistenci 

pevného kursu mezi nimi kupující raději platili co nejvíce neplnohodnotnými mincemi a 

plnohodnotné tavili (Revenda, 2010). 

 

V období středověku v některých oblastech zlato jako měnový kov bylo téměř zcela 

nahrazeno stříbrem, avšak v 7. století Východořímská či Arabská říše lpěly na zlatých 

mincích vysoké ryzosti – dinárech a zlaté mince se tak dostávaly zpět do Evropy. V Asii 

znamenalo zlato spíš symbol bohatství, tudíž v těchto zemích nebyly mince přijímány jako 

běžný platební prostředek. Od 10. století, o hodně dříve než ostatní, používali papírové peníze 

v Číně jako stvrzenky obchodníků za přijaté železné mince (Struž, Studýnka 2005). 

 

Od 11. století se pak v Číně používaly papírové peníze - státovky - jako státní platidlo 

o určitých nominálních hodnotách. V Evropě se první papírové peníze objevily jako soukromé 



11 

 

dlužní úpisy koncem 16. století a první státovky tzv. bankocetle až v roce 1762 (ke stažení 

posledních státovek v ČSR došlo v první polovině 70. let 20. století). Vznik státovek s sebou 

nesl kromě snížení transakčních nákladů především možnost financovat výdaje státu nad limit 

daný drahými kovy pro měnové účely. Jejich emise tak přicházela na řadu, když byl ve státní 

pokladně nedostatek mincí z různých kovů. Zpočátku se stát zavazoval zpětně odkoupit 

státovky za zlaté mince či jiné podoby, ovšem emise převyšovaly plné krytí a postupně se tak 

od směnitelnosti upustilo. Revenda (2010) tedy uvádí, že na rozdíl od mincí z drahých kovů 

jsou státovky inflační. 

 

Přelom 10. a 11. století znamenal kulturní a sociální rozkvět Evropy a také změnu 

v používání zlata. S rozvojem průmyslu, obchodu, peněžnictví začalo zlato sloužit také 

k účelu strategickému a k získání hospodářské moci. Touha po držbě zlata dohnala státy 

k velkorysosti ale i k činům s velkými důsledky. V tomto období bylo postaveno mnoho 

chrámů, katedrál, univerzit, zlepšily se životní podmínky, rozkvět nastal i v literární a 

divadelní tvorbě a důležitý pro všeobecný rozvoj byl také populační růst. 

 

Postupně od 11. století se do Evropy dostalo zlato z křižáckých výprav, rozvíjel se 

obchod, řemesla a vznikaly tak mince, které si razila např. Itálie (benátský dukát), Anglie, 

Francie, Německo. Rozmach zlaté měny vrcholil v Evropě v 15. století, kdy se prosazovaly i 

bankéřské rodiny ovládající obchod se zlatem i jeho cenu. Tyto rodiny chtěly více zlata, což 

zvyšovalo jeho cenu, zároveň však klesala cenová hladina vlivem celkového nedostatku 

peněz.  

 

Nové zlato bylo objeveno v rámci zámořských objevů v Indii, Africe a v Americe, na 

čemž velmi zbohatli Španělé. Objevení Ameriky způsobilo značné změny nejen 

v ekonomické, ale i v kulturní oblasti. Zlato a jiné dovezené věci doslova zaplavily Evropu a 

způsobily hospodářskou expanzi během 16. století. Španělé a Portugalci však tohoto nově 

nalezeného bohatství nevyužili jako produktivního kapitálu, místo toho zlato rychle z Evropy 

zmizelo bezhlavým utrácením. Drahé kovy používali jako platidlo v obchodním styku 

s cizinou a dokonce se zadlužili. Evropa, jak se ukázalo, byla však pouze přestupní stanicí 

drahých kovů cestou na východ. Země jako je Čína, Indie či Japonsko ukázaly jiné vnímání 

drahých kovů než Evropané, kteří neváhali za hedvábí, čaj či koření z východu zaplatit 

drahým kovem, anebo neměli co nabídnout ze své produkce. Ovšem z východních států se 

drahé kovy nevracely zpět, protože zde existuje zcela jiné vnímání těchto hodnot, dávají 
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přednost akumulaci peněz a bohatství před nákupy zboží v zahraničí. Neztotožňovali drahé 

kovy především s penězi, pro tento účel byly příliš vzácné z jejich pohledu. 

 

Toto období, ovlivněné také merkantilismem, znamenalo do jisté míry cenovou 

revoluci, protože výrazně vzrostla cenová hladina přílivem drahých kovů, následně docházelo 

ke zlehčování mincí. Rozšiřoval se mezinárodní obchod i soukromé peníze jako úvěrové 

prostředky, které obíhaly společně se státem emitovanými mincemi, na oblibě si získaly 

směnky a konečně i papírové peníze - bankovky vydané obchodními bankami (Bernstein, 

2004). 

 

Samotné ražení mincí mělo svůj vývoj. Původně se do forem lil roztavený kov, poté se 

prováděla ražba ručně pomocí kladiva a až v 17. století se přešlo na mechanickou výrobu 

mincí pomocí strojů (první mince byla takto vyrobena v roce 1663, tzv. guinea). Tento proces 

zároveň omezoval možnost padělání mincí a jiného znehodnocování. Proces nového postupu 

ražby mincí, který byl mechanizovaný koňským pohonem, který zastal celou práci od 

rozválcování kovu, přes ražbu až po vroubkování mincí, přišel z Francie. Zpočátku se 

vroubkování mincí jako ochrana před penězokazectvím, nesetkalo s úspěchem ze strany 

razičů mincí, kteří tímto postupem vyrobili mincí mnohem méně a dostali tak nižší odměnu. 

Po výrobě zlatých guinejí se takto začaly vyrábět i stříbrné mince v Anglii, záhy se však 

objevil problém s poměrem cen zlata a stříbra.  

 

V první polovině 17. století se v Mexiku a Peru vytěžilo velké množství stříbra do 

Evropy a jeho cena klesala, avšak v Indii byla situace zcela opačná – cena stříbra byla vysoká. 

Tento vývoj vedl k vývozu stříbra na východ, ačkoliv se v Anglii snažili i úředně zvyšovat 

cenu stříbra, aby zůstalo v zemi. Zároveň rostla poptávka po zlatě za účelem jeho směny za 

stříbro a vývozu do Asie, proto hodnota zlaté guineji rostla. Situace v Anglii si vyžádala 

řešení ve formě mincovní reformy, které ale předcházelo založení Bank of England (1694) 

v návaznosti na vysoké státní zadlužení vlivem války s Francií. Banka měla vládě půjčit 

peníze a za to se stala akciovou společností, tudíž moderním soukromým podnikatelským 

subjektem. Založení banky bylo velmi důležitým krokem v dějinách Velké Británie jako 

budoucího světového finančního centra.  

 

Guinea nebyla pouze první mechanicky vyrobenou mincí, ale dala základ britskému 

zlatému standardu tím, že byla definována jako ekvivalent 1 libry a ta byla zafixována jako 20 
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stříbrných šilinků v roce svého vzniku. Hodnota guineji se měnila v průběhu času, avšak 

v důsledku již zmíněné mincovní reformy, aby se zabránilo odlivu stříbra z Anglie, byla 

pevně stanovena na 21 šilinků, o což se významně zasloužil Isaac Newton tehdejší mincmistr 

Královské mincovny. Jak se ale posléze ukázalo, i tato hodnota byla v dané situaci příliš 

vysoká, stále pokračoval dovoz zlata a vývoz stříbra, a tento trend přetrval dalších 30 let, 

dokud nezmizely z oběhu plnohodnotné mince (Bernstein, 2004). 

 

Trh si poté sám určil, že standardem libry bude namísto stříbra zlato, jehož cena 

zůstávala stabilní na rozdíl od stříbra, které se potýkalo s velkými výkyvy. Po roce 1717 se 

tak cena zlata držela na úrovni 3 liber, 17 šilinků a 10,5 pencí po 200 let až do devalvace 

v roce 1931. 

 

První bankovky emitované bankou jsou spojeny se švédskou obchodní bankou v roce 

1661, která se díky této emisi za odkup měděných mincí dostala později do problémů, byla 

znárodněna a stala se z ní první centrální banka v historii. Nejprve se začaly používat směnky, 

které posléze odkupovaly banky a zněly tak na instituci důvěryhodnější než různí směneční 

dlužníci. Za odkup směnek vydávaly do oběhu své vlastní klasické bankovky, které již nebyly 

tolik inflační oproti státovkám, jelikož byly aspoň kryty směnkami a existencí určitého zboží. 

Pro rozmach klasických bankovek v oběhu bylo důležité, že byly směnitelné za drahý kov, 

bankéři se tedy zavazovali odkoupit bankovky za zlato či zlaté mince. Nebylo pravidlem, že 

by bankovky byly ze 100 % kryty zlatem, příkladem je standard zlatého slitku. V takovém 

případě existovala plná směnitelnost za zlato pouze do chvíle, než by žadatelé chtěli zlato a 

banka by neměla dostatečné rezervy. Významným aspektem je právě důvěra v to, že lidé tak 

mohou učinit, ale neučiní tak a bance stačí nižší rezervy (Revenda, 2010). 

 

Zlaté krytí zamezovalo tomu, aby se do oběhu dostávalo nadměrné množství peněz, 

nicméně stále častěji používané krytí obchodními směnkami mělo inflační účinky a postupně 

vytlačovalo zlaté krytí. Dalším aspektem pro centralizaci emise bankovek (a pro nekryté 

peníze) byla potřeba směňovat za zlato jen v horších časech, v krizích, což souviselo 

s neplacením směnek a majitelé bankovek spěchali do bank vyměnit je za drahý kov. Pokud 

však rezervy byly nižší, nevyhověly banky všem žadatelům. Jak ziskuchtivost bank, rušení 

povinnosti bank směňovat zlato, tak také narůstající poptávka po bankovkách se dostávala do 

rozporu s omezenou nabídkou drahého kovu. 
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Postupným procesem, kdy současně obíhaly státovky, klasické bankovky, mince 

z drahých a běžných kovů, kdy bylo omezováno krytí, došlo na centralizaci emise bankovek. 

Stát chtěl příjem z ražebného, kromě toho mnoho různých bankovek tvořilo nepřehledný 

systém, který podléhal falzifikaci, nebylo možno používat bankovky pro mezinárodní obchod 

apod., což byly důvody pro svěření emise bankovek jedné instituci – centrální bance.           

Do 20. let 20. století ještě existovaly limity pro emisi bankovek v různých podobách – 

absolutní limity, povinnost krytí, daň z emise atd. (Revenda, 2010). 

 

Vývoj směřoval k bezhotovostním penězům. V souvislosti s tím se vedou debaty, zda 

má centrální banka monopol na emisi všech peněz v ekonomice, anebo že značnou část peněz 

emitují banky obchodní prostřednictvím tzv. multiplikace vkladů. V současnosti jsou velmi 

používané také elektronické peníze a různé formy elektronických platebních prostředků. Zlato 

se tedy k měnovým účelům již nepoužívá a období zlatého standardu je vykládáno pouze jako 

historická éra. 

 

Jak píše Friedman (1997), v souvislosti s přijetím papírových peněz jako platidla se 

jeví diskuse o jakémkoliv kovovém standardu jako zajímavá přinejmenším z historického 

hlediska. Ukázalo se tak, že dávné tvrzení o tom, že jediná skutečná měna je ta krytá kovem, 

již není tak pravdivé v současné době. 

 

2.2 Peněžní standardy   

Na základě vzniku peněz jako prostředku směny se hodnota zboží a služeb začala 

vyjadřovat právě v penězích. V případě mincí z drahých kovů se jednalo o zlaté či stříbrné 

standardy. Postupem času docházelo k omezování či zrušení krytí drahými kovy a 

směnitelnosti za ně (Revenda, 2010). 

 

Jak již bylo zmíněno, v měnových systémech svázaných s určitou komoditou 

převažovaly drahé kovy – nejčastěji zlato a stříbro. Stříbro bylo používáno více v rámci 

kovových peněz v Evropě. Zlato pak sloužilo zejména pro větší transakce. Rozlišujeme tedy: 

 monometalismus, kdy v oběhu jsou převážně jen zlaté nebo stříbrné mince (dříve i 

bronz), 

 bimetalismus, kdy obíhají zároveň mince ze dvou drahých kovů. 
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Směnný poměr mezi zlatem a stříbrem byl určen tržně či zákonně stanoven. Ve 

druhém případě mincovny směnily na požádání tyto kovy za mince o určené hodnotě, váze a 

ryzosti. Bimetalismus je možné vyjádřit jako závazek vlády vykoupit zlato či stříbro za peníze 

při fixní ceně. Například v USA byla tato fixní cena 20,67 dolarů za unci zlata a 1,29 dolaru 

za unci ryzího stříbra až do roku 1933. Tržní cena pak byla samozřejmě odlišná, zpravidla 

vyšší (Friedman, 1997). 

 

V USA byl bimetalismus reálně funkční až do roku 1873 (právně až rok 1879) a byl 

spojen se 4 charakteristikami (Revenda, 2010): 

 Mince byly plnohodnotné i neplnohodnotné (u těch byl poměr zlata a stříbra stejný a 

obsah kovů byl relativně vysoký). 

 Ražba nebyla příliš omezována (poplatky), i přes zákazy mohlo docházet k tavbě 

mincí. 

 Poměr mezi zlatými a stříbrnými mincemi byl konstantní a zákonem daný. 

 Obíhaly i papírové peníze kryté zlatem či stříbrem a za ně směnitelné. 

 

Státy postupně opouštěly bimetalismus v 70. letech 19. století z různých důvodů, např. 

následovaly Anglii jako zemi s výrazným obchodním a průmyslovým vlivem (Německo, pak 

USA) nebo dobývání stříbra v 60. a 70. letech. Ačkoliv se stříbro dál používalo pouze ve 

formě drobných mincí, oficiálně zůstala na stříbrném standardu pouze Indie do roku 1893 a 

Čína do 30. let 20. století (Friedman, 1997).  

 

Pokud by se poměr tržních cen obou kovů a fixní zákonem daný poměr mezi zlatem a 

stříbrem rovnal, systém by fungoval. Ale nebylo tomu tak, protože subjekty buď preferovaly 

platby jedním, nebo druhým kovem a navíc s tím souvisely náklady na ražbu a tavbu mincí. 

Subjekty preferovaly platby stříbrnými mincemi, zatímco prodávající opačně, jenže ti museli 

přijímat obojí ze zákona. Na počátku 19. století výrazně stoupla poptávka po zlatu v Evropě. 

Především pak ve Velké Británii v souvislosti se zlatým standardem od roku 1816, proces 

demonetizace stříbra však započal již ve zmíněném roce 1717. Vývoj poměrů tržních cen 

zlata a stříbra nebyl dán pouze zásobou kovů v mincovnách, ale také oblibou šperků z těchto 

kovů, jejich odlivem a přílivem z/do země, očekáváními subjektů, novými nalezišti i 

dobýváním území. Pro stabilizaci cen byly zakládány mincovní unie, nicméně výkyvy poměrů 

cen vedly k postupnému přechodu na zlatý standard. (Revenda, 2010). 
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2.2.1 Zlaté standardy  

Zlatý standard bývá uváděn jako jeden z druhů pevného měnového režimu. 

Dominantní roli zde hraje zlato jako drahý kov, na který jsou měny pevně navázány. Takový 

režim představoval jakousi jistotu a ukotvení měnových kurzů pro stabilnější mezinárodní 

obchodování. Ke zlatému monometalismu přešly v letech 1870 – 1878 Německo, Holandsko, 

Francie, Švýcarsko, Belgie a skandinávské státy, pak USA v roce 1900, Rakousko-Uhersko 

(1898), Japonsko (1897) a Rusko (1899). 

 

Klasický mezinárodní zlatý standard sloužil jako kontrola inflačního chování vlády a 

automaticky vyrovnával platební bilanci v zúčastněných zemích. Když by si např. Francie 

natiskla franky, vyvolala by inflaci a zvýšila tak příjmy domácích subjektů, které by více 

dovážely ze zahraničí. Naopak vývoz z Francie by poklesl, což ve výsledku znamená deficit 

platební bilance. Ten by byl pokryt směnou franků, které obdržely zahraniční subjekty, za 

zlato. V zájmu Francie by pak bylo nepřijít o všechno zlato, tedy omezit inflaci. Pozdější 

státní zásahy způsobily méně pružné fungování tohoto mechanismu a vytváření 

hospodářských cyklů, nicméně tržní základ zůstal zachován (Rothbard, 2001). 

 

Zlatých standardů existuje více druhů v závislosti na tom, do jaké míry jsou měny se 

zlatem svázány, jak jsou jím kryty a jak jsou směnitelné. Z dříve používaných komoditních 

peněz byly společností pro již zmíněné vlastnosti vybrány jako prostředky směny právě drahé 

kovy. Období od začátku 18. století do 1. světové války bývá označováno převážně metalisty - 

zastánci zlata jako měnového kovu - jako období cenové stability a ekonomické prosperity. 

Období novodobého zlatého standardu bývá kombinací různých druhů zlatých standardů, 

někdy však obíhaly i stříbrné mince nižších nominálních hodnot. Nejčistší podobu měl asi 

standard zlaté mince v kombinaci se směnitelností papírových peněz za zlato (Revenda, 

2010). 

 

Standard zlaté mince 

Zde může být řeč o tzv. čistém standardu, kde jsou především plnohodnotné či 

neplnohodnotné mince ze zlata.
1
 Kromě těchto obíhaly někdy i mince z běžných kovů 

směnitelné podle nominálních hodnot. Pak také kromě zlatých mincí a klasických bankovek 

                                                 
1
 Rozlišujeme plnohodnotné a neplnohodnotné mince, což je dáno vztahem mezi jejich vnitřní hodnotou a tou, 

která je na nich vyznačena. Plnohodnotné mince mají odpovídající hodnotu obsaženého drahého kovu 

s hodnotou vyznačenou na minci. U neplnohodnotných je vnitřní hodnota nižší než vyznačená. 
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byly v oběhu i bankovky emitované centrální bankou plně kryté zlatem. Nutno podotknout, že 

dříve převažovala mezi obyčejnými lidmi naturální směna či jiné ekvivalenty a zlaté mince 

viděly pouze bohaté vrstvy, nebylo nutno tak velkého množství zlatých mincí. Revenda 

(2010) nastiňuje situaci v Evropě ve 14. – 16. století, kdy píše o růstu cenové hladiny a důvod 

přikládá právě existenci zlatého či stříbrného standardu. Standard zlaté mince byl měnovým 

systémem vyspělých zemí v době před 1. sv. válkou. Ani po odstranění následků poválečné 

inflace se nepodařilo obnovit standard zlaté mince předválečného typu. 

 

Standard zlatého slitku 

Nabídka zlata nebyla schopna zabezpečit plné krytí papírových peněz, proto došlo na 

omezování krytí a směnitelnosti za zlato pomocí limitů. Jednalo se např. o dolní limit, pod 

jehož úroveň nemusí emitent vyměnit peníze za zlato (limit se zvyšoval a krytí snižovalo). Dá 

se hovořit o první možnosti zvyšovat množství peněz v oběhu nad rámec zlatých zásob, 

obíhaly již především bankovky a neplnohodnotné mince. To také umožňuje, aby se tržní 

ceny odchylovaly od ceny stanovené emitentem podle obsahu zlata. Tento typ standardu 

nastoupil po 1. sv. válce, která byla spojena např. s hyperinflací v Německu (Revenda, 2010). 

 

Standard zlatého slitku vidí Rothbard (2001) jako další krok k zániku zlatých peněz, 

protože umožnil směnit jen velké hodnoty a výrazně omezoval možnosti směnitelnosti za 

zlato jen hrstce větších obchodníků se zahraničím. 

 

Standard zlaté rezervy 

Platily zde již zmíněné limity pro zásobu zlata vůči množství emitovaných peněz, ale 

tento standard byl obvykle doprovázen zrušením nebo omezením povinnosti směňovat peníze 

za zlato. Bankám, obvykle pak převážně centrálním, byl stanoven limit, do kterého může být 

emise nekrytá a pak povinnost krytí emise nad tento limit. Jako příklad uvádí Revenda (2010) 

československou korunu v roce 1919, kdy se začal vytvářet zlatý poklad republiky, byl 

zakázán vývoz zlata ze země, občané dělali sbírky svých zlatých cenností, ale koruna 

směnitelná již nebyla. 
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Standard zlaté devizy 

Mince a klasické bankovky již nehrají hlavní roli, jedná se zde především o hotovost 

emitovanou centrálními bankami a někde i o bezhotovostní peníze. Některé země zrušily zlaté 

krytí a směnitelnost nebo ji omezovaly. Emise peněz již nebyla zlatem omezována, avšak 

nebylo žádoucí, aby přílišná emise oslabila měnu státu a způsobila jistou konkurenční ztrátu. 

V tomto režimu již bylo téměř pravidlem, že státy stanovily zákonné platidlo, takže subjekty 

musely přijímat i takto znehodnocenou měnu
2
. Například Velká Británie se snažila vazbu na 

zlato zachovat spíš z psychologického důvodu, ale byla ji nucena opustit, protože výrazně 

ztrácela konkurenční schopnost a měla ekonomické problémy.
3
 Jako nejzávažnější důvod 

k rušení směnitelnosti vidí Revenda (2010) rostoucí tržní ceny zlata oproti těm pevně 

stanoveným, garantovaným zlatým obsahem. Docházelo k nákupu zlata u emitentů za nižší 

ceny a prodej za tržní. Ti, co neměli právo na nákup přímo u emitentů, nakupovali za tržní 

ceny, ale pro jiné než měnové účely, zásoby zlata emitentů se snižovaly a dlouhodobá 

směnitelnost se stala neudržitelnou. 

 

Kromě mincí obíhaly také bankovky vydávané obchodními bankami a vzniklými 

bankami z důvodu financování vládních výdajů, vklady a poukázky konvertibilní na zlaté 

mince, což bylo rušeno v období válek s příslibem obnovy po válce. Tím se „čistý“ zlatý 

standard stal smíšeným s neplnohodnotnými penězi. Lidé neměli důvěru v konverzi za 

neplnohodnotné peníze a preferovali zlato za pohledávky vůči bankám místo poukázek a 

vkladů, což vedlo k vnitřnímu odlivu zlata. Ze strany zahraničních věřitelů docházelo i 

k vnějšímu odlivu. Centrální banky se tak uchýlily k ochraně zlatých rezerv, stanovily účetní 

jednotku jako množství zlata nebo fixovaly cenu zlata a fixovaly také měnové kurzy skrze 

zlaté standardy ostatních zemí - mezinárodní zlatý standard (Jílek, 2004). 

 

Standard zlaté měny 

Tento standard je také nazýván zlatý dolarový standard, protože jeho existence souvisí 

s vývojem po 2. světové válce. Na konferenci v Bretton Woods v roce 1944 se sešli zástupci 

44 nejvyspělejších zemí, aby se dohodli na společné obnově mezinárodního finančního 

systému. Za tímto účelem vznikla Světová banka a Mezinárodní měnový fond, jehož členské 

země navázaly své měny na americký dolar a ten byl zafixován na zlato v kurzu 35 USD za 

                                                 
2
 To souvisí s jevem nazvaným dolarizace, kdy subjekty preferují raději jinou měnu, např. dolar před svou 

národní. 
3
 Velká Británie zlatý standard obnovila v roce 1925 v podobě standardu zlaté rezervy (Revenda, 2010). 
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unci zlata. Centrální banky zemí držely devizové rezervy v amerických dolarech jako 

mezinárodní rezervní měně a po konverzi měn na dolar mohly požadovat po centrální bance 

USA výměnu za zlato ve stanoveném poměru. To pak sloužilo k vyrovnávání mezinárodních 

transakcí a zároveň se obchodovalo se zlatem za tržní ceny v Londýně, přičemž tržní ceny se 

zde zvyšovaly oproti stanovenému fixnímu kurzu. 

 

2.3 Vývoj zlatého standardu  

Existoval ve své nejčistší podobě v letech 1880 – 1914, kdy země zlatého standardu 

definovaly poměry svých měn ke zlatu, čímž se navázaly poměry i mezi měnami. V tomto 

období „zlatého věku“ byly všechny národní měny vyjádřením určité hmotnosti zlata a 

nabídka a poskytování zlata bylo určeno trhem, nikoliv vládou. Mezinárodní zlatý standard 

poskytoval automatický tržní mechanismus kontrolující inflační tendence vlády a zároveň 

zabezpečoval udržení rovnováhy platební bilance v každé zemi. Ačkoliv byl tento systém 

narušen vládními zásahy typu monopolu na emisi mincí, používání papírových peněz apod., 

které působily malé cyklické výkyvy, byl nejdokonalejším měnovým systémem podporujícím 

rozvoj svobodného obchodu a směny (Rothbard, 2001)
4
.  

 

Iniciátorem a zakládajícím členem byla Velká Británie, postupem času se přidaly 

Spojené státy (změnou cenového poměru zlata a stříbra v roce 1834 prakticky přijaly zlatý 

standard, ale právně až v roce 1900), Německo, Francie, Itálie, Belgie, Švýcarsko, 

skandinávské země a Nizozemsko. 

 

Asi po 40 let před 1. světovou válkou znamenal tento měnový systém přesun 

dlouhodobého kapitálu z Evropy do USA. Přesuny zlata mezi zeměmi vyrovnávaly přebytky a 

schodky platební bilance, takže hrály roli transakční náklady a náklady na přesun zlata. 

Důležitou roli měly také centrální banky, především Bank of England, která pomocí 

diskontních úrokových sazeb a jiných nástrojů získala mnoho zlata a jí se přizpůsobovaly 

banky ostatní (Jílek, 2004).  

 

Pokud hovoříme o zlatém standardu, jedná se o různé kombinace standardu zlaté 

mince s částečnou směnitelností papírových peněz za zlato. Nebyly tak ze 100 % kryty 

                                                 
4
 Rothbard (2001) vymezuje období klasického zlatého standardu v letech 1815 – 1914. 
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zlatem. Některé z vyspělých zemí však používaly jiné ze standardů včetně současného oběhu i 

stříbrných mincí. 

 

Jílek (2004) shrnuje vlastnosti klasického zlatého standardu (1880 – 1914): 

 Udržování peněžní expanze v mezích daných komoditou – zlatem, které vykazovalo 

dlouhodobou cenovou stabilitu. Jeho cena byla stanovena pevně měnovou autoritou a 

dodržována. Krátkodobé výkyvy cen vytvářely nestability, zejména v období válek, 

kdy byla směnitelnost za zlato omezována, ale po skončení války se k ní vracely. 

Zdůrazňuje roli zlata jako brzdy růstu plnohodnotných peněz v oběhu. 

 Automatické fungování měnového systému se stanovenou cenovou úrovní bez státních 

zásahů při vyrovnávání platebních bilancí. Závazek pevné ceny zlata k dolaru 

vynucoval přísné dodržování zejména měnové politiky a spolupráci institucí na 

mezinárodní úrovni.  

 Systém do roku 1914 byl důvěryhodný, protože hlavním zájmem bylo zachování 

konvertibility v pevném poměru a autority dělaly vše pro to i v obdobích 

ekonomických krizí (s výjimkou války). 

 Problematické jevy vidí v přenosu hospodářských cyklů díky pevným měnovým 

kurzům mezi zeměmi, ve vysokých nákladech na zlato a jeho nedostatečné nabídce, ve 

volatilitě cen zlata ze strany poptávky nových členů zlatého standardu a ze strany 

nabídky a v porušování nastavených pravidel. 

 

Bordo (2008) popisuje zlatý standard jako systém regulující množství a tempo růstu 

peněžní zásoby dané země. Protože by nová produkce zlata přidala jen malé zvýšení 

stávajících zásob a protože je státem garantována volná směnitelnost zlata za peníze, je 

zajištěna stabilita růstu peněžní zásoby a cenové hladiny. Jak ale ukázaly zlaté horečky 

v Austrálii či v Kalifornii kolem roku 1850, kolísání cen bylo velmi nestabilní v krátkém 

horizontu. Tento systém také určuje hodnotu měn daných zemí v měnách jiných zemí. 

Například Spojené státy stanovily cenu zlata na 20,67 dolarů za unci a směnný kurz dolaru a 

libry činil 4,867 dolarů za libru. 

 

Krytí bankovek zlatem bylo v minulosti přímo vyznačeno na bankovkách, šlo ale o 

směnitelnost např. rakousko-uherských bankovek za zahraniční bankovky volně směnitelné za 

zlato v rámci standardu zlaté devizy. Nebylo to tedy tak, že by se bankovka přímo vyměnila u 
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rakousko-uherské centrální banky za zlato ve vyznačeném poměru. Ačkoliv se relace koruny 

československé ke zlatu měnila od roku 1929 i přes období tzv. socialismu, k poslednímu 

stanovení zlatého obsahu došlo v roce 1953, které platilo do konce 80. let, bankovky reálně 

směnitelné za zlato u centrální banky nebyly (ČNB, 2013). 

 

Zlatý standard ve Velké Británii 

Jak již bylo zmíněno, ve Velké Británii byl za přispění Isaaca Newtona stanoven zlatý 

obsah anglické libry v roce 1717, nicméně při současném oběhu stříbrných mincí i papírových 

peněz byla rušena a obnovována směnitelnost peněz za zlato a nebyly ustáleny zlaté a stříbrné 

obsahy v delším období. Navíc v době Napoleonských válek v roce 1797 byla zrušena 

směnitelnost papírových peněz za zlato, což se projevilo ve velkém růstu cenové hladiny. 

Začalo se v té době debatovat o vhodnosti zlatého standardu jako nástroji pro zkrocení inflace.  

 

Oficiální obnova zlatého standardu se tak datuje k roku 1816, postupně se obnovila 

směnitelnost papírových peněz (1821), došlo k uzákonění monopolu Bank of England na 

emisi bankovek a také zmizela zlatá guinea, byla nahrazena sovereignem, který se rovnal       

1 libře. Anglie v té době byla světovou velmocí a finančním centrem, její zásoby zlata stejně 

jako levné pracovní síly v koloniích umožňovaly krýt rostoucí poptávku po penězích, čemuž 

pomohla i britská libra jako mezinárodně používaná obchodní měna. Růst Británie, jež vedl 

k celosvětové hospodářské dominanci, bezpochyby hrál významnou roli v tom, že zlatý 

standard byl vnímán nadřazeněji, a ostatní země jej zaváděly, neboť následovaly příklad 

Británie.  

 

V roce 1873 musela po 70 letech opustit bimetalický standard Francie, protože byla 

nucena zaplatit válečné reparace Německu z francouzsko-pruské války, které jimi financovalo 

přijetí zlatého standardu. Tím, jak se Německo zbavovalo stříbra, vznikal tlak na ceny stříbra i 

zlata a Francie tak nemohla udržet původní cenový poměr 15,5 : 1. Následovaly další země 

v nahrazování bimetalického či stříbrného standardu tím zlatým. Rok 1879, kdy se ke zlatému 

standardu připojily USA, byl rozhodujícím okamžikem pro přechod západního světa ke zlatu 

(Friedman, 1997). 

 

Na počátku 1. světové války Velká Británie zlatý standard zrušila v souvislosti 

především se zvýšenou potřebou státních výdajů na financování války a obnovila jej v roce 
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1925 s cílem navrácení se na pozici světové obchodní velmoci se silnou a stabilní měnou. 

Británie se přikláněla k obnovení nikoliv standardu zlaté mince, ale zlatého slitku, což se 

ujalo i v dalších zemích. Směnitelnost bankovek byla zachována po předložení určitého 

množství, které odpovídalo hmotnosti zlatého slitku. Tím se snížil počet subjektů, který měl 

na směnu nárok (Jílek, 2004). 

 

Aby Británie ukázala světu, že na to být světovou velmocí má i po válce, vrátila kurz 

libry na původních 4,86 dolaru za libru, což se ale posléze ukázalo jako nesprávný krok. 

V Británii byly vyšší úrokové sazby než v USA, aby nedocházelo k odlivu zlata do Spojených 

států. Avšak v kombinaci s churavějící ekonomikou a obdobím krize 30. let byly vyšší 

úrokové sazby dalším tlumícím faktorem. 

 

Zlatý standard v USA 

Období let 1792 – 1834 bylo pro USA obdobím bimetalismu, kdy byl stanoven poměr 

mezi stříbrem a zlatem na 15:1. Brzy však rostla poptávka po zlatě v Evropě, slábly dodávky 

zlata z Latinské Ameriky, cena rostla a zlato „odplouvalo“ ze země. Kongres tak upravil 

poměr na 16:1 v roce 1834, který přetrval až do roku 1933. Nová naleziště zlata např. 

v Kalifornii vyvolala zlatou horečku a společně pak se zákonem z roku 1863 o národním 

oběživu se formoval přechod na zlatý standard. Zákon obecně podpořil banky s působností na 

celém americkém území, což vedlo k zániku emise lokálních bank stejně jako zavedení 

emisní daně. Činnost přešla na banky s větší působností, zpřísnil se dohled a pravidla emise, 

rovněž se sjednotil vzhled oběživa a především muselo být kryto zlatem a stříbrem, ne však 

ve výši 100 %. O přechodu na zlatý monometalismus rozhodl zákon z roku 1873. Ačkoliv 

obíhaly i stříbrné mince, byl definován zlatý obsah peněz i bankovek, přičemž do roku 1900 

nebyli emitenti povinni odkupovat jimi vydané bankovky za zlato. V případě USA se 

diskutovalo, zda bylo vhodné přijmout monometalismus ve formě zlata (Revenda, 2010). 

 

Eckert (2012) se domnívá, že přechod USA ke zlatému standardu byl dán, podobně 

jako ve Francii, Německu a dalších zemích, obecnou monetární tendencí té doby. Velká část 

obyvatelstva v tomto kroku spatřovala prospěch pouze pro východ USA, obchodní a finanční 

sektor, pro ostatní však pouze bídu. 
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Milton Friedman (1997) píše o zákoně z roku 1873 jako o zločinu v historii USA, 

avšak vysvětlení začíná v roce 1792, kdy Kongres schválil Ražební zákon a definoval 

bimetalismus jako závazek, že vláda nakoupí všechno zlato a stříbro a zaplatí 15 krát více za 

jednotku zlata než stříbra. Tvrdí, že vzhledem k tomuto stanovenému poměru a rostoucím 

cenám zlata na volném trhu lidé prodali unci zlata na trhu za vyšší ceny a obdrželi víc než 15 

uncí stříbra. Tedy víc než kdyby jej odnesli do mincovny a proto do roku 1834 fungoval 

v podstatě stříbrný standard. Situace se obrátila v momentě, kdy se zákonný poměr stříbra a 

zlata změnil na 16:1 a monometalismus nabral zlatou podobu. V době Občanské války se do 

oběhu dostaly i papírové peníze (tzv. greenbacky), které nebyly kryty kovem a sloužily čistě 

potřebám financování války. Snaha o ukončení epizody s těmito papírovými penězi 

vyvrcholila zákonem o zpětném kovovém krytí v roce 1879.  

 

Friedman (1997) konstatuje, že oním „zločinem“ bylo vypuštění standardního 

stříbrného dolaru z Ražebního zákona z roku 1873. Nebýt tohoto „zločinu“, používal by se 

podle něj stříbrný standard místo zákonem stanoveného zlatého. Za důležitý důsledek přijetí 

zlatého monometalismu považuje významný růst poměru cen zlata ke stříbru, což ve spojení 

s rostoucí poptávkou po zlatu, se zpomalením růstu zásob zlata a rostoucí výrobou zboží a 

služeb způsobilo deflaci let 1875 – 1896. 

 

Příznivci stříbra uváděli jako příčinu deflace nedostatek zlata
5
  a nedostatek „levných 

peněz“, řešením čehož by dle jejich názoru bylo bývalo právě stříbro. Stejný jev byl i 

Německu, které také setrvávalo na zlatém standardu. Ovšem stříbro jako řešení deflace by 

mohlo zapříčinit jakousi izolaci z mezinárodního zlatého měnového systému a objevil by se 

problém spojený s bimetalismem - uchovávání výhodnějšího kovu na úkor druhého a 

nestabilita cenových poměrů mezi nimi. Navíc až do 20. století americká vláda nakupovala 

stříbro na volném trhu, aby potvrdila jeho cenu, což údajně způsobilo inflaci v Číně, kde byla 

cena zkreslená. Nestabilita a vyšší ceny vyústily v pád tehdejšího vládce a nástup komunismu 

v Číně, která je tak pro USA dodnes nejen politickým rivalem (Eckert, 2012).  

 

Poslední třetina 19. století je stejně jako pro jiné vyspělé státy tak i pro USA obdobím 

vynálezů a obrovského rozmachu např. dokončení železnice z východu na západ USA, vznik 

telegrafu, růst produktivity v zemědělství, ale také dobytí indiánského území a nová naleziště 

                                                 
5
 Těžba kyanidem probíhala až po roce 1890. 
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zlata. Ale jak již zmínil i Friedman (1997), přijetí zlatého standardu nebylo spojeno s cenovou 

stabilitou, která vykazovala deflační tendence. USA postihly ekonomické a finanční potíže na 

akciovém trhu v souvislosti s problémy jiných států v Evropě, což na krátkou dobu oddálilo 

odliv zlata ze země, ale USA tomuto jevu čelily průběžně. Počátkem roku 1895 se 

nahromadily problémy s vysokou nezaměstnaností, krachy velkých firem, runy na banky, 

propady a panika na burze a stávky obyvatel doprovázené stále se prohlubujícím schodkem 

státního rozpočtu a téměř vyčerpáním zásob zlata. USA se podařilo obstarat si půjčky ve 

zlatě, nicméně tyto problémy byly řešeny oběhem papírových peněz, které dominovaly a od 

roku 1900 byly směnitelné za zlato. Následující bankovní krize v roce 1907 znamenala 

impulz k založení centrální banky Fed v roce 1913 (Revenda, 2010). 

 

V době vypuknutí 1. světové války drželo zlatý standard 59 zemí, ale postupně jej 

rušily (USA odstoupily v roce 1917, ale obnovily jej již po 2 letech). V některých případech 

došlo i k hyperinflaci, čemuž dopomohlo i období volně plovoucích měn v letech 1919 – 1924 

a mezi válkami se tak znovu diskutovalo na mezinárodní úrovni o obnovení zlatého 

standardu. Například v Německu po válce nebyla vazba marky na kov, byla zrušena pro 

potřeby financování války, což vyústilo v hyperinflaci v souvislosti s placením válečných 

reparací a tištěním peněz. Projevil se nedostatek zlata pro měnové účely, rostoucí potřeba 

peněz, proto se vynořily snahy o částečnou obnovu směnitelnosti za zlato a bez plného krytí 

peněz v oběhu. Válka samozřejmě zanechala nejen lidské a sociální ztráty, ale také 

ekonomické v podobě zadlužení, vysoké nezaměstnanosti a sílila extremistická hnutí 

v různých částech světa.  

 

Jeden z pozdějších navrhovatelů nového mezinárodního měnového systému J. M. 

Keynes viděl poválečné reparace uložené Německu jako zcela nereálné k úhradě. Spíš šlo o 

politický krok vůči Německu ze strany Spojenců, kteří potřebovali splatit dluhy vůči USA a 

ukázat, kdo je vítěz. Dluhy tedy zůstaly nesplaceny, mezinárodní kapitálové trhy vyschly, 

tolik potřebné investice se nerealizovaly z důvodu vyšších úrokových sazeb a zůstali jen 

dlužníci, kteří potřebovali peníze na splácení starých dluhů. Řešením se stalo nikoliv snížení 

dluhů, aby se daly splatit, ale tištění peněz. Od roku 1922 mezinárodní měnová báze 

zahrnovala nejen zlato, ale i měny konvertibilní za zlato. Následný růst úvěrů a hospodářství 

však znamenal kumulaci vnější nerovnováhy, která se odrážela v akumulaci devizových 

rezerv a především krátkodobých závazků. I tyto nerovnováhy viděl Keynes jako jeden 
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z kanálů, které přes systém zlatého standardu daly průchod globální nákaze po krachu na 

americké burze v roce 1929 (Fantacci, 2012). 

 

2.4 Obnova zlatého standardu 

Období let 1925 – 1931 je tak charakteristické obnovováním zlatého standardu, avšak 

již s omezenou směnitelností a bez plného krytí. Převažoval standard zlaté devizy a v roce 

1930 mělo zlatý standard 47 zemí. Spojené státy americké se po válce staly světovou velmocí 

a zlatý standard udržely nejdéle. Sotva se svět pomalu stačil vzpamatovat z válečné pohromy, 

přišla další a tentokrát ekonomická. Krizi takového rozsahu svět nezažil a jako jednu 

z hlavních příčin, která způsobila takový dopad, uvádí Revenda (2010) lpění na zlatém 

standardu v krizovém období. Růst cen zlata v těchto podmínkách vedl k deflaci, Fed dokonce 

i zvýšil úrokové sazby v počátku recese, aby uchránil odliv zlata, ale velmi tím ekonomice 

uškodil. 

 

Obnova tohoto měnového systému však nepřišla v pravou chvíli pro Británii, která se 

potýkala s dluhy vůči USA, deflací, vysokou nezaměstnaností a rozpočtovými deficity. 

Vzhledem k ekonomické situaci se zpočátku nepřistoupilo ze strany centrální banky k růstu 

úrokových sazeb, uhelný průmysl byl stále méně konkurenceschopný a zlata ubývalo. Situaci 

zhoršila Velká hospodářská krize v roce 1930, která zvýšila tlak na úhradu dluhů Francii 

požadovaných ve zlatě, na výplatu podpor v nezaměstnanosti, prohluboval se státní deficit a 

tak pod tlakem ekonomických skutečností byl zlatý standard v Británii v roce 1931 opět 

zrušen (Revenda, 2010). 

 

Odklon Británie od zlatého standardu byl zásahem také pro jiné státy, které věřily 

v Bank of England jako silnou „strážkyni měny“ svázanou se zlatem. Např. Nizozemsko, 

které mělo devizové rezervy v librách a oslabení libry znehodnotilo jejich rezervy, nebo 

Francie i USA, které později také zlato opustily (Eckert, 2012). 

 

Podle Rothbarda (2001) bylo chybným krokem, nejen ve Velké Británii, obnovení 

původních parit, které nezohledňovaly inflačně znehodnocené měny. Například britská libra 

měla po 1. světové válce hodnotu 3,50 místo stanovených 4,86 dolarů, což výrazně 

zhoršovalo konkurenceschopnost britského vývozu. Díky politice státu blahobytu, sílící moci 

odborů a politickému tlaku nebylo přistoupeno k deflaci a vláda tak držela nadhodnocenou 
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paritu. Proto již nebylo možné vrátit se do tzv. zlatého věku. Zatímco USA se vrátily ke 

klasickému směňování dolarů za zlato, Británie a ostatní státy směňovaly měny pouze za 

velké kusy zlata pro mezinárodní transakce a Anglie měnila libry i za dolary. Díky tomu se 

místo mincí stále více používaly papírové peníze a umožnily růst inflace. Vznikla tak 

struktura kdy na zlatu stál dolar, na dolarech libry a na librách ostatní měny. Tuto strukturu 

označuje Rothbard jako „standard zlaté devizy“. 

 

Se sílícími dopady hospodářské krize byl zlatý standard postupně rušen, v roce 1932 

byl v pouhých 7 státech (USA, Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Švýcarsko) a po 

dalších 6 let dále dochází k omezování směnitelnosti až k jejímu zákazu
6
. USA se tak staly 

jedinou zemí při zlatém standardu s držbou asi 40 % světových zásob zlata. V roce 1933 byl 

zdevalvován dolar ve vztahu k zlatu - 35 USD místo 20,67 USD za unci - a zakázána držba 

zlata soukromými subjekty, aby se co nejvíce zlata poskytlo měnovým účelům. Zde nastupuje 

poslední typ standardu a to je standard zlaté měny. USA se staly největší světovou velmocí, 

vývozcem a dolar nejpoužívanější mezinárodní měnou. Z amerického vývozu a z nákupů zlata 

od jiných států se zlato dostávalo zpět do USA. Zlatý standard zde přetrval až do 70. let. 

 

V období po roce 1931 se ekonomický pořádek rozpadl a následovaly konkurenční 

devalvace, bortila se mezinárodní spolupráce, obchod a investice, státy přecházely na systém 

plovoucích kurzů a uplatňovaly devizové regulace. Obchodovalo se v rámci barteru na 

základě dohod, které však byly doprovázeny mnohými spory. Možná tyto ekonomické a 

měnové konflikty zapříčinily vznik dalšího válečného konfliktu. Americké dolary se z Evropy 

zmítané chaosem přesouvaly do „bezpečných“ Spojených států (Rothbard, 2001).  

 

Kohout (2009) vnímá zlatý standard jako velice náchylný k finančním krizím a jako 

druh státního zásahu, protože nejde o tržní, přirozený „výběr“. Ukazuje rozdíl mezi nedávnou 

hypoteční krizí a Velkou hospodářskou krizí v 30. letech z důvodu odlišné hospodářské 

politiky a přístupů k ní. Základem bylo tehdy udržení kurzu dolaru vůči zlatu jako postačující 

podmínka pro ekonomickou stabilitu. Aby Fed uhájil kurz, zvýšil tehdy úrokové sazby, což 

utáhlo úvěrový kanál. Přístup tvůrců hospodářské politiky k úvěrové krizi viděl recesi jako 

situaci vyčištění trhů, odchod slabších firem, uskromnění spotřebitelů, snížení přebujelé 

zaměstnanosti a vnímal ji jako jakýsi ozdravný proces. Tento přístup se, jak víme, ukázal jako 

                                                 
6
 Velká Británie opustila zlatý standard v září 1931, Francie v r. 1936 a Německo de facto v roce 1932. Belgie a Nizozemsko 

si standard držely až do počátku 2. světové války. 
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velmi nevhodný s obrovskými ekonomickými a sociálními dopady. Proti tomuto varoval např. 

i J. M. Keynes a volal po zrušení fixování na zlato, uvolnění kurzu měny a dodání likvidity na 

trh po určitou dobu. Situaci dolaru svázaného se zlatem, z toho plynoucí nemožnost Fedu 

dodat na americký trh potřebnou likviditu a dopady tohoto systému srovnává Kohout 

s dopady v zemích, které zlatý standard opustily již v roce 1929 nebo později. Ukazuje 

mírnější recesi v zemích, které co nejdříve opustily tento systém. 

 

2.5 Brettonwoodský měnový systém 

Již ke konci války byly snahy o nové uspořádání a fungování mezinárodního 

měnového a finančního systému. Stalo se tak ještě v červenci 1944 na konferenci v Bretton 

Woods, kde se sešli zástupci 44 států. Výsledkem byl nový zlatý dolarový standard, kdy 

americký dolar byl navázán na zlato ve fixním poměru 35 USD za 1 trojskou unci
7
 a obsah 

zlata v dolaru byl 0,888671 g. Centrální banky jiných zemí tak mohly směňovat zlato za 

dolary u Fedu, přičemž jiné měny byly navázány na dolar – šlo tedy o systém fixních 

měnových kurzů. Hlavní mezinárodní rezervní měnou byl americký dolar, který sloužil také 

k devizovým intervencím. Zlaté rezervy tak měl povinnost držet pouze Fed, ostatní centrální 

banky potřebovaly konvertibilní dolar (Bernstein, 2004).  

 

Vznikly také nové instituce – Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní 

měnový fond (MMF), jejichž členy se členové bretton-woodského systému automaticky stali. 

Tento systém představoval v podstatě standard zlaté devizy z 20. let s tím rozdílem, že dolar 

zcela vytlačil britskou libru jako klíčovou světovou měnu. 

 

Takto navržené fixní kurzy měly fluktuační pásmo v rozmezí 1 % oběma směry od 

stanovené parity a změny parity mohly být provedeny pouze při závažnějších výkyvech po 

konzultaci s MMF. Byl omezován pohyb soukromého hlavně krátkodobého spekulativního 

kapitálu, což mělo zabránit destabilizaci při vyrovnávání nerovnováh platební bilance. 

Primárně bylo toto řešeno prostředky od MMF, ustoupilo se od vyrovnávání pomocí přesunů 

zlata. Z výše uvedeného tak vyplývá, že tento měnový systém již nebyl tržním procesem, ale 

byl založen na mezinárodních dohodách. Do konce 50. let fungoval celý systém v zásadě 

stabilně, vyspělé země dosahovaly vysoké výkonnosti, stabilní nízké inflace. Americký dolar 

fungoval jako kotva v měnovém systému všech zemí z důvodu nekonvertibilnosti většiny 

                                                 
7
 Trojská unce = 31,1035 g zlata o ryzosti 24 karátů. 
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ostatních měn s dolarem. Dále také bylo důležité, že většina států vykazovala deficity běžného 

účtu platební bilance s USA, tudíž si nemohly vytvořit dostatečné rezervy v dolarech na 

poválečné investice (Revenda, 2010). 

 

Všechny dobře fungující země se snažily v této době udržovat rovnovážný vývoj 

dovozů a vývozů a snažily se akumulovat zlaté rezervy převahou vývozu. Výjimkou však 

byly Spojené státy, které z povahy systému byly jediné oprávněné k tomu, aby deficity 

zahraničního obchodu kryly dolary, které si mohly natisknout. Vydávaly tak více peněz, než 

„dovoloval“ fixní kurz dolaru ke zlatu a ve spojení s pozdějšími požadavky centrálních bank 

na výměnu dolarů za zlato, se systém dostával do potíží (Salinas, 2011). 

 

Ke konci 50. let 20. století se však situace obrátila, protože se některé státy rozhodly 

své měny učinit opět směnitelnými a svými devizovými rezervami byly odhodlány ubránit 

kurz vůči dolaru. Místo dosavadních deficitů zahraničního obchodu s USA náhle dosahovaly 

přebytků a dolary se stahovaly z USA do Evropy. Centrální banky místo dolarových rezerv 

požadovaly po Fedu výměnu za zlato, kterou garantoval, a tomu klesaly zásoby zlata, což 

zesílilo nedůvěru v jeho slib. Vazba zlata na jedinou měnu (dolar) a slib Fedu držet fixní 

poměr mezi nimi se ukázaly být zásadním problémem (Revenda, 2010).  

 

Jak píše Jílek (2004), systém pevných parit se mohl změnit, ale nebylo to učiněno 

z obav před spekulativními útoky a držely ho při životě jen kapitálová omezení. Začátkem 60. 

let se začala projevovat negativní stránka závislosti zemí na dolaru a jeho vazbě na zlato, 

protože sílily tlaky na růst tržní ceny zlata, kurz byl však pevně stanoven na 35 USD. Francie 

volala po zavedení dřívějšího vyrovnávání platební bilance pomocí toků zlata mezi státy, což 

se neujalo. Místo toho od roku 1968 mohly žádat o výměnu dolarů za zlato pouze centrální 

banky, nikoliv státy a důvěra v dolar se vytrácela. Na důvěře nepřidala ani vysoká inflace 

v USA a zcela evidentní potřeba revize stanovených kurzových parit vůči dolaru. Posléze 

k devalvacím některých měn skutečně došlo a po oddalování a nejednotném názoru Německa 

byla nakonec revalvována silně podhodnocena západoněmecká marka, čemuž předcházely 

spekulace na revalvaci. 

 

Se zlatem se totiž obchodovalo pro neměnové účely na burze v Londýně, kde se cena 

šplhala stále výš nad stanovený fixní poměr, což snižovalo hodnotu dolaru a vytvářelo tlak na 

očekávání znehodnocení vůči zlatu. V roce 1961 se tzv. zlatý pool pokusil držet tržní cenu 
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zlata do hodnoty 35,2 USD za unci. Členy tohoto uskupení byly Spojené státy, Velká 

Británie, Německo, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko a Francie, které se pomocí prodejů 

zlata ze svých fondů snažily regulovat tržní cenu. Fed hledal řešení, ale stále docházelo 

k odlivu zlata z USA. V reakci na tuto situaci vznikla také rezervní měna a účetní jednotka 

SDR (Zvláštní práva čerpání) pro země Mezinárodního měnového fondu. Zlatý pool byl 

ukončen v roce 1967, protože nápor na devalvaci dolaru, odchod Francie z tohoto uskupení a 

zvyšující se schodky státního rozpočtu USA vytvářely spekulace na růst ceny zlata (Revenda, 

2010). 

 

Posledním pokusem o záchranu byl dvojí trh se zlatem – jeden pro centrální banky a 

vlády s fixním kurzem 35 USD za unci zlata a druhý byl volný, kde se mohla cena zlata 

libovolně pohybovat směrem vzhůru. Dvojí trh systému nepomohl, protože stále pokračovala 

americká inflace, odliv zlata a růst jeho tržní ceny. Věřilo se také, že nová rezervní měna SDR 

jednou nahradí zlato, což se ale nestalo (Rothbard, 2001). 

 

Rozcházely se i monetární politika USA, Japonska a evropských zemí (např. 

Německa), protože marka a jen byly vůči dolaru podhodnocené. Spekulanti tak nakupovali 

marky, prodávali dolary a centrální banka nedokázala intervencemi kurz ubránit a vyhlásila 

floating. V roce 1970 ukončily USA, Německo, Kanada a Švýcarsko státní dohled nad 

pohybem kapitálu, což vedlo k hospodářskému úpadu USA a posílení ekonomické síly 

Německa a Japonska. Dolar oslaboval s přílivem kapitálu do jiných zemí a marka byla 

v režimu plovoucího kurzu. Dne 15. srpna 1971 omezil prezident USA Nixon směnitelnost 

dolaru za zlato.  

 

V této fázi již někteří autoři hovoří o zániku brettonwoodského systému, avšak byly 

ještě pokusy o jeho záchranu pod názvem Smithsoniánská dohoda. Dolar zdevalvoval vůči 

marce, byly nastaveny nové kurzové parity s většími pásmy fluktuace, mezi členy G-10 byl 

zaveden floating a dolar byl nyní v poměru k trojské unci za 38 USD. Toto oslabení dolaru 

bylo důležitým signálem, že nebylo možné udržet deklarovaný poměr 35 USD za unci 

donekonečna. Pokračující inflace, nahromaděné dolary v Evropě a odstranění zlatého krytí 

vyhnaly cenu unce zlata na 215 USD (Rothbard, 2001).  

 

Německo se dál snažilo udržet kurz k dolaru, administrativně omezovalo příliv 

krátkodobého kapitálu a tlumilo konjunkturu. V roce 1973 ještě proběhla další devalvace 
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dolaru vůči zlatu na 42,22 USD za unci, ale systém se nedal udržet, Velká Británie a 

Švýcarsko zavedly floating vůči dolaru následovány dalšími státy a zde již brettonwoodský 

systém opravdu zanikl. Dopady prohloubily také inflační tlaky vyvolané růstem cen ropy, což 

mělo celosvětový dopad. Centrální banky nyní volně obchodovaly se zlatem na volném trhu, 

některé mezivládní půjčky mohly být kryty zlatem, avšak postupně se všichni od zlata 

odpoutávali. Spojené státy i Mezinárodní měnový fond prodal část zlatých rezerv v aukcích a 

zrušil oficiální cenu zlata 42,22 USD. 

 

Od té doby se zlato k měnovým účelům prakticky nepoužívá a oficiálně bylo na 

Jamajském zasedání v roce 1976 dohodnuto, že si každá země může stanovit kurzový režim 

dle svého uvážení, formálně byly zrušeny vazby na zlato a jeho fixní cena byla nahrazena 

tržním utvářením (Bernstein, 2004). 

 

Ačkoliv centrální banky a vlády se zlata zbavovaly, ukázalo se, že na trhu je o něj stále 

velký zájem, o to více při dvouciferných hodnotách inflace. Proto zlatý kov zůstal součástí 

devizových rezerv bank a obrovský nárůst jeho ceny od roku 1978 měl za následek, že 

hodnota zlatých rezerv převýšila trojnásobně hodnotu rezerv v devizách. 

 

Z grafu 2.1 je vidět, jak uvolnění zlata k soukromému používání a k investicím, rozvoj 

komoditních trhů i pokles těžby v Jižní Africe postupně hnalo jeho cenu k růstovému trendu. 

Peněžní systém se stával stále méně závislým na zlatě, centrální banky snižovaly objem 

zlatých rezerv, avšak zde vznikl prostor pro spekulativní obchody se zlatem, čemuž 

napomohla doba finanční nejistoty a levnější, dostupnější zlato. Cena zlata za trojskou unci 

(USD / oz) se tak z ročního průměru roku 1970 ve výši 35 USD vyšplhala za desetiletí na 

hodnotu přes 600 USD, mimo jiné z důvodu prvního ropného šoku v roce 1973.  

 

Příčinou dalšího velkého růstu ceny zlata byla také Sovětská válka v Afghánistánu 

v letech 1979 – 1989, revoluce v Íránu, zrychlení růstu inflace, ale i uznání americké vlády, že 

prodej zlata se neukázal být vzhledem k situaci vhodný a další prodej nebude. Tehdy dosáhla 

cena zlata vrcholu v lednu 1980, kdy během tří dnů vzrostla cena o 350 dolarů a přesáhla 800 

dolarů za unci. Tento cenový vrchol se kryl také s omezenou nabídkou zlata v důsledku 

nákupů ze strany centrálních bank (banky prodaly 550 tun již v roce 1979). Poté bublina 

praskla s poklesem cenové hladiny, zlepšením situace na finančních trzích, která činila 
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ziskovými akcie či dluhopisy. Zlato již přestávalo být drženo jako bezpečné aktivum a během 

března 1980 se cena dostává pod hranici 500 dolarů. 

 

Graf 2.1 Cena zlata, London PM Fix (USD/oz), měsíční data 

 

Zdroj: World Gold Council, 2013; vlastní úprava 

 

2.6 Perspektiva zlata jako měnového kovu  

Návrat zlata jako měnového kovu na scénu se stal již několikrát – po první světové 

válce, kdy Německo bylo nuceno přesunout své zlato na splacení dluhů do USA a Francie, po 

druhé světové válce v podobě vrcholu pyramidy tehdejšího měnového systému. Také po 

konfliktu na Středním Východě v 80. letech 20. století a po finančních problémech zemí Jižní 

Ameriky se splácením dluhů, což vyvolalo pochybnosti o funkčnosti mezinárodního 

měnového systému a vzrostl zájem o zlato. Poté cena klesla a stabilizovala se. Vývoj 

posledního desetiletí však připomíná některé z dřívějších situací – teroristické útoky na USA 

11. září 2001, finanční kolaps Argentiny, válka v Iráku, růst cen ropy, pokles kurzu dolaru 

vůči jiným měnám a cena zlata opět roste. Otázkou je, do jaké míry se na růstu podílí oslabení 

dolaru a do jaké spekulace se zlatem (Struž, Studýnka, 2005). 

 

Ačkoliv je období zlatého standardu dnes vykládáno spíš jako historická etapa, 

v dnešní době, kdy je Evropa i USA ve velkém zadlužení a situace je odrazem inflačního 

chování vlád, se objevuje toto téma jako jedno z východisek i dnes. Systém nekrytých 

papírových peněz dává možnosti vládě natisknout stále více bankovek bez omezení 
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množstvím určité komodity. Na jedné straně jsou tedy zastánci původních, krytých peněz, což 

by omezilo nové emise peněz, a nemusí nutně jít o zlato. Na straně druhé jsou argumenty, 

které upozorňují na nedostatek zlata pro dnešní potřeby a nízké rezervy centrálních bank. Je 

však evidentní, že dosavadní určování nabídky peněz pomocí nastavení úrokových sazeb 

nemusí stačit v současné dluhové krizi, kdy základní úrokové sazby jsou hodně blízko nuly. 

Nutno zmínit, že zlatý standard fungoval z velké části na důvěře, kdy se stát zavázal udržovat 

stanovený kurz své měny vůči zlatu, dal slib směnit oběživo za zlato, což bylo příčinou 

problémů. V horších časech stát jednoduše od těchto závazků ustoupil zrušením zlatého 

standardu a nebyl již vázán kovem. Bylo by tedy zajímavé v dnešní době „tištění“ peněz, 

porušování zákazů financování vlád centrálními bankami a kvantitativního uvolňování 

sledovat, jak by vlády byly ochotny přijmout „brzdu“ v podobě kovového krytí (ponecháme-li 

stranou ostatní aspekty). 

 

Výhoda zlatého standardu může spočívat v jeho využití jako nástroje k udržení stabilní 

a nízké inflace, protože jde v podstatě o závazek vlády či centrální banky udržovat kurz měny 

k dané váze zlata. Sliby se ale porušují, zde zejména v období válek, a v tomto případě 

porušení vede k růstu inflace. Zlato samo o sobě bývá považováno za jakýsi „přístav jistoty“ 

během finančních krizí, kdy roste zájem o jeho držení a současně jeho cena, ale rostou i 

úrokové sazby a zhoršují tak dopady krize (procykličnost). Když vláda poruší slib udržet zlatý 

standard např. v období války, poté se snaží opět vrátit na původní úroveň, což způsobí 

deflaci a s ní i hospodářské problémy (Kohout, 2009). 

 

Otázka zlatého standardu jako fungujícího stabilizačního systému je diskutabilní, 

samozřejmě existují jeho zastánci i odpůrci. Například J. M. Keynes nedoporučoval návrat ke 

zlatu v meziválečném období a po 2. světové válce navrhoval vytvořit úplně novou 

mezinárodní měnu zvanou bancor, která měla být kryta mnoha komoditami, aby se předešlo 

výrazným fluktuacím. Jak již bylo zmíněno, zlaté standardy mohou mít více podob, přičemž 

v současné době se lidem spíš vybaví brettonwoodský systém, který je spíš specifickou 

formou. 

 

Kohout (2009) sumarizuje krize 90. let a pozdější (asijské, ruské, mexické, později 

argentinské) v souvislosti s tím, že tyto státy měly své měny fixovány na jiné měny nebo koš 

měn, což je podobné zlatému standardu, a konstatuje nemožnost dlouhodobého fungování 

pevného navázání měn. V době před Keynesem byla měnová stabilita na prvním místě a 
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tvůrci hospodářské politiky by dali snad vše za obhájení kurzu měny (viz Rašínova politika), 

který byl vázán právě na zlato a čemuž Kohout přisuzuje častější výskyt finančních a 

hospodářských krizí. Vše se řídilo touto vazbou a vyžadovalo dodržování přísných měnových 

pravidel. Zlato se směňovalo za měnu podle potřeby v zahraničním obchodě, např. deficit 

platební bilance vyžadoval, aby centrální banka snížila sazby a umožnila zlatu odtéct ze země 

a tím vyrovnat cenové hladiny se zahraničím odpovídající kurzové paritě. 

 

Jako nevýhody Kohout (2009) uvádí: 

 množství zlata je dáno objevy nových nalezišť, tedy v podstatě náhodnými šoky, díky 

kterým nemůže být měnová politika stabilní a očekávaná, 

 na základě mechanismu fungování zlatého standardu - vyrovnávání deficitu obchodní 

bilance odlivem zlata a naopak u přebytku přílivem - je přirozené, že se vlády snaží 

zabránit odtoku zlata, proto zavádí cla a jiné obchodní bariéry, což už vyvrací 

podstatu tohoto mechanismu jako vyrovnávajícího bez zásahů státu. 

 

Revenda (2010) je skeptický vůbec v představě obnovy zlatého krytí třeba v dnešní 

době. Názory zastánců zlata vidí jako zkreslené a neodpovídající dnešní realitě – např. 

představa o monopolu centrálních bank na emisi všech peněz v ekonomice, její schopnost 

ovlivnit množství peněz v oběhu, dále Revenda zmiňuje sociální, politické a ekonomické 

systémy, které jsou dnes jiné.  

 

Revenda také uvádí, že ke konci roku 2008 připadalo v ČR na 1 Kč zlata oceněného 

v tržních cenách 95 Kč hodnoty bankovek, mincí a běžných vkladů krytých rezervami bank, 

což vylučuje možnost krytí peněz zlatem v současné době (obdobné podíly v USA, eurozóně). 

Vzhledem k multiplikaci bezhotovostních peněz a prodejům zlata ze strany centrální banky se 

tento podíl bude dále snižovat. Více než polovina nově vytěženého zlata je používána pro jiné 

účely např. klenoty, průmyslovou výrobu, dentistické účely apod. Množství vytěženého zlata 

sice roste, ale daleko pomalejším tempem než je potřeba růstu množství peněz. Těžba by 

stačila, kdyby veškeré vytěžené množství zlata bylo použito pro měnové účely. Nutno 

rozlišovat formu peněz. U zlatých mincí je zlato fyzicky přímo v oběhu, takže nedostatek 

mincí může vyvolat růst ceny zlata a růst kupní síly, což znamená zároveň pokles cen zboží a 

služeb kromě výrobků ze zlata a naopak. 
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V současné době probíhá růst množství peněz prostřednictvím úvěrů, proto lze jen 

stěží uvažovat o návratu k zlatem krytým penězům. Zlatý systém neumožňuje emisi peněz 

prostřednictvím úvěrů. Potenciální dlužníci proto nemohou získat úvěr ve vyšším objemu, než 

je objem zlata uložený v bankách na termínovaných vkladech. Po vyčerpání termínovaných 

vkladů v bankách by již žádný potenciální dlužník na úvěr nedosáhl (Revenda, 2010). 

 

Dle Rothbarda (2001) je systém nekrytých papírových peněz, volně plovoucích kurzů, 

inflačních politik jednotlivých států odsouzen ke kolapsu, kterých jsme byli svědky i 

v historii. Jeho negativní vyhlídky směřovaly i k vytvoření světové nebo celoevropské 

centrální banky, která by pak dle potřeby tiskla světové papírové peníze a určovala tak jejich 

nabídku. Za jediný fungující systém proto Rothbard považuje klasický zlatý standard 

založený na reálných cenách zlata v pevném kurzu k národním měnám, který by zamezil 

neustálé inflační politice nejen USA a vyrovnával by nerovnováhu v platebních bilancích. 

 

V doslovu ke knize M. Rothbarda (2001) J. G. Hülsmann souhlasně potvrzuje 

Rothbardovo tvrzení, že nezáleží na množství peněz sloužícího k obsloužení jakéhokoliv 

zboží a služeb. Pokud je v oběhu více peněz, cenová hladina bude vyšší, jinými slovy, že se 

budou zboží a služby prodávat za vyšší ceny, a naopak ceny v ekonomice budou nižší při 

menším objemu peněz. Když hovoříme o cenové hladině, jedná se tedy o všechny ceny, tudíž 

i mzdy a platy obyvatel, proto to nemá vliv na reálný příjem. Důležité jsou tedy změny 

množství peněz, v čemž Hülsmann vidí zásadní problém i do budoucna. Vytvořením 

Evropské centrální banky a zavedením eura v roce 1999 také varoval před dalším 

zadlužováním států, které bude již neúnosné, následným pouštěním nových peněz do oběhu a 

politickou a finanční centralizací institucí. A tohoto jsme prakticky svědky v posledních 

několika letech. 

 

Pád brettonwoodského systému vedl k obrovské úvěrové expanzi v rámci celého světa 

až do roku 2007, protože padla poslední překážka platit mezinárodní účty ve zlatě či dolarech 

krytých zlatem. Od té doby si nejen USA libují v myšlence globalizace a volných trhů a od 

roku 1990 jsou exportní deficity USA alarmující a rostou. Salinas (2011) však zdůrazňuje, že 

myšlenka globalizovaných a volných trhů, komparativních výhod v zahraničním obchodě byla 

vymyšlena pro dobu, kde jediným platebním prostředkem bylo zlato. Tehdejší ekonomové si 

neuměli představit svět, kde by platila fiat měna - peníze založené na důvěře. V tomto 

systému má podle Salinase globalizace ničivé důsledky pro západní země v podobě růstu 
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nezaměstnanosti, zavírání podniků či celých odvětví, přesunu továren a pracovní síly z Asie a 

roste tak význam asijských zemí. 

 

Rothbard (2001) patří mezi zastánce komoditních peněz a je přesvědčen, že tyto 

peníze mohou být jediným svobodným, nevynuceným, trhem zvoleným platidlem. Opouštění 

zlatého standardu ve 20. letech, přechodné či stálé, bylo pro centrální banky možností, jak 

provádět inflační politiku bez omezení. Zpočátku byla vydávána jakási potvrzení o uložení 

zlata bez krytí, posléze jednoduše došlo ke zrušení směnitelnosti za zlato. Tzv. 

pseudostandardy typu zlatého slitku byly svými limity přístupny pouze hrstce lidí, kteří 

obchodovali s velkými hodnotami, proto je Rothbard nepovažuje za obnovu zlatého 

standardu. Vlády tímto pouze „kryjí“ postupné přijetí nekrytých peněz, zlato se pak stalo 

pouze vládními penězi. Jako spoušť pro inflační tlaky působilo opuštění zlatého standardu a 

zavedení floatingu ve 30. letech, kdy se nabídka již nekrytých peněz octla čistě v rukou vlád 

jednotlivých států.  

 

Objevila se domněnka, že se Čína chystá na zavedení zlatého standardu nebo alespoň 

hodlá vyrovnávat některé transakce zlatem. Budeme tak svědky reálného obnovení zlatého 

standardu v Číně? Podle Dvořáka (2012) zde dochází k stahování zlata do čínské ekonomiky 

a k jeho hromadění, čímž se myslí zbavování velkých např. 12,5 kilových cihel a přeměna na 

menší kilové cihly (např. kilová cihla zlata má hodnotu necelých 50 tisíc USD). Navíc čínské 

statistiky, ať už v alokaci zlata nebo jiných údajů nejsou příliš věrohodné, je tedy možné, že 

Čína nakupuje více zlata, než vykazuje. 

 

Profesor Lawrence H. White (2008) vnímá situaci posledních let jako výjimečnou také 

proto, že přes úvěrovou krizi až po průběžné oslabování amerického dolaru se měnová 

politika stala jedním z témat prezidentských voleb v roce 2008. A tak přestože bývá zlatý 

standard některými vnímán i jako „crazy idea“, toto téma zaznělo v odrazu současného dění. 

Vznikla tak otázka, zda je více „crazy“ dnešní systém tzv. fiat měny nebo komoditní standard. 

V současné době je množství peněz a jejich kupní síla určována měnovou autoritou, kdežto u 

komoditního standardu jsou tyto veličiny ponechány trhu se zlatem. Obě varianty skýtají 

určitá rizika, jelikož i trh se zlatem nerostl perfektně stabilně v minulosti (viz zlaté horečky, 

těžba kyanidem apod.) a docházelo k nabídkovým či poptávkovým šokům. Na základě studií 

a pozorování však tvrdí, že u komoditního standardu byla průměrná roční míra inflace nižší, 

přičemž byly vynechány případy hyperinflace. 
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Také Eckert (2012) připomíná jisté omezení systému zlatého standardu, kterým je 

nemožnost adekvátně reagovat na ekonomický šok, např. v období krize neumožní centrální 

bance doplnit likviditu a přirozeně si každá země své zlato chrání a dělá kroky, aby zabránila 

odlivu do zahraničí. Na druhou stranu jsou názory, které příčinu prohloubení krize nevidí ve 

zlatém standardu jako takovém, ale v nespolupráci mezi státy a spíš nacionalistickém přístupu 

při jejím řešení (rozdíl oproti krizi 2007 – 2009). Pro uplatnění zlatého standardu v současné 

době je však záporů více, a sice je to rizikovost a nestálost těžby, kdy nedostatek zlata by 

mohl brzdit hospodářský růst a naopak, byla by tedy nutná jistá regulace.  

 

Teoreticky by se produkce zlata měla regulovat sama ve zlatém standardu dle stavu 

ekonomiky, avšak s určitou strnulostí. V současném peněžním systému, při existenci 

papírových, elektronických peněz apod., by byl však problém pokrýt množství peněz, aby 

podle zlatého standardu mělo zlato stejnou váhu jako peníze. Cena zlata by musela rapidně 

vzrůst nebo by množství peněz muselo klesnout. Ani stabilní inflace nemusí být důvodem pro 

zavedení zlatého standardu, jelikož je možné sledovat i dnes, že zodpovědné centrální banky 

tohoto cíle dosahují a navíc je inflace oblíbeným nástrojem pro zadlužené vlády a stává se z ní 

proto i politické téma (Eckert, 2012). 

 

I v posledních letech se objevovaly reakce ekonomů i politiků zejména v USA na 

možný návrat zlatého standardu jako pomoci při ekonomických potížích. Optimistou ohledně 

prospěšnosti zlatého standardu je Steve Forbes, který v roce 2011 viděl návrat jako 

pravděpodobný a pomohl by Americe vrátit zpět důvěru v dolar, v dnes nadměrně útratnou 

fiskální politiku a v politiku Fedu, který již není pouhým strážcem cenového vývoje. Jako 

jednu z příčin vidí právě delší dobu kolísající hodnotu dolaru, což u investorů zapříčinilo 

nejistotu a potřebu zajišťování se spekulacemi na komoditním trhu. Mezi pesimisty v tomto 

patří ekonom Nouriel Roubini, který obecně za nevhodný pro ekonomiku považuje jakýkoliv 

systém fixních kurzů prohlubující rozdíly v ekonomické výkonnosti mezi zeměmi.  Pevné 

kurzy neumožňují reakci centrální banky, a ty se proto ve výsledku chovají procyklicky. 

Zdůrazňuje však také o dost vyšší závazky centrálních bank v poměru k jejich zlatým 

rezervám a tím nedostatečné krytí měny (Tesař, 2011). 
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3. TRH ZLATA 

Napříč tisícovkami let si zlato uchovává svůj význam v podobě jednoho z mnoha 

drahých kovů, symbolu bohatství, moci, vznešenosti a již v dobách před naším letopočtem i 

v podobě mincí. Snad největší poptávku po zlatu tvořili Egypťané, kteří mimo jiné stanovili 

hodnotový poměr mezi zlatem a stříbrem, a národy Blízkého východu. Nesloužilo tehdy 

k měnovým účelům, ale převážně k výrazu bohatství, vznešenosti, ceremoniálním účelům, 

šperkům a spříznění s bohy. Výjimkou nebyli ani Řekové a Římané, kteří vynalezli metodu 

těžby, kterou nahradili těžkou lidskou práci. 

 

Přes existenci mincí z jiných kovů si právě ty zlaté dokázaly udržet výsadní postavení 

po mnoho staletí. Objevy nových nalezišť vzbuzovaly zlaté horečky, obrovské přesuny 

obyvatel s nadějí velkého zbohatnutí, které si však vyžádaly i mnoho lidských životů. Ani to 

neodradilo společnost od jakéhosi okouzlení zlatem. Posedlost po něm dovedla národy 

k válkám, ožebračování, ovlivňovalo mnohé společnosti a ekonomiky, umožnilo vznik 

nádherných uměleckých skvostů, které dosahují mnohdy nevyčíslitelné hodnoty, a stále dává 

lidem pocit jistoty v horších časech. Dalo by se říci, že v mnoha případech se lidé stali obětmi 

tohoto drahého kovu. 

 

Význam zlata a jeho využití  

Díky jeho fyzikálním vlastnostem se ukázalo být vhodným a všeobecně přijímaným 

prostředkem směny, oběživem a uchovatelem hodnoty. Vysoká hustota umožňuje, že i malý 

kousek zlata může mít vysokou hodnotu jako peněžní jednotka. Jako platební prostředek 

sehrálo nejpodstatnější roli v období zlatého standardu, kdy se zlato používalo jak v podobě 

mincí, tak také v hodnotnější podobě jako cihly, slitky či pruty. Kupříkladu Francie kladla 

velký význam držbě zlata, její představitelé věřili, že vlastnictví zlata umožní zemi 

prosperovat, být silnou ekonomikou. Zlato je velmi tvárné, což lze vidět na nejrůznějších 

artefaktech z dob dávno minulých i na jeho využití v současnosti. Nejstarší dochované zlaté 

předměty pocházejí z období 4000 let př. n. l. Dá se také říci, že je nezničitelné. Všechno 

zlato, které kdy bylo vytěženo, zde stále v určité podobě přetrvává – v podobě šperků, 

pozlacených budov, cihliček v trezoru, na obrazech, v lékařství, elektronice, kosmonautice či 

na dně moří a oceánů ve vracích ztroskotaných lodí.  
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V lékařství se zlato i přes moderní technologie stále běžně používá. Je to ovlivněno v 

různých zemích předpisy ale i cenou na světovém trhu a nahrazováním jinými materiály a 

kovy. V Indii se setkáme často s tím, že si lidé nechávají zlato vsadit do úst jako své bohatství 

na úhradu pohřbu, v USA nahrazují dentální zlato jinými slitinami např. paládiem a platinou. 

Zlato se používalo také jako léčivo po složitém chemickém procesu s různými přísadami 

zejména pro nervové poruchy, pohlavní nemoci, revma, ale dlouhodobě se však nepoužívá 

kvůli vedlejším účinkům. Uplatní se i pro plastickou chirurgii k výrobě implantátů a pro 

kosmetické účely. V některých zemích má toto využití také silnou tradici a jeho spotřeba pro 

tyto účely příliš výrazně neklesá. V kosmonautice je budoucnost zlata jistá, možná přímo 

nezbytná. Používá se pro výbavu raketoplánů, drobné součástky a především zlaté fólie chrání 

před kosmickým zářením. Nejvýznamnější použití ale spadá do investiční oblasti, výroby 

šperků a v průmyslu, o čemž bude pojednáno dále. 

 

3.1 Nabídka zlata 

Na každém trhu se střetává nabídka s poptávkou a uplatňují se základní principy 

utváření jejich vzájemné rovnováhy a ceny. Trh zlata není výjimkou. Jako jeden z mála kovů 

dokázalo zlato vyvolat doslova šílenství při každém náznaku možného ložiska. Bez existence 

moderních technologií a strojů se v minulosti sjížděly statisíce lidí z celého světa do míst, kde 

byla alespoň malá naděje na nalezení zlata a vidinu bohatství. Nelze proto vynechat 

nejznámější tzv. zlaté horečky, tedy období významných objevů nových ložisek doprovázené 

hromadným přesunem obyvatelstva do těchto oblastí s vidinou zbohatnutí. 

 

3.1.1 Zlaté horečky  

Význam zlata však nespočívá jen v jeho kráse a specifických vlastnostech, které lidem 

nabízí v praktickém životě. I samotná těžba zlata je pro miliony lidí životně důležitá jako 

zdroj obživy. S touto problematikou jsou však spojena i mnohá negativa, které s sebou zlato 

nerozlučně přináší. V mnoha oblastech jsou při těžbě zlata porušovány bezpečnostní předpisy, 

pokud jsou vůbec nějaké stanoveny, a dělníci mohou pracovat za minimální výdělek v 

nesnesitelných podmínkách. Dalším aspektem těžby je ekologický rozměr, který souvisí s 

používáním jedovatých chemických sloučenin, které následně zamořují životní prostředí.  
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Rozdíly v objevech nalezišť v 17. a 19. století jsou dány dobou a technologiemi 

dostupnými pro těžbu – v době zámořských objevů si museli dobyvatelé Nového světa 

podmanit silou území a národy, naproti tomu kalifornské a další objevy byly s již dostupnou 

technikou, znalostmi a s podporou kapitálu. Světová produkce zlata v roce 1859 činila 275 tun 

především z nalezišť v Kalifornii, Austrálii a na Sibiři, a takovým tempem by se vytěžilo za 

10 let srovnatelné množství zlata, jaké bylo objeveno v rozmezí let 1492 – 1848. A teprve 

poté bylo objeveno zlato na řece Klondike, v Coloradu a v Jižní Africe. Na počátku 20. století 

byla těžba až stonásobně vyšší oproti roku 1848. Stříbro si však zachovávalo svůj velký 

význam v Evropě i v Americe a velká naleziště stříbra v Peru a Mexiku v 16. století byla 

považována za velkou událost (Bernstein, 2004). 

 

Množství vytěženého zlata není stálým procesem, který vykazuje stabilní výsledky 

každoročně a už vůbec ne dlouhodobě. Jednou z těch dávnějších horeček bylo objevení zlata 

na Sibiři, kdy se Altajské pohoří stalo na počátku 18. st. hlavním zdrojem zlata a zůstalo jím 

až do začátku 19. st. Na Urale v roce 1745 bylo otevřeno jedno z největších ruských nalezišť, 

a postupně vznikala nová rýžoviště. V období 1752 – 1917 se v Rusku vytěžilo více než 2,8 

tisíc tun zlata, což tehdy činilo 12,5 % celkové těžby, v polovině 19. století bylo Rusko na 

prvním místě na světě. V roce 1847 pocházelo odtud více než 60 % světové produkce zlata. 

Charakter těžby zde byl odlišný podmínkami nehostinné, zamrzlé tundry, kde nevolníci téměř 

zadarmo kopali a nic z nalezeného zlata jim nenáleželo. 

 

Po objevu zlata v roce 1848 v Kalifornii nastal obrovský příliv horlivých nadšenců s 

vidinou zbohatnutí, pobočky zde otevřela např. banka Rothschild, vznikly nové obchodní 

domy, restaurace, divadla, společnosti pro těžbu zlata, přepravní společnosti. Během prvních 

sedmi let horečky bylo vytěženo zlato v hodnotě asi 350 milionu dolarů, šílenství přilákalo 

více než čtvrt milionu lidí z celého světa. Kalifornské zlato putovalo do Evropy, především do 

Bank of England, Banque de France, britské rezervy vzrostly za 4 roky od počátku těžby asi o 

70 %. 

 

Zanedlouho poté byla objevena nová ložiska také v Austrálii v roce 1850 ve Victorii, 

povoleno bylo zlatokopectví až 300 km od Melbourne ze strachu z nájezdu zlatokopů do 

rozvíjející se provincie. Přes 80 % vytěženého zlata putovalo na londýnský trh. Stejně jako v 

Kalifornii měla zlatá horečka negativní sociální dopady díky přílivu zlatokopů, kteří žili ve 

velmi špatných podmínkách, v ghettu a vznikaly sociální nepokoje. 
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Až po 30 letech od objevů v Austrálii a Kalifornii se objevila nová velká naleziště v 

Jižní Africe v roce 1886. Do té doby byly objeveny zásoby v Nevadě, Britské Kolumbii, 

Coloradu či Queenslandu, nicméně stejně jako byl rychlý začátek, byl rychlý i konec horečky 

v těchto oblastech. Těžba v Jižní Africe však již znamenala nutnost použití lepší techniky a 

kvalifikovaných dělníků, protože se těžilo z tvrdé horniny. Z té se ale nedařilo vytěžit 

maximum zlata, účinnost byla jen 66 %, což nebylo efektivní. Pomohl patent z roku 1887 na 

těžbu kyanidem a za 5 let se Jižní Afrika podílela na těžbě 15 %, v roce 1899 byla na vrcholu 

těžby ve světě. Tento způsob těžby se stal revolučním vynálezem, setkal se s velkým 

úspěchem a toto odvětví změnil na jedno z nejprogresivnějších ve své době. Posledním 

objevem 19. století bylo zlato na Aljašce u řeky Klondike a uzavřelo se nejvýznamnější století 

těžby zlata.  

 

Významně se v těžbě, ale i obchodu a tezauraci zlata projevilo Rusko. Po roce 1925 

bylo umožněno těžit i zahraničním společnostem a soukromým osobám, převzaté technologie 

z USA pomohly k rozmachu těžby i v nehostinných podmínkách Sibiře. Po 2. světové válce 

těžba upadala, zařízení bylo zničeno, rozkradeno, šachty zatopeny. Po rozpadu Sovětského 

svazu se jako noví producenti objevili Kyrgyzstán, Kazachstán a Uzbekistán. Stále se těžilo v 

Kanadě a USA, čemuž pomohl i prudký nárůst cen v 80. letech, dále v Latinské Americe 

v Peru a Brazílii. V Guyaně si těžba žádá kácení pralesů, což narušuje ekosystém, a používá 

se rtuť a kyanid. V Asii je největším producentem Čína až dodnes a každoročně zvyšuje svou 

produkci. Indie těží relativně poměrně málo, ale drží prvenství v tezauraci, dále těží 

Indonésie, Papua Nová Guinea (Struž, Studýnka, 2005).  

 

3.1.2 Struktura nabídky 

V současné době jsou zásoby vytěženého zlata nad zemským povrchem vyčísleny na 

něco přes 171 tisíc tun ke konci roku 2011 dle World Gold Council.  

 

Nabídková strana trhu zlata je rozptýlena po celém světě. Co se týká struktury nabídky 

dle kategorií, byla i v minulosti nejvíce zastoupena těžba v rozmezí 60 – 70 % z celkové 

nabídky zlata a zbytek je tvořen znovu užíváním (recyklací) již vytěženého kovu, čistými 

prodeji ze strany centrálních bank, zajištěním
8
 producentů a poklesem investic do zlata. Tato 

                                                 
8
 Z anglického „net producer hedging“, což představuje změnu na fyzickém trhu zlata vlivem půjček, opčních 

pozic a forwardových kontraktů těžebních společností. 
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struktura je zachycena v grafu 3.1 od roku 1970
9
, kdy se na nabídce více podílela těžba, jejíž 

podíl postupně klesá, spolu s nižšími investicemi do zlata, o 10 let později tvořila již 

podstatnou část i recyklace. V 90. letech se dostávají na řadu také centrální banky a éra 

prodejů zlata spolu s nutností zajišťování se proti cenovému vývoji. Počátek nového tisíciletí 

nebyl pro zlato z hlediska poptávky atraktivním obdobím, poptávala se jiná aktiva, prodávaly 

také centrální banky a v roce 2010 byla nabídka tvořena opět z 60 % těžbou a zbylá část 

nabídkou již vytěženého zlata. Rostoucí podíl již vytěženého zlata k dalšímu použití na 

nabídkové straně pochází především od rozvíjejících se ekonomik. 

 

Graf 3.1 Struktura nabídky zlata dle kategorií, 1970 – 2010  

Zdroj: World Gold Council, 2011; vlastní zpracování 

 

Postavení centrálních bank a nadnárodních organizací se historicky měnilo co do 

zastoupení na nabídkové resp. poptávkové straně. V době fungování zlatého standardu 

vytvářely převážně poptávku, ale po jeho zrušení v 70. letech střídavě přecházely na stranu 

prodávajících, když se příliš velkých zlatých zásob zbavovaly.  

 

Zrod českých zlatých rezerv se datuje rokem 1926, kdy vznikla Národní banka 

československá. Základní jistina byla stanovena na 12 milionů zlatých dolarů s třetinou akcií 

vyhrazenou státu, zbytek byl nabídnut soukromým subjektům. V roce 1938 držela banka 

94,722 tun zlata, a snad díky nedobrému tušení je až na malý zlomek přesunula do zahraničí. 

                                                 
9
 V tomto roce nebyly k dispozici údaje o objemu recyklace. 
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Přesto poté putovalo asi 45 tun do nacistického Německa. Po válce se Československu mělo 

vrátit zhruba 24,5 tun zlata, ale obdrželo pouze zálohu 6 tun. Ani po roce 1948 se vyrovnání 

nepodařilo uskutečnit, až v roce 1982 po jednání s USA a Velkou Británií se vrátilo 18 tun, 

což podle tehdejších cen byla hodnota 200 milionů dolarů (Struž, Studýnka, 2005). 

 

V průběhu desítek let se změnila také geografická struktura nabídky, kdy od 70. let a 

po další dvě dekády byla největším producentem Jižní Afrika s podílem přes 60 % na světové 

produkci. Toto dominantní postavení si však vyžadovalo ujištění na mezinárodní úrovni, zda 

Jižní Afrika tímto slouží mezinárodním zájmům stejně jako svým národním. V roce 1970, 

v době kdy tržní cena zlata dočasně klesla pod úroveň 35 USD (dvojí trh byl do roku 1971) za 

unci, byla uzavřena dohoda společně s USA a MMF, dle které v případě nutnosti na 

devizovém trhu je Jižní Afrika oprávněna obejít trh a zlato prodat přímo MMF (World Gold 

Council, 2011). 

 

Po válečných konfliktech 80. let se země Středního východu staly centrem nabídky 

recyklovaného zlata (Írán, Egypt, Turecko), o něco méně zůstala do roku 2010 nabídka 

recyklovaného zlata spojena s Východní Asií. V současné době žádná jednotlivá země nemá 

podíl na nabídce vyšší než 14 %, blízko této hranice byla v roce 2010 Čína s 13 %. 

Následována byla Austrálií (10 %), USA (9 %), Ruskem (8 %) a Jižní Afrikou (8 %). 

 

Graf 3.2 Geografická struktura těžby zlata (v %) 

Zdroj: World Gold Council, 2011; vlastní zpracování 
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Těžba zlata je prakticky po celém světě kromě Antarktidy a roční produkce je během 

posledních 5 let na poměrně stabilní průměrné úrovni 2 602 tun. Nová naleziště a doly spíš 

slouží jako náhrada za ty staré než jako rozšiřování stávajících zdrojů. Těžební produkce je 

však poměrně neelastická vůči cenovému vývoji, nové doly vyžadují dlouhý zaváděcí čas a i 

postupný déletrvající růst ceny zlata se snadno a rychle nepřeměňuje v růst produkce. 

Neelastičnost těžby pak vyvažuje opětovné užívání vytěženého zlata (recyklace), které 

vyvažuje poptávku a umožňuje stabilizovat cenu zlata. Rafinérie pro zpracování vytěženého 

kovu bývají umisťovány poblíž těžebních dolů a míst zpracování drahých kovů. Největší 

rafinerie na zpracování zlata jsou v Salt Lake City v USA a v Germistonu v Jižní Africe. 

Jakmile opustí rafinérii, putuje zlato o čistotě 99,5 % a vyšší k dealerům, kteří jej nabízí do 

obchodů se šperky, výrobcům elektroniky či investorům (World Gold Council, 2013a). 

 

Wright (2012) upozorňuje na nerovnováhu, kdy poptávka po zlatu od počátku 

vzestupu jeho ceny stále roste, investoři, ale i jiné subjekty přijaly roli zlata jako uchovatele 

hodnoty. Nabídka se snažila vyhovět narůstající poptávce, nicméně ztratila jeden ze svých 

zdrojů – prodeje zlata centrálními bankami. Ty jsou pár let, jak již bylo zmíněno, čistými 

kupujícími, proto Wright hovoří o novém fenoménu, kterým je volatilita na straně nabídky. 

Jako nestabilní zdroj zmiňuje také recyklaci, která na úkor těžby zvyšovala svůj podíl 

v posledních letech, ale opět nabrala klesající trend. 

 

Nabídka tvořena zlatým šrotem v posledním desetiletí rostla, což bylo dáno rostoucí 

cenou zlata a také větší držby šperků a jejich nákupy veřejností. Během hospodářské recese 

let 2008/2009 docházelo k prodejům právě zlatého šrotu a prodeje dosáhly právě v tomto 

období svého vrcholu. I přes stále rostoucí cenu zlata však od té doby tato nabídka již tak 

výrazně nerostla právě kvůli rostoucímu podílu recyklace, která je např. v asijských zemích 

poměrně citlivá na očekávání ohledně vývoje ceny (Thomson Reuters, 2012a). 

 

Příloha 1 mapuje nabídku v posledních letech do 3. čtvrtletí 2012 a vyplývá z ní 

rostoucí trend produkce zlata z těžby, která má větší podíl a mírný pokles v nabídce již 

vytěženého zlata během let 2009 - 2011 (World Gold Council, 2012). 
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3.2 Poptávka po zlatě 

Vliv médií je nepochybnou součástí ve světě finančních trhů, ovšem může docházet 

k mnohým až zavádějícím dojmům. Díky těmto vlivům se kupříkladu může zdát, že poptávku 

po zlatě určuje dominantně především investiční poptávka. Pravdou však je, že dominantní 

úlohu i dnes tvoří oblast výroby šperků a poptávka není již v takové míře určována aktivitou 

v Evropě a severní Americe jako v Asii díky obrovskému rozvoji tamních ekonomických 

tahounů. 

 

Tabulka 3.1 Rozložení zásob zlata ke konci roku 2011, v tunách a v % 

Šperky 84 300 t (50 %) 

Centrální banky a mezinárodní instituce 29 500 t (17 %) 

Investice 33 000 t (19 %) 

Technologie 20 800 t (12 %) 

Nespecifikováno   3 600 t   (2 %) 

Zdroj: World Gold Council, 2013a; vlastní zpracování 

 

Také na straně poptávky nastaly po roce 1970 výrazné geografické změny. Severní 

Amerika společně s Evropou v tomto dosahovaly společného kumulovaného podílu na 

poptávce 47 % a ten narůstal až na 68 % za dekádu. Od 90. let však klesal až na 27 % a 

pokles byl právě ve prospěch Indického sub kontinentu a Východní Asie, kterým podíl vzrostl 

na 58 % v roce 2010, viz Graf 3.3 (nezahrnuje poptávku centrálních bank a OTC
10

 investice, 

které by nejspíš směřovaly k Evropě a Severní Americe). Geografická změna poptávky po 

zlatě je spojena také s nekorelací hospodářských cyklů těchto regionů, kdy deflační rizika 

amerických a evropských investic jsou vyvažována inflačně taženou poptávkou rozvíjejících 

se ekonomik. A tímto může být vysvětlena nižší volatilita ceny zlata od roku 1980 (World 

Gold Council, 2011). 

  

                                                 
10

 OTC (over-the-counter) je forma obchodování s finančními produkty, která neprobíhá pod kontrolou a 

dohledem např. burzy a není tak standardizovaná. Subjekty tedy sjednávají obchod přímo mezi sebou, nesou 

vyšší riziko a žádná instituce nepřebírá zodpovědnost nad vypořádáním transakcí. 
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Graf 3.3  Rozložení poptávky dle regionů (levá osa, v %) a volatilita ceny zlata (pravá osa, v %) 

 

Zdroj: World Gold Council, 2011; vlastní zpracování 

 

Celkovou poptávku po zlatě tvořila v roce 2011 z 65 % Východní Asie, Střední 

Východ a Indie. Jen Čína (plus Hongkong a Taiwan), Indie, Spojené státy a Turecko 

reprezentují více než polovinu poptávky. Krize období 2007 – 2009 zapříčinila ochlazení 

poptávky spíš v evropských státech a hlavně v USA. 

 

Graf 3.4   Struktura poptávky dle kategorií (v %) 

Zdroj: World Gold Council, 2011; vlastní zpracování 

 

Pozn.: volatilita ceny zlata = průměrná denní volatilita londýnského PM FIX pro referenční rok 
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3.2.1 Šperkařský průmysl a technologie 

Jak již bylo zmíněno výše, v průběhu desetiletí je stále šperkařství dominantní oblastí 

poptávající zlato, avšak s klesající tendencí - ovšem ne v každém desetiletí tomu tak bylo, viz 

Graf 3.4. Při bližším prozkoumání jednotlivých kategorií lze dojít k závěru, že právě šperky 

byly vodítkem k přesunu poptávky z Evropy a USA na asijský kontinent. Dominance Evropy 

a Severní Ameriky v tomto odvětví slábla ze 44 % v roce 1970 až na 14 % v roce 2010, právě 

ve prospěch Indie, která je největším odběratelem zlata pro šperky (hlavní část indického sub 

kontinentu), a Dálného Východu s podílem přes 60 % na poptávce v tomto oboru.  

 

Za poslední roky byla největší poptávka po špercích na přelomu let 2010/2011, 

v dalších čtvrtletích vykazuje spíš mírně klesající tendenci především z důvodu poklesu 

v Číně, Saudské Arábii, Spojených státech a na evropských trzích. Jen malý počet států 

vykazoval opačnou tendenci – příkladem je Indie, Rusko, Turecko (World Gold Council, 

2012). Největším poptávajícím zlatých šperků je i přes administrativní opatření Indie, 

následována Čínou, USA, Ruskem, Tureckem, Saudskou Arábií, Spojenými arabskými 

emiráty. 

 

Právě šperky spolu s technologickým využitím jsou dvě nejstabilnější části poptávky 

po zlatě v průběhu let, nevykazují velkou volatilitu. V rámci technologického užití je nejvíce 

zlato používáno v elektrotechnice, menší část je pak použita v dentálním a jiném průmyslu. 

Zlato se používá např. pro počítače, paměti, tablety, chytré telefony, v automobilovém 

průmyslu pro výrobu polovodičů a čidel. Průmyslová poptávka po zlatu si drží stabilně napříč 

dekádami svůj podíl okolo 10 %, kterému dominuje Čína, Japonsko a Jižní Korea 

s kumulovaným podílem asi 67%, dále také USA. Tak vysokou koncentrací poptávky mezi 

asijské země však může být sektor náchylnější k poklesům jejich ekonomické výkonnosti 

nebo klíčových exportních partnerů. Dentální průmysl je již nějakou dobu pod tlakem 

vzhledem k vyšší ceně zlata.  

 

3.2.2 Investiční poptávka 

Mezi lety 1980 – 2010 docházelo k postupnému přesunu investiční poptávky po zlatu 

opět směrem k Asii, kde je jedním z nejrychleji rostoucích investičních trhů Čína, avšak i 

Evropa se postupně zotavuje po bankovní krizi. V těchto zemích však existuje důvěra ve 

schopnost zemí, jako je Čína, že udrží své přebytky obchodní bilance a růstovou trajektorii 
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v pozadí s fiskální a monetární politikou, domácí poptávkou a s investicemi do průmyslu 

(World Gold Council, 2011). Investiční poptávka obzvlášť od roku 2010 nabírá na síle a 

odráží tedy nejistou ekonomickou situaci. 

 

V oblasti investiční poptávky bývá zlato považováno za tzv.safe haven, jakýsi přístav 

jistoty v nejistých časech, v dobách válek, revolucí, inflace, ze strachu ze ztráty majetku a 

nejisté budoucnosti. V případě hospodářského poklesu stahují investoři své prostředky z 

rizikových aktiv ve snaze minimalizovat současné a budoucí ztráty a poptávají spíše méně 

výnosná, ale o to bezpečnější aktiva. Liberalizace, větší zapojení do světového obchodu a 

otevřenost kapitálových trhů zlepšily přístup spotřebitelů ke zlatu a tvorbě bohatství v nově 

industrializovaných zemích. Také jistá deregulace na trhu zlata v těžbě, „zlaté“ dohody 

centrálních bank i nové produkty a způsoby přístupu subjektů ke zlatu podpořily stabilizaci a 

flexibilitu trhu se zlatem pro jednotlivce i instituce. Dnes se poměrně hojně investuje do fondů 

ETF – Exchange Traded Funds (burzovně obchodovaných fondů), ETC – Exchange Traded 

Commodities (burzovně obchodovaných komodit), prutů, mincí, indexových fondů 

podložených zlatem apod. Dochází tak k hromadění zlata v soukromých rukou. 

 

Investiční poptávka je od roku 2003 nejsilnějším růstovým prvkem poptávky. Jednou 

z forem investic jsou zlaté pruty, mince či cihličky, které si lze zakoupit u obchodníka, v 

bance či v kamenných obchodech a jsou atraktivní pro investory s možností poměrně malé 

investice. Navíc jsou v mnoha státech, včetně celé EU, osvobozeny od DPH. Na trhu jsou 

k dostání různé mince vydávané vládami států, jejichž hodnota je dána obsahem ryzího zlata 

plus přirážkou, na druhé straně jsou tu numismatické a pamětní mince, jejichž hodnota je dána 

především vzácností a provedením, než obsahem zlata. Zlaté pruty a cihly jsou rovněž ve více 

hmotnostních variantách – od gramových až po 400 trojských uncí. Poptávka po této formě 

investice poměrně prudce klesla ve 3. čtvrtletí 2012 oproti stejnému čtvrtletí 2011, kdy 

investoři spíš inklinovali k dosažení zisku z vyšších cen zlata.  

 

Tento pokles byl oproti tomu vyvážen růstem ETF, což jsou cenné papíry 

obchodované na americké burze a podkladovým aktivem může být právě zlato. Investice do 

zlata nemusí být pouze ve fyzické podobě, kdy si nakupující zlato odnese domů, popřípadě 

rovnou do trezoru banky. Může jít také o expozice vůči cenovému vývoji či zakoupení 

certifikátu nikoliv fyzického zlata, třeba pro diverzifikaci portfolia. Investor tímto ušetří 

náklady za poplatky obchodníkovi nejen při samotném nákupu ale i posléze u výkupu zlata, 
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stejně jako ušetří za skladování v trezoru v bance či doma, protože zlato slouží především 

jako uchovatel hodnoty, neplyne z něj úrok. Na rozdíl od jiných finančních derivátů jsou tyto 

organizované obchody podloženy fyzickým zlatem v trezorech. Tito investoři reagovali 

pozitivně na monetární stimuly v mnoha státech. Největší objemy zlata se takto obchodovaly 

v roce 2009.  

 

Celková poptávka po zlatu v roce 2010 oproti roku 2011 byla růstově tažena pouze 

investicemi do zlatých prutů a mincí a nákupy oficiálního sektoru, blíže viz Příloha 1. 

Příkladem jiných finančních instrumentů než ETF jsou zlaté futures, kdy se investor zavazuje 

za stanovenou cenu, v předem dohodnutou dobu převzít či udat sjednané množství zlata o 

určité ryzosti. Tyto nástroje sází na vývoj ceny zlata a počáteční poplatek je pouhý zlomek 

z celkové ceny objednávky – lze takto využít zbývající prostředky na jiné investice (tzv. 

pákový efekt) a velmi na tomto kontraktu vydělat, ale také naopak. K těmto investicím se váží 

úroky za půjčení, pojištění a jiné poplatky např. za uskladnění. Na rozdíl od futures, kde se 

investor zavazuje učinit nákup či prodej, opce jsou prostředkem práva, nikoliv povinnosti, 

tuto transakci učinit opět za předem stanovených podmínek. Okolnosti jsou určeny např. 

úrokovou mírou, realizační cenou, dobou platnosti, volatilitou ceny zlata či spotovou cenou. 

V neposlední řadě pak lze investovat do akcií těžařských společností, které jsou vázány 

především na cenu zlata, podzemní zásoby či těžební projekty, do různých komoditních a 

strukturovaných fondů a certifikátů (World Gold Council, 2013b). 

3.2.3 Mezinárodní trh zlata 

Ve velkém se obchoduje se zlatem jen v několika městech světa – Londýn, New York, 

Tokio, Hongkong, Singapur, Curych, Dubaj a Šanghaj. Obchody se zlatými slitky se z větší 

části odehrávají na OTC (over-the-counter) trzích, dále pak je to na komoditních trzích. S 

finančními deriváty, kde již nemusí jít o fyzické dodání zlata, se např. obchoduje na 

komoditní burze (COMEX) v New Yorku za účelem zajištění producentů a výrobců či pro 

investiční spekulace. 

 

Co do velikosti i historického významu patří londýnský trh se zlatem k těm 

nejvýznamnějším na světě. Historie tohoto trhu sahá až do 17. století, nicméně nejdůležitějším 

momentem pro formování této struktury obchodu se zlatem byl London Silver Fixing (1897) a 

London Gold Fixing (1919). Do roku 1980 dominovalo v Gold Fixing v Londýně 5 členů, 

následně však, vzhledem k inflačnímu růstu cen ropy s mezinárodními dopady a dosažení 
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hranice 850 USD v roce 1980 za unci zlata, se do Londýna začaly stahovat další firmy 

v honbě za vyšší ziskovostí a učinily z tohoto trhu mezinárodní dějiště obchodu se zlatem. 

Tento vývoj byl dán také skutečností, že mnoho zlata vytěženého v Jižní Africe, Kalifornii a 

Austrálii šlo právě do Londýna, kde se zpracovalo a následně prodávalo. I dnes většina OTC 

obchodů ve zlatě i stříbře prochází přes clearingové centrum London Bullion Market. Ten má 

pod dohledem London Bullion Market Association (LBMA), jejímiž členy jsou významní 

obchodníci (také členové fixingu) a různé firmy které jsou ve styku s drahými kovy – banky, 

rafinérie, mincovny a obchodní společnosti. Oficiální jednotkou v Londýně je „bar“ - cihla, 

prut - rovnající se 400 trojským uncím při minimální ryzosti 995/1000. Nákupní a prodejní 

ceny jsou oznamovány v dolarech za unci, mohou však být realizovány v jiných směnitelných 

měnách i váhách. Pro obchody s fyzickým zlatem se připočítávají dopravní a pojistné náklady 

(LBMA, 2013). 

 

Historicky důležitý okamžik je již zmíněné stanovení referenční ceny zlata gold fixing 

který se odehrává v budově Rothschildovy banky. Zástupce této banky byl předsedou a 

spolusedícími v místnosti, kde se fixing koná, byly významné firmy či banky obchodující se 

zlatem. Každý z členů byl v telefonickém spojení s jeho dealery domlouvajícími cenu nákupu 

a prodeje se svými klienty. V 10:30 a v 15:00 předsedající vyhlásí otevírací cenu, zástupci ji 

sdělují dealerům a ti s klienty domlouvají obchody při této ceně. Zpětně pak informují, jaká je 

poptávka a nabídka, pokud se rovnají, pak je tato cena fixována. Pokud není shoda, cena se 

zvyšuje či snižuje, dokud shoda nenastane. Při fixované ceně musí tedy být zájem prodat i 

nakoupit zlato. Sledovány jsou obě ceny, ale zejména odpolední fixing bývá považován za 

jakýsi benchmark pro stanovení cen u různých kontraktů po celém světě. Být členem fixingu 

bylo vždy znamením prestiže, kdysi jím byl např. Rothschild, významný bankovní dům, 

v současnosti také banky jako např. Societe Generale či Deutsche Bank. 

 

Švýcarský trh v Curychu se stal oblíbeným zejména pro jistou volnost bankovního a 

finančního systému obecně. Umožňuje obchodovat s menšími hmotnostmi a tvary zlata než je 

oficiální londýnský, zásoboval trhy s omezenou regionální působností a uskutečňoval 

obchody pro zahraniční klienty s nesměnitelnou vlastní měnou. Atraktivitu si tedy získal 

především speciálními službami i za cenu prolomení bankovních zvyklostí. 
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Centrum zlata v Dubaji sloužilo převážně k pašování a převozu zlata z Londýna a 

Curychu do Egypta, Turecka, Indie, Indonésie, Japonska, protože kdysi šlo o jediné 

nekontrolované území v této oblasti. I dnes je po prvních dvou centrech jedním z největších 

zejména pro velký prostor k prodeji do jiných států v Asii (Struž, Studýnka, 2005). 

 

3.2.4 Zlato jako součást rezerv centrálních autorit  

I v současném měnovém systému hraje zlato určitou roli, ačkoliv všeobecně panuje 

představa demonetizace zlata. Rozprodávání zlata centrálními bankami bylo ukončeno na 

konci 90. let a zlato bylo zároveň uznáno jako jeden z významných prvků globálních 

měnových rezerv. Byla také stanovena řada přísných opatření v nakládání s tímto kovem. Je 

tak více než jisté, že zlato se ani na počátku 21. století nestalo přežitkem a stále má uplatnění 

jako garance pro fungování měnových systémů. 

 

Dnes běžně mají tyto autority celkově v rezervách asi pětinu z vytěžených zásob 

přibližně 29 tisíc tun, avšak podíly zlatých rezerv se v každé zemi samozřejmě liší. Vyspělé 

ekonomiky mívají zásoby větší, také jako dědictví zlatého standardu, oproti tomu rozvojové 

země mají méně. V období mezi lety 1989 – 2009 byl tento oficiální sektor čistým prodejcem 

zlata v poměrně hojném množství, až rok 2010 se stal rokem čistých nákupů měnových 

autorit. Důvodem je zvýšená poptávka rozvíjejících se ekonomik v posledních letech, nejen 

asijských, které mají zájem obnovit dřívější rovnováhu mezi zahraničními měnami, jejichž 

držba u nich velmi vzrostla, a zlatem a je také vhodným nástrojem diverzifikace rezerv. Navíc 

centrální banky od roku 2008, kdy se naplno projevily dopady finanční krize, se odklonily od 

prodejů zlata a ponechaly si jej v rezervách. Tento trend i v současné době přetrvává a 

v dohledné době se neočekává, že by byly měnové autority významným dodavatelem zlata na 

trh (World Gold Council, 2011). 

 

Po roce 1980 ztrácelo zlato větší význam jako měnový kov, tak také jako investice. 

Dopomohly k tomu i prodeje zlata ze strany centrálních bank, které od tohoto roku hromadně 

dávaly na trh okolo 6000 tun zlata a tím snižovaly jeho cenu, která již tak byla na nízké 

úrovni, zvyšovaly i nejistotu na trhu. V roce 1999 se 15 centrálních bank proto dohodlo, že 

roční prodej nepřekročí 400 tun na dobu 5 let, aby nevytvářely příliš velké tlaky na cenu zlata 

(Central Bank Gold Agreements). To bylo zároveň uznáno jako stále významná část 

devizových rezerv bank. Toto rozhodnutí bylo klíčové pro trhy, protože aktéři dohody drželi 
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významnou část zásob zlata. K těmto 15 bankám se neformálně připojila i centrální banka 

USA, Japonska a Austrálie, IMF a BIS, čímž se pod „dohodou“ ocitlo na 85 % rezerv zlata. V 

případě půjček mezi státy či při vzájemném obchodu může být zástava nebo úhrada ve zlatě 

místo měny (Struž, Studýnka, 2005). 

 

Od roku 1999 a v dalších letech se Velká Británie rozhodla k prodeji 400 tun svého 

zlata, tehdy byla cena pod 300 USD za unci. Později se ukázalo, že z přinejmenším z 

psychologického hlediska si v trezorech mohla během krize zlato ponechat a podpořit tak 

libru, rovněž také cena zlata, za kterou mohli později prodat, od té doby výrazně vzrostla. 

Ovšem ke konci 90. let byla prodeji zlata, jakožto přežitku a kovu 19. století, nakloněna nejen 

Británie (Eckert, 2012). 

 

Druhá dohoda centrálních bank o prodejích zlatých rezerv byla schválena v roce 2004, 

opět na 5 let, i když s menšími změnami v signatářských zemích. Roční prodej byl schválen 

na maximálně 500 tun zlata ročně. Omezení se vztahovala také na zlaté opce a futures, avšak 

se posléze ukázalo, že stanovený roční limit banky zdaleka nepřekročily. Zatím poslední 

„zlatá dohoda“ centrálních bank je platná od září 2009 do září 2014 a týká se celého 

Evropského systému centrálních bank, Švédska a Švýcarska. Prodejní strop byl oproti 

předchozí dohodě stanoven na 400 tun ročně neboli 2000 tun během 5letého období platnosti. 

Oproti předchozím dohodám, které upravovaly také omezené operace v rámci zlatých opcí a 

futures, již tato dohoda toto zvlášť neupravuje (banky však v této oblasti nebyly v posledních 

letech hodně aktivní). 

 

V roce 2009 nastal obrat, kdy dosud poptávku tvořily zejména soukromé subjekty, a 

od té doby se do role odběratelů dostaly opět i centrální banky. Stalo se tak poté, co centrální 

banka Indie zveřejnila nákup 200 tun zlata od MMF a dala tak impulz dalším bankám 

k nákupům. MMF v tomto roce učinil rozhodnutí o prodeji 400 tun zlata mimo trh centrálním 

bankám Indie, Srí Lanky, Bangladéše, Mauriciu, čímž zůstaly rezervy oficiálního sektoru 

nezměněny. Od roku 2010 začal MMF prodávat zlato i na trhu, 15 – 20 tun měsíčně. Avšak 

taková Čína či Rusko se nákupy veřejně dopředu nechlubily, protože pouhé domněnky či 

zmínky o obchodu se zlatem mohou velmi zahýbat s cenou – v tomto případě směrem nahoru 

a nákup by se jim prodražil (pokud si stát cenu předem nedohodne jako Indie). Růst kotace 

zlata by mohl také ovlivnit kurz dolaru, který pokud oslabuje, znehodnocuje tím obrovské 

dolarové rezervy Číny. 
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Po definitivním pádu zlatého standardu se vedly debaty i na téma optimální výše 

zlatých devizových rezerv v bankách. Ty si udržovaly takovou úroveň, kterou považovaly za 

odpovídající v případě nečekaných událostí. Nejen americká centrální banka, i jiné banky a 

MMF, praktikovaly prodej zlata, když jeho cena byla nízká. Když se v roce 1987 cena 

vyšplhala až na 500 USD za unci, málokdo prodával, naopak v 90. letech  s cenou pod 300 

USD banky prodaly až 3 000 tun. Stále si ale držely značné rezervy oproti rozvíjejícím se 

zemím, které ve větším začaly nakupovat teprve nedávno. 

 

Tabulka 3.2  Oficiální zlaté rezervy vybraných států, leden 2013 

 v tunách (%)  v tunách (%) 

USA 8 133,5   (76,3) Japonsko      765,2   (3,3) 

Německo 3 391,3   (73,5) Nizozemsko 612,5   (60,6) 

Itálie 2 451,8   (72,8) Indie 557,7   (10,3) 

Francie 2 435,4   (71,2) Portugalsko 382,5   (90,4) 

Čína 1 054,1   (1,7) Řecko 111,9   (82,6) 

Švýcarsko 1 040,1   (11) Slovensko 31,8   (68,3) 

Rusko    937,8   (9,9) Česká republika 11,6   (1,5) 

Zdroj: World Gold Council, 2013c; vlastní zpracování 

 

V tabulce 3.2 je přehled vybraných států a výše jejich zlatých rezerv v tunách a také 

podíl v procentech z celkových rezerv. Absolutně největší zlaté rezervy v tunách drží Spojené 

státy americké s více než 8 tisíci tunami, přičemž přes 6 tisíc tun leží v US Federal Reserve a 

4 600 tun leží ve Fort Knoxu v budově United States Bullion Depository (zde však již neleží 

pouze americké zlato). USA se na prvenství dostaly po roce 1900, kdy přijaly zlatý standard, 

do té doby vykazovala velké zlaté rezervy především Francie a Rusko. S větším odstupem pak 

následuje Německo, Itálie, Francie, Čína atd. Ačkoliv je Čína na 5. místě co do velikosti 

rezerv v tunách, na celkových rezervách se zlato podílí pouhými 1,7 %, oproti předchozím 

státům, kde se zlato podílí více než 70 %. Výše rezerv a jejich složení je samozřejmě dáno 

mimo jiné kurzovým režimem a s tím spojenou potřebou intervencí na devizovém trhu. 

 

Poměrně vysoký podíl zlata na rezervách si paradoxně drží státy, které se dostaly do 

finančních a dluhových problémů – Řecko, Itálie a Portugalsko. Nabízí se otázka, zda by takto 

vysoké, možná zbytečně vysoké, zlaté rezervy těchto zemí nemohly být částečnou pomocí při 

jejich dluhových problémech. Vzhledem k velmi vysokému zadlužení by hromadný prodej 

zlata velkou část dluhu nepokryl a navíc jsou takovéto prodeje v rozporu s předpisy EU. 

Existují však názory, že by zlato mohlo krátkodobě dopomoci jako kolaterál při nových 
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vládních půjčkách a snížit tak výnosy státních dluhopisů v delším horizontu. Dosavadní 

nákupy státních dluhopisů ze strany ECB na sekundárním trhu jsou vnímány jako financování 

států, ačkoliv tyto operace zakázány nejsou, a mohou vést k menšímu úsilí zadlužených zemí 

ke strukturálním reformám včetně rizika inflace při nedostatečné sterilizaci. Finanční krize 

Evropy si žádá i jistá nekonvenční řešení, proto se nabízí i zlatem kryté dluhopisy (World 

Gold Council, 2013d). 

 

Dle Thomson Reuters (2012b) se dá očekávat další zvýšená poptávka měnových 

autorit v dalších letech, neboť rozvojové země mají stále relativně nízký podíl zlata 

v rezervách. Dalším důvodem může být snaha o diverzifikaci rezerv vzhledem k expozici vůči 

americkému dolaru, protože USA mají stále vysoké deficity a zadlužení a situace v Evropě 

také není optimistická. 

 

Mezi oficiální držitele zlatých rezerv patří také mezinárodní organizace jako je 

Mezinárodní měnový fond (IMF) s 2 814 tunami zlata či Banka pro mezinárodní platby (BIS), 

která drží 116 tun. Evropská centrální banka (ECB) má v trezoru 502,1 tun zlata, což tvoří 

33,6% podíl na celkových rezervách, a v eurozóně (včetně ECB) zaujímá zlato více než 60 

% rezerv (viz Příloha 2). 

 

3.3 Vyčerpatelnost zdrojů  

Často zaznívá, že zlato bude brzy vytěženo. Dosud bylo vytěženo přibližně 200 tisíc 

tun a díky tomu, že se zlato nespotřebovává, je zde pořád. Za posledních 50 let bylo vytěženo 

víc zlata než za předcházejících 5 000 let, před 20 lety se těžba pohybovala okolo 1 000 tun 

ročně, v posledním desetiletí se vyšplhala až na 3000 tun ročně. Roste také spotřeba zlata, kdy 

v roce 2004 byla 2 725 tun, v roce předchozím něco přes 2 500 tun. Hlavní příčiny jsou v 

růstu světového bohatství, v růstu poptávky v ekonomikách jako Indie, Čína a Saúdská 

Arábie, pak také souvisí růst spotřeby s oslabením kurzu dolaru v posledních letech. Cena 

zlata postupně narůstá, což při moderních technologiích a v poměru k nákladům podporuje 

novou těžbu, objevování nových ložisek. Stále existují možnosti těžby v oceánech a mořích či 

v podobě hlubinné těžby v Rusku (Struž, Studýnka, 2005). 

 

Otcem skeptiků v otázce vyčerpatelnosti zdrojů byl Thomas Malthus s teorií, podle 

které jsou přírodní zdroje omezené svým množstvím zejména kvůli exponenciálně rostoucí 
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poptávce po nich. Přičemž rostoucí poptávku přisuzuje pouze růstu počtu obyvatel, který je 

neporovnatelně vyšší než růst zásob daného zdroje. Malthus však počítá s daným množstvím 

zdroje, s fixními náklady na těžbu a poptávku po zdroji odvozuje z minulých pozorování. 

Není divu, že těmito závěry došel k neodvratnému vyčerpání přírodních zdrojů. 

 

Další ekonom, který se tímto zabýval, byl David Ricardo. Ten tvrdil, že zdroje jsou 

fyzicky omezené a s tím, jak se bude stupňovat náročnost jejich těžby, poroste jejich cena a 

také cena produktů z něj vyrobených. Jakmile se nákladnost těžby stane již moc vysokou, 

zůstanou některá naleziště nevyužitá či neobjevená, zásobu zdroje tudíž neviděl jako fixní 

(Hampl, 2004).  

 

Zásadním důvodem, proč se teze Malthuse ani Ricarda o úplném vyčerpání zdrojů 

nenaplnila, byla nepřítomnost technologického pokroku v jejich úvahách. Ten umožňuje i při 

vyšší náročnosti těžby pracovat s nižšími mezními náklady nebo aspoň s ne rostoucími a díky 

novým technologiím je možné těžit i tam, kde by to při starých technologiích možné nebylo. 

Nelze opomenout také slavné dílo Meadowsových Limity růstu z roku 1972, které se stalo 

vůdčím dílem skeptiků. Podle této knihy by bylo všechno zlato na světě vytěženo, stejně jako 

stříbro a měď v těsném závěsu. Jak uvádí Hampl (2004), při porovnání počtu let zbývajících 

do vyčerpání
11

 vybraných přírodních zdrojů v roce 1972 a 1992 se tato doba v převážné 

většina zdrojů prodlužuje, nikoliv zkracuje. Což popírá argumenty skeptiků, kteří tvrdili, že 

by se musel zastavit hospodářský růst, těžba nebo růst populace a je evidentní, že k ničemu 

takovému nedošlo. 

 

Jak píše Hampl (2004), tzv. prověřené zásoby nelze ztotožňovat s celkovými zásobami 

přírodního zdroje, neboť ty jsou odvoditelné pouze ze stávajících cen, z aktuální úrovně 

technologií a lidského poznání. K nim je nutno přičíst zásoby, které se ještě mohou 

potenciálně nacházet u již známých ložisek a dále ryze spekulativní část zásob, o které se 

pouze můžeme domnívat, že by mohla existovat v okolí známých ložisek. Tím, že maximální 

dosažitelnou zásobu přírodního zdroje nelze v danou chvíli vyčíslit, protože je dána růstem 

našeho geologického poznání a technologií, je jediným vyčíslitelným údajem hodnota 

prověřených zásob, což je značně zkreslující pro hodnocení vyčerpatelnosti zdroje. Tím také 

Hampl vyvrací Ricardovu tezi o prověřených zásobách, které určují cenu zdroje a tvrdí opak, 

                                                 
11

 Počet let do vyčerpání = celkově prověřené zásoby / průměrná roční těžba 
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že cena zdroje a úroveň technologií určují ochotu k objevování nových nalezišť a investic do 

těžby. Pokud tedy cena zdroje vzroste, investoři se chopí příležitostí s vidinou zisku, avšak 

nárůst zásob zdroje se projeví za delší dobu díky delšímu investičnímu horizontu při takto 

kapitálově náročných odvětvích. 

 

Významnějším faktorem růstu zásoby zdroje než jeho cena je lidská vynalézavost, 

technologický pokrok, který umožňuje snižovat náklady na těžbu, vytvářet substituty či 

využívat zdroj intenzivněji, přičemž jsme svědky neomezených limitů v růstu lidského 

poznání a technologií. K tomu se váže otázka, jak vlastně pojímat přírodní zdroje a jejich 

hodnotu pro společnost. Sám přírodní zdroj o sobě není tím, co by společnost znepokojovalo, 

ale je dán svou užitnou hodnotou, tím co pro společnost přináší a čím uspokojuje její potřeby. 

Lidstvo vždy určí, který zdroj je nejvhodnější, nejekonomičtější používat pro výrobu statků, 

které uspokojují jeho potřeby. A stejně tak samo lidstvo určuje svým poznáním hodnotu 

daného zdroje, který sám o sobě žádnou nemá. Tímto procesem se z před staletími 

nevýznamné ropy stala surovina vyvolávající válečné konflikty a odsunula dřevo a uhlí do 

pozadí. A pokud by se stal předmětem zájmu písek na poušti jako nejvhodnější k výrobě 

nějakého produktu, hovořilo by se o něm jako o vzácném přírodním zdroji taktéž. Hampl 

(2004) tak dokazuje myšlenku nevyčerpatelnosti zdrojů, protože lidstvo svým poznáním 

dokáže efektivněji těžit či časem nahradit daný zdroj, protože by se postupně stával 

vzácnějším, dražším natolik, že by jej vlastník nevytěžil anebo pravděpodobněji trh nahradil 

jiným zdrojem. 

 

Někteří tvrdí, že nezáleží na množství zlata, protože gram nebo kilogram zlata může 

mít stejnou kupní sílu, hodnoty se tedy změní v cenách. V souvislosti s otázkou zlatého krytí 

peněz píše Revenda (2010), že není možné dosáhnout takového růstu množství zlata pro 

měnové účely, aby odpovídal růstu počtu obyvatel, objemu obchodů a rostoucí poptávce po 

penězích v dnešní době s dnešními technologiemi. Hampl (2004) ale ukazuje, že růst populace 

a s tím rostoucí poptávka po penězích by nebyla zásadním problémem. Lidstvo by si samo 

zvolilo tržní cestou, zda bude používat jako platební prostředek zlato nebo stříbro vzhledem 

k jejich hodnotě a užitku, který by placení těmito kovy přinášelo. 

 

V souvislosti s obavami o postupné snižování vytěženého zlata vydal australský 

geolog R. Schodde studii, kde se mimo jiné odvolává na již zmíněnou malthusiánskou teorii o 

exponenciálním růstu populace a pouze lineárním růstu těžby. Srovnává tak dnešní situaci 
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s předchozím stoletím, kdy podle něj růst těžby zlata převyšoval růst světové populace. 

Ačkoliv tvrdí, že se každoročně daří doplňovat množství známých zásob zlata novými objevy 

nalezišť, hovoří geolog o postupném snižování zásob zlata. Důvodem je to, že nedaří vždy 

plně využít naleziště, dochází k určitým ztrátám při samotné těžbě a některé zlato se nepodaří 

oddělit od horniny. V současné době se očekává růst těžby, protože cena zlata je dostatečně 

vysoká a vyplatí se investovat do nových nalezišť, která se navíc poté rozšiřují i za cenu 

nalezení oblastí méně bohatých na obsah zlatého kovu (v rámci již zaplacené investice se to 

však vyplatí). Úroveň produkce zlata tak nevidí jako do budoucna udržitelnou na déle než    

10 let (Schodde, 2011). 

 

Český geolog Petr Morávek však nevidí důvod k pesimismu a tvrdí, že zlata je 

dostatek, jen rostou náklady na stále obtížnější a náročnější těžbu, která se na některých 

místech nevyplatí, například v moři. Vše tedy záleží na technologiích, které by mohly učinit 

těžbu v obtížněji dostupných místech proveditelnou, do té doby však těžba probíhá pod zemí 

nebo povrchově. Opět se ukáže, kde nastane hranice, za kterou už se tato těžba stane 

neekonomickou vzhledem k ceně zlata, kvalitě naleziště a k nákladům na životní prostředí. 

Jedním příkladem může být i Česká republika, kde se nachází několik nalezišť různě 

bohatých na obsah zlata v rudě. V současné době však není možné tyto zásoby těžit, jsou ve 

vlastnictví státu, avšak nová surovinová koncepce států explicitně nezamítá tuto možnost. 

Vystupuje zde však řada aspektů, které stojí proti, např. obce v daných oblastech, ochrana 

životního prostředí nebo vůbec potřeba státu vytěžit tyto zásoby za daných okolností - cena 

zlata, důraz na vlastní zdroje a nezávislost ze strany EU (Lázňovský, 2012).  
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4. ANALÝZA VÝVOJE CENY ZLATA 

V předchozí kapitole byl věnován prostor trhu zlata, vývoji nabídky a poptávky od 70. 

let 20. století, který je charakteristický posunem k větší roli východních a asijských států 

zejména v poptávce po zlatu. Změnily se podíly jednotlivých složek nabídky a vlivem stále 

nových finančních instrumentů a rozvoji finančních trhů vznikají i nové způsoby investování 

do zlata kromě tradičních způsobů jeho využití. Výše uvedené změny na straně nabídky a 

poptávky po zlatě, stejně jako vývoj globální ekonomiky a politiky pak úzce souvisí s jeho 

cenou a mají na ni vliv. O cenu zlata se pak zajímají nejen investoři, ale také centrální banky 

v rámci monitoringu cen aktiv, které se po několika bublinách na trhu staly velmi sledovanou 

oblastí v rámci finanční stability. Samozřejmě je velká pozornost věnována zejména cenám 

nemovitostí, akcií, dluhopisů či ropy, ale i zlato má mezi nimi své místo. Za posledních 20 let 

vzrostl zájem o zlato v souvislosti s mezinárodními problémy s likviditou (např. státy Jižní 

Ameriky), s pády měn a ztrátou hodnot v akciích či fondech, s kolapsy korporací i bank. 

 

K analýze faktorů ovlivňujících cenu zlata, k vyjádření síly jejich vztahu nebo naopak 

k potvrzení hypotézy o nekorelaci je v této kapitole použit statistický program SPSS. Pomocí 

něj jsou prováděny výpočty korelačních koeficientů
12

, grafy a výstupy jsou zde vloženy 

v textu či v příloze. Použití korelačního koeficientu pro měření vztahu mezi veličinami je 

v rámci této práce pojato jako zjednodušení s vědomím, že se takto měří pouze lineární 

závislost a neudává příčinný vztah mezi nimi. Data jsou povětšinou v rozmezí let 1970 – 

2012, tedy od zrušení fixně stanovené ceny zlata. Zdroji dat jsou mezinárodní organizace 

disponující databázemi s delšími časovými řadami, zejména WGC, Kitco, FRED apod. 

4.1 Vývoj ceny zlata 

Cenovému vývoji období let 1970 – 1980 a jeho příčinám byla věnována pozornost 

v kapitole 2.5. Zlato je řazeno mezi jedno z cenově nejvolatilnějších aktiv, příkladem za 

všechny může být právě rok 1980. V tomto roce se již měsíční cena pohybovala průměrně 

kolem 600 USD za trojskou unci, ale velké výkyvy se odehrávaly v pouhých dnech, což 

dokládá detailnější přehled cen roku 1980, viz Příloha 3. Ze dne na den se cena vyhoupla 

k 850 dolarům, dva dny z celého roku se cena držela nad hranicí 800 USD, aby se pak 

pozvolna v následujících letech přiblížila až k hranici 300 dolarů za unci. Poté fluktuovala 

                                                 
12

 Korelační koeficient udává, zda je mezi veličinami vzájemný lineární vztah, a to negativní či pozitivní. 

Korelace však neudává příčinu a následek. Hodnota koeficientu -1 znamená absolutní negativní závislost, 

naopak hodnota 1 vyjadřuje pozitivní závislost. Pokud je korelace nulová, lineární závislost zde není. 
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mezi 350 – 450 dolary za unci s mírně klesajícím trendem. Jelikož je cena zlata uváděna 

v amerických dolarech, je nasnadě, že odráží vývoj této měny - v roce 1985 byl dolar silnější, 

naopak o dva roky později oslabil. Ve stejném roce také přispěl k růstu ceny krach na akciové 

burze a dramatický propad indexu Dow Jones, což naznačuje inverzní vztah. 

 

Ihned počátkem 90. let zlato reagovalo růstem na válečný konflikt mezi Irákem a 

koalicí států OSN v Kuvajtu, do jehož osvobození se zapojily také Spojené státy americké. 

Jednalo se však o mírný a dočasný růst ceny. Od té doby cena spíš pozvolna klesala až ke 

svým minimům, investoři inkasovali zisky z tehdy atraktivnějších akciových trhů. Tato 

dekáda je také význačná mnohými prodeji zlatých rezerv ze strany centrálních bank, tudíž i 

navýšení nabídky přidalo k poklesu ceny. Vývoj této dekády byl ovlivněn také expanzí 

amerického akciového trhu, narůstal počet centrálních bank držících americké státní 

dluhopisy, stejně tak narůstal i americký dluh. Významný růstový trend cena zlata nabrala od 

počátku nového století, kdy se celý svět stal svědky významných ekonomických i politických 

událostí. Zejména USA se pustily do boje s terorismem po útocích z roku 2001, rozpoutaly se 

tím boje na Blízkém Východě, rostly výdaje na zbrojení a bezpečnost, prohluboval se jejich 

dluhu a v neposlední řadě i oslaboval dolar. Nastala doba, odkdy je zlato žádané jako 

atraktivní investiční produkt (Buckler, 2001). 

 

Dle empirických dat se ukázalo, že soukromý sektor nakupuje zlato v ekonomicky 

dobrých časech a prodává jej v těch špatných, anebo pokud považuje jeho cenu za dostatečně 

vysokou. Cena a poptávané množství se však chovají procyklicky, proto není zlato vhodné 

jako ochrana před recesí. Vhodná investice do zlata je v případě výrazně nadhodnocené měny 

či při ztrátě její kupní síly (Komárek, Frait, 2006). Vzhledem k tomu, že držba zlata nepřináší 

úroky a výrazně zisky, je využíváno investory spíš k diverzifikaci portfolia v delším časovém 

horizontu. 
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Graf 4.1 Cena zlata (USD/oz), London PM Fix, 1970 - 2012 

Zdroj: Kitco, 2013; vlastní zpracování 

 

Na přelomu tisíciletí cena zlata pozvolna rostla, až do roku 2007 překonávala 

prognózy analytiků a k vysvětlení již nestačily spekulační obchody hedgeových fondů či 

jiných subjektů. Důvod byl, jak uvádí Eckert (2012), v hledání aktiva za akcie, které právě po 

začátku nového tisíciletí začaly stagnovat a ztrácet na atraktivitě. Část investic si tedy našla 

místo v nemovitostech (např. v USA, kde vytvářela bublinu) a část právě ve zlatě. Poptávka 

po zlatě rostla také ze strany států, které se nově zapojily do mezinárodního obchodu a rostlo 

jejich bohatství, a také ze strany např. Indie, Číny a dalších asijských a muslimských zemí, 

kde zlato je výrazem bohatství. Obyvatelé Číny nakoupili v roce 2007 přibližně o 60 % víc 

zlata než v roce 1999, přičemž poptávka v těchto zemích roste i navzdory moderním 

způsobům uchování hodnoty peněz a jejich ukládání.  

 

Šperkařský průmysl v této době také vytvářel poptávku, které odpovídala roční těžba 

zlata, a celkově nastal výrazný převis poptávky. Cena zlata v roce 2007 byla okolo 700 USD 

za unci a zájem o zlato rostl znovu také v západních ekonomikách. Podporou pro růst ceny 

zlata bylo i oslabování amerického dolaru v důsledku válečných výdajů, stále narůstající 

zadlužení, deficit zahraničního obchodu a také růst ceny ropy. Cena zlata sice rostla, nicméně 

je kotováno v dolarech, proto slabší dolar snižuje výnosy z těžby, což se může projevit 

v omezení průzkumů nových ložisek a investic do těžby. Odrazí se to tedy v ceně dnes i do 

budoucna.  
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Hypoteční krize se z USA přelila do zbytku světa, zejména v Evropě zanechala velmi 

dramatické důsledky. Nedobrá ekonomická situace si postupem času vyžadovala mnohdy i 

nestandardní opatření a řešení, které by obrátily negativní trend vývoje snad po celém světě. 

Finanční trhy se tak staly velice citlivé na výroky představitelů centrálních bank, vlád a 

mezinárodních organizací - například vyjádření šéfa Fedu Bernankeho v roce 2008 o nedobré 

prognóze vývoje americké ekonomiky způsobilo propad dolaru. Nastalo období postupného 

snižování základních měnověpolitických úrokových sazeb, z čehož oproti dolaru těží právě 

drahé kovy (pomalé snižování sazeb Fed začal již v září 2007, nicméně rok 2008 byl na 

snižování sazby opravdu bohatý). Ačkoliv graf 4.1 ukazuje neustálý růst ceny zlata, opět 

nastávaly od roku 2008 krátkodobé změny trendu, kdy ve dnech posilujícího dolaru, oslabení 

eura z obav dopadů americké recese a poklesu cen ropy investoři vyprodávali své zlato a 

zpeněžili zlaté zisky. Ke konci ledna 2008 zlato atakovalo hranici 900 USD za trojskou unci 

po vyhlášeném snížení základní sazby Fedu na 3,5 %, o pár dní později nastalo další snížení 

na 3 %, avšak leden 2008 hranici 1 000 dolarů nepřekonal (Kubašta, 2008). 

 

Tuto hranici překonalo zlato v březnu 2008. Ve druhé polovině roku posílil americký 

dolar, mezinárodní instituce jej nakupovaly, protože byl stále rezervní měnou číslo jedna, a 

tím cena zlata dočasně klesla. Nicméně od posledních měsíců roku 2009 je cena až dodnes 

v historických maximech. Mezi lety 2000 – 2010 cena zlata vzrostla o více než 350 %. Jen 

během roku 2008 se základní úroková sazba v USA dostala téměř k nule a zůstala tak dodnes, 

stejně jako ve většině zemí Evropy. Vyčerpáním tohoto monetárního nástroje k povzbuzení 

ekonomiky zvolil Fed, ale v podstatě i ECB nástroj v podobě kvantitativního uvolňování, tedy 

nákupy aktiv s cílem dodání likvidity na trh. Fed má za sebou již třetí vlnu těchto nákupů a 

samozřejmě i zlato na ně reaguje. Průběh konce roku 2009 tak byl ve znamení stále vyšších 

rekordních hodnot se slabším dolarem, obavami z inflace, rostoucí investiční poptávkou i 

spekulacemi ohledně nákupů ze strany centrálních bank. Obavy z růstu úrokových sazeb Fedu 

nebyly a ani nemusí být na místě dnes, jelikož jejich nízkou úroveň Fed garantoval do roku 

2014. 

 

Zejména v průběhu let 2010 – 2011 se začínaly objevovat diskuse a články, zda na 

trhu zlata nevzniká cenová bublina, jako tomu bývá u akciových indexů či nemovitostí. Tyto 

domněnky však byly negovány, příkladem může být investor Marc Faber ve svém vyjádření z 

roku 2011, kdy zlato hledalo svá maxima již nad hranicí 1 900 USD. Faber si tento vývoj 

vysvětluje hledáním jistoty ze strany investorů ohledně situace v Evropě, která stále řeší 
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dluhovou krizi. A také v nejistotě na měnových trzích, kdy oslabuje dolar a posilování 

švýcarského franku se za jakoukoliv cenu rozhodla zamezit švýcarská centrální banka. Jde 

tedy o pojistku proti tištění peněz resp. formám kvantitativního uvolňování ze strany 

centrálních bank a s tím spojenou funkcí uchovatele hodnot (Němeček, 2011). 

 

I v průběhu roku 2011 se cena zlata propadala a zaznamenávala výkyvy v řádech dnů 

v závislosti na ekonomických zprávách o stavu americké ekonomiky či řešení krizové situace 

v Evropě. Konec roku byl tedy ve znamení menší korekce, ale počátek roku následujícího 

opět překonával odhady, jelikož podmínky zůstaly prakticky stejné. Od března 2012 zlato 

pokleslo nejvíce za 3 roky a drželo si nižší cenu pod 1 700 USD až do srpna. Důvodem byly 

pozitivní zprávy o zotavující se americké ekonomice, přesun investorů k jiným aktivům či 

zpomalující se poptávka západních států i Asie. Letošní rok není nijak výjimečný, cena za 

první necelé dva měsíce se drží průměrně okolo 1 660 USD za unci. Tolik očekávaný a 

predikovaný průlom hranice 2 000 USD se tedy nekonal. 

4.2 Nominální a reálná cena zlata 

Reálná cena zlata, na rozdíl od té nominální, zohledňuje úroveň cenové hladiny během 

sledovaného období. Toto srovnání je vhodné vzhledem k delšímu časovému období, neboť 

se i dnes hovoří o bublině u ceny zlata a o dosahování historických maxim. Nominálně tomu 

tak je, nicméně realita je poněkud odlišná.  

 

Graf 4.2 zachycuje nominální a reálnou cenu zlata v dlouhodobém vývoji, kdy 

nominální cena zlata je deflována pomocí Indexu spotřebitelských cen pro USA
13

. I přes stále 

vyšší cenu zlata v posledních letech bývá mnohými považována za tu zcela historicky 

nejvyšší ta z roku 1980 (850 USD za trojskou unci), pokud se zohlední míra inflace. Je 

zřetelně vidět, že reálná cena zlata dosáhla svého maxima v roce 1980, jak již bylo výše 

zmíněno, a dosud nebyla překonána. V roce 2012 se reálná cena pohybovala stále pod cenou 

roku 1980, i když jen o málo. Na vývoji ceny zlata je možné vidět období, kdy míra inflace 

dosahovala vyšších hodnot z jakýchkoliv důvodů, a do ceny zlata se toto promítlo stejným 

způsobem. Ale přibližně od roku 2006 již lze považovat růst ceny zlata až dodnes za typ růstu 

spekulativního charakteru vzhledem k ekonomickým podmínkám v těchto letech. 

 

  

                                                 
13

 Všechny reálné ceny v této práci jsou deflovány pomocí CPI USA, kde rok 2005 = 100. 
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Graf 4.2 Reálná a nominální cena zlata v USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OECD, Kitco, 2013; vlastní zpracování 

 

4.3 Parita zlata a stříbra 

Hodně se v poslední době hovoří o tom, že stříbro je vůči zlatu podhodnocené, resp. 

naopak. Poměr mezi těmito drahými kovy se nazývá Gold / Silver Ratio (podobně jako u 

ropy). Jedná se tedy o poměr mezi cenou zlata a stříbra v amerických dolarech za trojskou 

unci. Historicky byl tento poměr okolo 15:1, což znamená, že za jednu unci zlata bylo možné 

pořídit 15 uncí stříbra. Ve starověku a středověku, byl tento poměr nižší, postupem času 

kolísal, v 18. století a obdobích bimetalismu byl v Londýně stanoven tento poměr na 15,5, což 

i odpovídá geologickým zásobám kovů v zemské kůře. Na počátku 20. století bylo stříbro 

raženo jako 1dolarová mince a zlato jako 20dolarová mince. V současné době je Gold / Silver 

Ratio okolo 60:1, ovšem je dobré si uvědomit, že teprve 40 let je cena zlata volně tvořena 

trhem a není tak stanovena oficiálně. 
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Graf 4.3 Gold / Silver Ratio 

  

Zdroj: Kitco, 2013; vlastní zpracování 

 

Stříbro, podobně jako zlato, si svůj rekordní růst zažilo v roce 1979, čímž se poměr 

vrátil zpět k historické hranici, dlouho se zde ale neudržel. Další rapidní nárůst ceny stříbra se 

odehrál v roce 2011 z důvodu zvýšeného zájmu investorů o drahé kovy, který byl 

dán obavami z budoucího růstu inflace. Tomu předcházelo oznámení Fedu o plánovaném 

nákupu dluhopisů pro povzbuzení ekonomiky. Z ročních průměrů však znatelně vyplývá 

posun Gold / Silver Ratio k mnohem vyššímu průměru. V průběhu roku 1991 se poměr cen 

dokonce přiblížil k hranici 100, když cena zlata téměř překročila 400 dolarů a stříbro se drželo 

okolo 4 dolarů za unci.  

 

4.4 Analýza faktorů ovlivňujících cenu zlata 

Výše byl znázorněn vývoj ceny zlata v dlouhodobějším časovém horizontu doplněný o 

události a vlivy, které se na tomto vývoji podepsaly. Na základě toho vyplynuly základní 

faktory, které cenu zlata nejvíce ovlivňují. Nelze se domnívat, že na každý cenový pohyb 

působí zrovna jeden určitý faktor, vždy jde v ekonomice o celou řadu skutečností a příčin, 

které působí zároveň. Pro zjednodušení budou základní faktory a jejich vliv popsány ceteris 

paribus a u vybraných faktorů bude použita korelační analýza, konkrétně Pearsonův korelační 

koeficient, k určení vzájemné lineární závislosti. 



64 

 

4.4.1 Nabídka a poptávka 

Cena zlata je mimo jiné determinována, jako každý jiný produkt, nabídkou a 

poptávkou. Vztah fyzické nabídky a poptávky se dá považovat vcelku za stabilní. Produkce 

zlata reaguje velmi pomalu na změny světových cen zlata, přičemž producenti mohou zlato 

prodat na otevřeném trhu (Komárek, Frait, 2006). Na straně nabídky vystupují dva hlavní 

zdroje – těžba a recyklované zlato. Největší podíl má stále těžba, i když ten od roku 2001 

klesá. Rozhodnutí o zahájení nové těžby bývají ovlivněna ekonomickou situací v dané zemi, 

dále výší výdajů na průzkum, objevy nových nalezišť a náklady na těžbu, i když některá 

naleziště nemusí být ekonomicky životaschopná nebo trvá roky samotný objev a otevření 

dolu.  

 

Ačkoliv cena zlata dosahuje svých historických maxim, nemusí tato skutečnost nutně 

znamenat velké výzkumy nových nalezišť a novou těžbu. Jednak z důvodu opožděné reakce 

na cenový vývoj, ale také stále hůř přístupných ložisek vyžadujících náročnou techniku s nižší 

výtěžností nebo mnohdy již technicky nemožnou těžbu např. v oceánech a mořích. Do 

budoucna je tedy možný pomalý pokles nové těžby, zásoby budou růst jen nepatrně, ale 

neměly by klesat. Dopad na cenu lze očekávat mírný, pokud by v budoucnu nedošlo k rapidní 

změně. Na rozdíl od těžby zlata, kde jsou přesněji zjistitelné údaje, u hodnoty recyklovaného 

zlata tak přesné nejsou, a stejně tak u velikosti zásob držených domácnostmi nejsme schopni 

tuto hodnotu přesně vyčíslit a tedy analyzovat. Spíše než nabídka resp. produkce by cenu 

mohla ovlivnit poptávková strana resp. spotřeba. 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2, více než nadpoloviční část poptávky po zlatu tvoří 

šperkařství, výroba hodinek a podobných předmětů a spolu s použitím zlata v technologiích a 

elektronice jsou nejstabilnější bez výrazných výkyvů. Jejich vliv na cenu zlata nebývá 

výrazným hybatelem. Ne tak velký podíl na poptávce, ale spíš větší spekulativní význam má 

část poptávky tvořená investicemi a zlatými fondy, které při ekonomických problémech 

dokážou s cenou zahýbat.  Další faktory mají na rozdíl od nabídky a poptávky spíš investiční 

a spekulativní charakter, vychází z obav ohledně ekonomického vývoje, potřeby jistoty a 

zajištění proti nežádoucímu vývoji. 

4.4.2 Kurz amerického dolaru 

Americká měna je jedním z nejvíce ovlivňujících faktorů pro cenu zlata, nejen proto, 

že zlato je kotováno právě v amerických dolarech. Hlavním důvodem je postavení dolaru jako 
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aktiva a rezervní měny, což v podstatě znamená substitut k investici do zlata. Tedy pokud se 

americké ekonomice daří růst, dolar posiluje, pak investoři i centrální banky investují do 

nákupu dolaru do svých portfolií či nakupují akcie a podobné instrumenty. Vybírají si tuto 

investici na úkor zlata, které naopak volí v horších ekonomických časech, v nejistých dobách 

nebo při vyšších inflačních očekáváních a tedy ve vidině oslabení dolaru. Z tohoto vyplývá 

negativní vztah mezi zlatem a americkým dolarem. 

 

Svědky účinnosti tohoto vztahu můžeme být i v současnosti, kdy po roce 2000 

Spojené státy americké začaly zvyšovat své zadlužení a také deficit běžného účtu do 

obrovských čísel, který v roce 2005 dosáhl na hodnotu 6,4 % HDP. Byl to tedy pádný důvod 

domnívat se, že dolar se bude nadále propadat. Takto vyvolané oslabení měny zvyšuje ceny a 

náklady, čímž zhoršuje konkurenceschopnost země. Očekávanou reakcí je tedy 

pravděpodobný růst ceny finančních aktiv, včetně zlata (Levin, Wright, 2006). 

 

Vztah těchto dvou veličin se historicky měnil dle jejich volatility a vzájemné korelace. 

Graf 4.4 znázorňuje vývoj ceny zlata právě v amerických dolarech na levé ose a kurz dolaru 

vůči euru na pravé ose a v jistých časových obdobích i vizuálně potvrzuje výše uvedený 

negativní vztah mezi těmito veličinami. Jsou období, kdy na cenu zlata působí silnější faktory 

a kurz dolaru nezaznamenává výrazné výkyvy, a v těchto letech se korelace nemusí projevit 

silná. 

 

Období výraznější záporné korelace je i v grafu viditelné v 70. letech. V srpnu 1971 

oznámil prezident Nixon zrušení směnitelnosti dolaru za zlato v důsledku zhoršování platební 

bilance USA. Americký dolar začal oslabovat vůči ostatním měnám a nově volně plovoucí 

cena zlata začala růst. Korelační koeficient pro období 1971 – 1980 je -0,797 (viz Příloha 4a). 

 

Další období v letech 1981 – 1990 bylo po předchozích ropných šocích zpočátku 

charakteristické zpevněním dolaru v důsledku restriktivní měnové politiky Fedu pod vedením 

P. Volckera. V září 1985 byl v USA podepsán tzv. Plaza Accord za účelem oslabení kurzu 

dolaru. To mělo zredukovat deficit běžného účtu a vyvést zemi z recese. V následujících dvou 

letech se centrálním bankám podařilo koordinovanými intervencemi dolar oslabit. Poté již 

volatilita kurzu dolaru nebyla tak výrazná. Korelace v tomto období má hodnotu -0,647 

(Příloha 4b). 
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Graf 4.4 Vztah ceny zlata a kurzu amerického dolaru 

Zdroj: Kitco, Eurostat
14

, 2013; vlastní zpracování 

 

 

Období 90. let uplynulo bez větších výkyvů ceny zlata a v období let 1990 – 2000 je 

korelace rovna -0,825, tedy vykazuje poměrně silnou negativní závislost. Další dekáda, od 

roku 2000 do 2012 je charakteristická rostoucím trendem u ceny zlata a opačným trendem u 

kurzu dolaru, který vzhledem k ekonomickému pozadí oslaboval. Korelační koeficient je pro 

toto období -0,759, přičemž zejména v době finanční a dluhové krize sehrály podstatnou roli i 

jiné okolnosti než slábnoucí dolar. Pokud zhodnotíme závislost za celé období 1991 – 2012, 

logicky je korelace slabší, avšak stále poměrně výrazná -0,551, viz Příloha 4c až e. 

 

Nejen kurz dolaru vůči euru, ale i vůči jiným měnám je pro dolar a jeho vztah k ceně 

zlata významný. Lze použít ukazatel v podobě váženého indexu kurzu amerického dolaru 

k hlavním světovým měnám, přičemž data byla dostupná od roku 1973
15

. Korelace vzhledem 

k tomuto indexu je -0,612, viz Příloha 4f. Vztah je znázorněn v grafu 4.5, kde i v tomto 

případě, kdy je kurz USD vyjádřen jako index k hlavním světovým měnám, byla vypočtena 

poměrně silná negativní korelace s cenou zlata patrná i z grafického vyjádření. 

 

                                                 
14

 Kurz EUR / USD je dle Eurostatu přepočítán od počátku období dle Evropské účetní jednotky (European Unit 

of Account – EUA), poté do roku 1998 dle účetní jednotky ECU a od roku 1999 je použito euro. 
15

 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Major Currencies. Hlavní měny v indexu zahrnují evropskou, japonskou, 

britskou, kanadskou, švýcarskou, švédskou a australskou měnu. V indexu je březen 1973 = 100. 
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Graf 4.5  Cena zlata a vážený index USD k hlavním měnám 

Zdroj: Kitco, FRED, 2013; vlastní zpracování 

 

4.4.3 Inflace a inflační očekávání 

Zlato bývá považováno jako tzv. „safe haven“, bezpečný přístav nejen v krizových 

časech, ale i jako zajištění proti rostoucí inflaci. Funkce zlata jako uchovatele hodnoty se tak 

projevuje právě v obdobích delšího růstu inflace, neboť s růstem cenové hladiny roste také 

cena zlata. K inflačnímu zajištění formou zlata je však doporučováno přistupovat obezřetně, 

jelikož v krátkém období může být cena zlata poměrně volatilní. Vhodnější je proto využívat 

této funkce zlata v dlouhodobém horizontu. 

 

Růst cenové hladiny se samozřejmě odráží v nominální ceně reálných aktiv. Pokud by 

se nárůst cenové hladiny projevil proporcionálně v nominální ceně zlata, znamenalo by to, že 

na reálnou cenu zlata nebude mít inflace vliv. Ale subjekty, tvořící si svá inflační očekávání, 

začnou při vyhlídce vyšší inflace své bohatství transformovat do formy lépe uchovávající 

hodnotu, což může být právě zlato. Nákupy zlata tak rostou a s tímto posléze narůstá i jeho 

reálná cena.  

 

V grafu 4.6 je zachycen dlouhodobý vývoj mezi meziroční změnou reálné ceny zlata 

na levé ose a meziroční inflací dle Indexu spotřebitelských cen v USA na pravé ose, obojí 

vyjádřeno 5letými klouzavými průměry. Z grafu nelze v celém jeho průběhu vysledovat 

jasnou závislost. Pro potvrzení pozitivní závislosti byl spočítán Pearsonův korelační 
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koeficient, který udává hodnotu 0,369 a je statisticky významný na 5% hladině významnosti, 

jinými slovy tato korelace platí s 95% pravděpodobností, viz Příloha 4g. Vztah není silný 

vzhledem k tomu, že jsou ceny porovnávány za stejné roky. 

 

Graf 4.6  Reálná cena zlata a inflace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Kitco, OECD, 2013; vlastní zpracování 

 

Podstatně vyšší korelace se však potvrdila pomocí křížové korelace při jednoletém 

zpoždění u reálné ceny zlata, kdy koeficient nabyl statisticky významné hodnoty 0,511 

dokonce na 1% hladině významnosti. Ačkoliv koeficient neudává, která veličina je příčina a 

následek, výsledek by se mohl dát interpretovat tak, že změny cenové hladiny ve Spojených 

státech se projeví s jednoletým zpožděním ve změnách reálné ceny zlata, viz Příloha 4h. 

Ekonomické subjekty svá očekávání formují na základě stávající inflace do budoucna, proto 

se změny projeví v reálné ceně zlata se zpožděním. 

 

Z analýzy, kterou provedl Levin a Wright (2006), například, vzešla dle jimi 

stanovených předpokladů zjištění, že existuje pozitivní dlouhodobý vztah mezi vývojem ceny 

zlata a americkou cenovou hladinou. Vyplynulo také, že 1procentní nárůst cenové hladiny 

USA vyvolá stejně velký růst ceny zlata. Třetím zjištěním bylo, že pokud nějaký šok naruší 

dlouhodobý vztah inflace a ceny zlata, trvá pět let než se 2/3 odchylky odstraní a vrátí se zpět 

k dlouhodobému trendu.  
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4.4.4 Hospodářský růst, finanční a jiné krize 

Co se týká poptávky, pak obecně platí, že recese není dobrá pro ceny komodit, protože 

z nich jsou vyrobeny statky méně poptávané z důvodu recese. A to tlačí dolů i ceny komodity 

k tomu použité. Avšak zlato je v tomto trochu specifické, neboť poptávka po zlatě v průmyslu 

(převážně v elektronice) netvoří významnou část celkové poptávky. Americká recese by se 

nejspíš projevila na menší poptávce po zlatých špercích, ale dopad by mohl být částečně 

kompenzován podílem investičních obchodů na maloobchodním trhu. Navíc oproti 

diamantům či platině je zlato méně citlivé na recesi v USA, na rozdíl od diamantů, jejichž 

poptávka ze 70 % pochází z trhů v USA. 

 

Dempster (2008) uvádí, že dle korelační a regresní analýzy není silný vztah mezi 

změnami v americkém HDP a změnou ceny zlata. V reportu World Gold Council bylo od 

roku 1973 zaznamenáno 5 amerických recesí a ve stejných obdobích byly pozorovány změny 

ceny zlata. Nebyl zjištěn jasný trend a chování ceny zlata v období krize. Například při 

poslední „hi-tech“ recesi v roce 2001 cena zlata mířila opačným směrem, tedy rostla, a 

naznačovala negativní vztah, nicméně u ostatních recesí tomu tak nebylo. Regresní analýza 

pro změnu ceny zlata a změnu HDP USA v letech 1973 – 2007 ukázala R-squared pouze 

0,02, což jinými slovy znamená, že změny HDP nemají vliv na změny ceny zlata. Dle 

Dempstera (2008) vykazují podobné výsledky i jiné studie. 

 

Ani v této analýze níže nebyla nalezena významná lineární závislost mezi 

hospodářským růstem vyjádřeným v meziročních změnách HDP ve Spojených státech na 

pravé ose a meziročními změnami reálné ceny zlata na levé ose (korelace viz Příloha 4i).  

 

Při zpoždění meziročního růstu ceny zlata o dvě období byla již zjištěna výraznější a 

významná negativní korelace -0,518, což potvrzuje reakci ceny zlata na hospodářský růst 

resp. pokles v USA se zpožděním, podobně jako je tomu u vztahu ceny ropy a hospodářského 

růstu USA, viz Příloha 4j. Obdobně je zde možné vysvětlení ve zpožděné reakci 

ekonomických subjektů při formování jejich očekávání ohledně budoucnosti. Přece jen při 

první zmínce o zpomalení růstu či poklesu výkonnosti ekonomiky se ihned neprojeví změna 

investičních strategií k jiným aktivům a běžní střadatelé také nereagují ihned nákupy zlata. 
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Graf 4.7  Reálná cena zlata a hospodářský růst USA 

 

Zdroj: Kitco, BEA, 2013; vlastní zpracování  

 

4.4.5 Úrokové sazby a politika Fedu 

Obecně je vztah ceny a úrokových sazeb vysvětlován jako negativní. Při nízkých 

úrokových sazbách již hotovost a dluhopisy ztrácí na atraktivitě, protože výnos nepokryje 

inflaci, a roste tak poptávka po zlatě. Zlato bývá považováno za osvědčený prostředek 

uchovávající kupní sílu při rostoucí inflaci. Vhodnější proto je brát v úvahu reálné úrokové 

sazby ve vztahu k ceně zlata. 

 

Nastavení krátkodobých úrokových sazeb patří mezi základní nástroje centrálních 

bank k plnění zvolených cílů, především stability cenové hladiny. V současné době jsou 

základní měnově-politické sazby na historicky nejnižších úrovních v USA i v Evropě. Bylo 

již zmíněno, že cena zlata odráží mnohá opatření jiných centrálních bank, nicméně je důležitá 

právě základní úroková sazba na americký dolar sloužící jako nástroj měnové politiky. 

Nastavení úrokových sazeb odráží fundamenty ekonomiky a tyto informace jsou pak 

ekonomickými subjekty přenášeny skrz směnnou hodnotu amerického dolaru. Obecně je tento 

vztah vysvětlován prostřednictvím podmínky nekryté úrokové parity. 

 

Během různých období „býčího“ trhu zlata se obecný trend vývoje úrokových sazeb 

nechoval stejně – v období 30. let 20. století sazby rostly, naopak současný růst cen zlata je 
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doprovázen spíš poklesem sazeb. Nedá se tedy říci, že by dlouhodobý trend vývoje 

nominálních úrokových sazeb determinoval dlouhodobý vývoj ceny zlata. Důležitější 

determinantou jsou právě zmiňované reálné sazby, kdy nízké či klesající sazby znamenají 

očekávání růstu ceny zlata a naopak. Tento vztah lze pozorovat i v posledních letech, kdy 

opatření centrálních bank, co se týče krátkodobých nominálních sazeb, dostalo reálné sazby 

do negativního pásma.  

 

Dalším faktorem může být rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými sazbami, kdy 

rostoucí trend dlouhodobých sazeb naznačuje nižší tržní likviditu v budoucnu spojenou s 

obavami z rizika, hledáním bezpečí, nebo rostoucími inflačními očekáváními. Obojí však 

s pozitivním očekáváním růstu ceny zlata. V neposlední řadě mají vliv i úvěrové spready 

podle rizikovosti dluhových cenných papírů, které při rostoucích rozdílech pozitivně ovlivňují 

cenu zlata. Kombinace vývoje reálných sazeb, výnosového a úvěrového rozpětí pak určuje 

podmínky pro pohyb ceny zlata, kdy např. v posledních letech byly reálné sazby a výnosové 

rozpětí pozitivní pro růst ceny zlata a naopak kreditní spread byl spíš nakloněn k poklesu ceny 

(Saville, 2012). 

 

Na hypoteční a finanční krizi v USA reagoval Fed již v září 2007 prvním snížením 

základní úrokové sazby (Federal Funds Rate) a do konce roku ji snížil ještě dvakrát z 5,25 % 

v roce 2006 postupně na 4,25 % ke konci roku 2007. Další stimuly pomocí tohoto nástroje 

následovaly v roce 2008, kdy se sazba změnila celkem 7 krát na konečných 0 – 0,25 %, které 

jsou dodnes dle slibu Fedu. Z tohoto pohledu je proto možné, že vliv úrokových sazeb na 

cenu zlata nebude již tak velký, neboť investoři a finanční trhy již 4 roky „pracují“ s takto 

nízkými sazbami ve svých očekáváních.  

 

Dlouhodobý vývoj reálné ceny zlata v meziročních změnách na levé ose a reálného 

výnosu 10letého amerického vládního dluhopisu
16

 (Market Yield on U.S. Treasury Securities) 

na pravé ose zachycuje graf 4.8, přičemž byly použity 5leté klouzavé roční průměry obou cen. 

Data potvrzují, že reálné sazby jsou v současné době poměrně nízké, nicméně v 70. letech 

najdeme relativně dlouhé období, v němž byly reálné výnosy nižší nebo i záporné. 

 

                                                 
16

 Nominální výnos byl upraven mírou inflace CPI v USA.  
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Graf 4.8 Reálná cena zlata a výnos 10letého vládního dluhopisu; 5leté klouzavé průměry 

Zdroj: Kitco, Fed, 2013; vlastní zpracování 

 

Výsledek korelačního koeficientu potvrdil, že mezi cenou zlata a úrokovými sazbami, 

zde konkrétně výnosem 10letého amerického dluhopisu, je poměrně silný negativní vztah 

s hodnotou -0,774, což je znát i z grafického vyjádření. 

 

Obdobné výsledky korelačního koeficientu ve vztahu k reálné ceně zlata byly 

vyhodnoceny také u 3měsíční sazby pro americké pokladniční poukázky
17

 (Treasury Bill 

Secondary Market Rate) během uplynulých 40 let. I zde byly použity 5leté klouzavé roční 

průměry a koeficient nabyl podobné hodnoty -0,736, viz Příloha 4k. Graficky vztah zachycuje 

graf 4.9, na levé ose je meziroční změna reálné ceny zlata a na pravé je reálný výnos 

amerických pokladničních poukázek.  

 

 

 

                                                 
17

 Obdobné výsledky korelačního koeficientu byly také pro 6měsíční pokladniční poukázky USA. 
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Graf 4.9 Reálná cena zlata a výnos 3M pokladničních poukázek; 5leté klouzavé průměry 

Zdroj: Kitco, Fed, 2013; vlastní zpracování 

 

Nejen faktický pohyb úrokových sazeb, ale i očekávání ohledně vývoje ekonomických 

veličin mají vliv na finanční trhy. Příkladem jsou mnohdy očekávané výsledky hospodaření a 

makroekonomické ukazatele zveřejňované za jednotlivé země nebo summity a další 

mezinárodní jednání o klíčových problémech, kde se očekává dramatický průběh a řešení 

(např. summity EU o řešení situace v Řecku a jiných zadlužených ekonomikách). Samotný 

Fed má velkou moc, co se týče očekávání a roli hrají i slova, která zůstanou nevyřčena. Stalo 

se tak např. počátkem března 2012, kdy šéf Fedu Ben Bernanke při svém projevu v Kongresu 

nezmínil možnost dalšího kvantitativního uvolňování, čímž zklamal investory do zlata a cena 

tohoto kovu rázem během několika hodin propadla asi o 100 dolarů.  

 

Takový propad vyvolal otázku, jak je vlastně trh zlata stabilní, když ho dokáže takto 

ovlivnit, že šéf Fedu něco nezmínil. Týden na to byl trh svědkem dalších otřesů, kdy cena 

spadla pod 200denní klouzavý průměr, což je velmi sledovaný indikátor. Cena tak byla v této 

době pod výrazným vlivem politiky Fedu a ne jen v této době. Stačilo, aby naznačil další 

nalévání peněz do ekonomiky a investoři začali nakupovat zlato ve velkém, stejně jako fakt, 

že Fed přislíbil udržet úrokové sazby blízko nule až do roku 2014 (Farchy, 2012). 
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4.4.6 Společenské, ekonomické a politické události 

V porovnání s vlivy nabídky a poptávky či inflace se vliv těchto událostí může zdát 

nerelevantní. Opak je však pravdou – události různého typu dokáží ovlivnit finanční trhy, 

především očekávání investorů, firem i ostatních ekonomických subjektů. Takovou událostí 

mohlo být samotné zrušení směnitelnosti dolaru za zlato a tím i ukončení Brettonwoodského 

systému. Nejen, že samotné zrušení ukázalo fakt, že tržní ceny zlata se pohybovaly výše, ale 

růst ceny zlata je také spojen s oslabením dolaru, což se po ztrátě důvěry v tuto měnu stalo, a 

zlato mířilo vzhůru i z tohoto důvodu. Krátce na to zasáhly svět ropné šoky, které mimo jiné 

zvýšily inflaci v zemích závislých na dovozu ropy, a růst ceny zlata ještě podpořily. Jak je 

patrno z předchozích kapitol, růst ceny do počátku roku 1980 opět rychle skončil, americká 

ekonomika posílila, její měna také a klesly inflační tlaky. Na tuto situaci navazuje období 

obrovských objevů zlatých nalezišť a růst produkce zlata – zlatá horečka. 

 

Je bezpochyby, že prodej zlata ze strany centrálních bank v 90. letech způsobil převis 

nabídky a tlačil na pokles ceny zlata. Mnohdy stačí však pouhé oznámení centrální banky či 

jiné mezinárodní organizace o plánovaném prodeji. Nové tisíciletí odstartovalo období tzv. 

býčího trhu zlata, tedy jeho dlouhodobý rostoucí trend, a sice tragickou událostí z USA ze dne 

11. září 2001. Společně s internetovou bublinou vrcholící v roce 2000 započaly teroristické 

útoky období boje s terorismem, zadlužování a deficitů veřejných financí USA i Evropy a 

v souvislosti s dalšími okolnostmi i období růstu ceny zlata. Významnými nákupčími zlata se 

stalo Japonsko a po zrušení zákazu držení zlata také Čína. Pravidelně očekávané hospodářské 

výsledky (míra nezaměstnanosti, HDP apod.) jednotlivých ekonomik, americká hypoteční 

krize, následná dluhová krize v Evropě a kroky ke zmírnění jejího dopadu – to vše a další 

události se v ceně zlata mohou promítnout a děje se tak. 

4.4.7 Vztah ceny zlata a ropy 

Mezinárodní cena ropy byla vždy jedním z hlavních indikátorů ve světové ekonomice. 

Když cena ropy roste, podniky a spotřebitelé trpí v důsledku rostoucích nákladů a tím klesají 

disponibilní příjmy. Vztah ceny zlata a inflace byl popsán výše. Avšak cena ropy výrazně 

ovlivňuje výši inflace, protože ceny energií jsou významnou složkou spotřebního koše, tudíž 

ovlivňuje i ceny jiných produktů v rámci nákladů na jejich výrobu či dovoz. Jak zlato, tak 

také ropa jsou komodity, a proto obě slouží jako alternativní investice k akciím, dluhopisům 

apod. I cena ropy je pod vlivem společenských, politických i ekonomických událostí, mají tak 
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cena zlata v USD/oz Cena ropy Brent v USD / barel 

se zlatem mnoho společného. V neposlední řadě se obě komodity obchodují především 

v amerických dolarech, ale historicky byly nákupy ropy placené také ve zlatě. 

 

Vzájemný pozitivní vztah těchto dvou komodit dokládá i výše korelačního koeficientu 

0,884 při nominálních cenách v rozmezí let 1980 – 2012, viz Příloha 4l, m. Již bylo zmíněno 

výše, že cena ropy i zlata je výrazně ovlivněna také pohybem cenové hladiny, proto je 

graficky tento dlouhodobý cenový vztah zachycen v grafu 4.10 již v reálných cenách. I z něj 

vyplývá soulad trendu vývoje obou cen s občasnými výkyvy. Po zohlednění inflace vychází 

korelační koeficient 0,799, což není o mnoho méně. 

 

Existují odchylky, které jsou dány událostmi či vlivy, které působily na každou 

z komodit jinak anebo působily pouze na jednu z nich. Od roku 1985 je taková situace patrná, 

kdy těžební společnosti či uskupení zemí těžících ropu, anebo válečné konflikty v těchto 

zemích, mohou vyvíjet tlaky na snížení či zvýšení ceny ropy, aniž by se toto projevilo 

výrazněji na ceně zlata. V opačném případě to mohou být propady na akciových trzích, 

bankroty velkých bank, společností či států, které výrazně ovlivní cenu zlata a neprojeví se na 

ceně ropy. Oslabující dolar v podmínkách nulových úrokových sazeb a kvantitativního 

uvolňování ze strany Fedu zvyšuje ceny zlata i ropy, což odráží vývoj poslední dekády. Avšak 

tím hlavním determinantem pro vývoj cen je americký dolar. 

 

Graf 4.10 Reálná cena zlata a ropy, čtvrtletní data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: World Gold Council, International Monetary Fund, 2013; vlastní zpracování 
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Gold / Oil Ratio Průměr 

Vztah cen zlata a ropy se dá analyzovat také poměrem barelů ropy k jedné unci zlata 

v dolarech tzv. Gold / Oil Ratio, kde dlouhodobou průměrnou hodnotou je 15 barelů k jedné 

unci zlata (Allese, 2008). Jde o způsob vyjádření skutečné kupní síly v podobě poměrového 

ukazatele. Nejčastěji se pohybuje tento ukazatel mezi hodnotou 10 – 20 barelů za unci, při 

výkyvech v cenách zlata či ropy se dostává nad či pod tyto hranice, ale ne dlouhodobě. 

Z grafu 4.11 je tedy vidět, že v době po roce 1986 tento poměrový ukazatel dosahoval 

nadprůměrných hodnot a od roku 1999 se dostal pod průměr. Otázkou k diskusi je samotné 

historicky odvozené stanovení průměrné hodnoty na poměru 15 ku 1 v dnešních podmínkách. 

Je důležité si uvědomit, že se jedná o poměrový ukazatel, tudíž hodnota je tvořena 

vzájemným pohybem cen obou komodit. 

 

Graf 4.11 Gold / Oil Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WGC, International Monetary Fund, 2013; vlastní zpracování 

 

Potvrdila se tedy teze, že cena ropy a zlata spolu úzce souvisí. Nejen historicky, kdy se 

za ropu platilo zlatem, ale také dnes, kdy mohou být přebytky z prodeje ropy investovány 

právě do zlata. Pokud cena ropy roste, dává tím impulz k růstu inflace a je známo, že právě 

zlato je považováno za vhodný prostředek k inflačnímu zajištění v delším časovém horizontu. 

Z důvodu nedostupnosti dat ceny ropy Brent před rokem 1980 není bohužel zachycen ropný 

šok z roku 1973 a cenový nárůst do roku 1980 jako příklad nečekaného nabídkového šoku.  
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zhodnotit úlohu zlata a jeho význam v národním hospodářství jako 

měnového kovu, komodity a investice. Dále analyzovat dlouhodobý vývoj ceny zlata a 

pomocí korelační analýzy vymezit faktory, které ji mohou ovlivnit. Jednotlivé části byly 

rozebrány v předchozích kapitolách, tudíž cíl práce byl splněn. 

 

Jelikož se zlato kromě mnoha jiných oblastí zapsalo do dějin jako prostředek směny a 

měnový kov, práce je započata samotnou historií peněz, jejich postupným vznikem jako 

reakcí na aktuální potřeby společnosti. Jako nejvhodnější peníze byly společností zvoleny 

drahé kovy díky svým fyzikálním vlastnostem. Mezi mnohými kovy se v měnovém systému 

postupem času nejvíce používalo zlato a stříbro, ale vzhledem k problematice bimetalického 

systému si mnohé země zvolily pouze zlatý monometalismus. Zlatu je tato práce věnována, 

proto jsou zde popsány jednotlivé zlaté standardy podle úrovně krytí a směnitelnosti měny za 

zlato, což bylo zásadní zejména v období válek a ekonomických problémů. Od klasického 

zlatého standardu uběhly desítky let, než se postupným zlehčováním mincí, omezováním 

směnitelnosti a krytí měny především v důsledku dvou světových válek zrodil tzv. 

brettonwoodský měnový systém. Šlo o pokus o záchranu zlatého standardu, kde na vrcholu 

stálo pořád zlato, ale v pevném směnném poměru k americkému dolaru. Jiné měny byly na 

zlato napojeny nepřímo právě přes dolar, což se stalo celému systému osudným. 

 

V monetárním systému se dnes zlato již nepoužívá, stále však zůstává mnoho oblastí 

v národním hospodářství, kde své využití zastává dlouhá desetiletí. Nabídkové a poptávkové 

straně trhu zlata je věnována třetí kapitola. Stále největší podíl na poptávce po zlatu má 

šperkařský průmysl, což do velké míry ovlivňuje poptávka asijských zemí, kde je vnímáno 

jako známka společenského postavení, bohatství či umělecké hodnoty. Kromě asijských trhů 

je tradičně vysoká poptávka např. v Turecku či ve Spojených státech. Obecným trendem na 

straně poptávky je v průběhu posledních desetiletí přesun od Evropy a Ameriky právě na 

asijské trhy, což souvisí i s ekonomickým rozvojem těchto zemí. Stabilní pozici si udržuje 

využití zlata v technologiích a elektronice. Po roce 2000 si zlato získalo na větší atraktivitě 

v investiční oblasti, kdy společnost hledala alternativu k akciím či dluhopisům po vrcholící 

internetové bublině. Na straně nabídky se změnilo postavení centrálních bank, které se po 

ukončení zlatého standardu průběžně zbavovaly zlatých rezerv, a aktuálně jsou v pozici 

čistých kupujících – tedy na straně poptávky. Hlavním zdrojem zůstává těžba s pozvolným 
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klesajícím trendem ve prospěch recyklovaného, již vytěženého zlata. Ve spojitosti s tímto 

trendem je část práce věnována problematice vyčerpatelnosti zdrojů, protože mnozí autoři 

upozorňují na brzké vytěžení dostupných ložisek. 

 

Právě dlouhodobý růst ceny zlata od počátku druhého tisíciletí rozvířil diskuse na 

téma, zda se nejedná o cenovou bublinu či zda cena nereaguje na pomalu se vyčerpávající 

zdroje pro těžbu. Na rozdíl od ropy je však zlato specifické tím, že se nespotřebovává, ale 

v určitých podobách se uchovává. Poslední kapitola je zaměřena na analýzu ceny zlata od 

roku 1970, kdy se začala volně utvářet na trhu. Porovnáním nominální a reálné ceny bylo 

potvrzeno, že nejvyšší hodnotu měla reálná cena zlata v roce 1980 a zatím tedy překonána 

nebyla. Kromě nabídky a poptávky, které se vyvíjí poměrně stabilně, existují i další faktory, 

které ovlivňují cenu zlata přímo či nepřímo. Americká měna je významným determinantem 

ceny zlata, což potvrdila i korelační analýza. Vliv inflace byl zkoumán na cenové hladině 

USA, protože zlato bývá považováno za bezpečné aktivum pro inflační zajištění a uchování 

hodnoty. Vztah s inflací byl rovněž potvrzen, v tomto případě s jednoletým zpožděním na 

straně ceny zlata. Statisticky významný vztah s úrokovými sazbami v rámci celého 

sledovaného období je patrný nejen z grafického znázornění, ale i z výše korelačního 

koeficientu, konkrétně pro výnos 10letého amerického vládního dluhopisu a 3měsíční 

pokladniční poukázky USA. S úrokovými sazbami je úzce spojena také politika Fedu, kdy 

cena zlata reagovala na denní bázi třeba jen na proslov jeho šéfa B. Bernankeho či na důležitá 

jednání v EU. Se zpožděním cena reaguje také na hospodářský vývoj v USA, ačkoliv vztah 

není velmi silný. S cenou ropy má však zlato mnoho společného, včetně trendu vývoje ceny. 

Cena ropy výrazně ovlivňuje výši cenové hladiny, na kterou zase reaguje cena zlata. Obě jsou 

také uváděny v amerických dolarech, proto se změna kurzu dolaru projeví i v ceně ropy. 

 

V současné době existují domněnky, že se na trhu zlata jedná již o cenovou bublinu, 

jiní zase tvrdí, že cena je tažena rostoucí poptávkou vzhledem k ekonomickému prostředí 

v posledních letech. Je důležité nezapomínat na fakt, že vztah ceny zlata a výše zkoumaných 

faktorů není oddělený a vždy v národním hospodářství působí mnoho faktorů a okolností 

zároveň. V souvislosti s finanční a dluhovou krizí, která poměrně dramaticky zasáhla státy 

Evropy, přišla další rána v podobě finančních problémů Kypru, který byl považován za 

daňový ráj, proto se krize dotýká i subjektů z jiných států. Z minulých událostí je proto patrné, 

že cena zlata skrze finanční trhy reaguje také na situaci v Evropě či jiných oblastech. Je tedy 
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otázkou, zda se nakonec dočkáme historické hranice 2000 dolarů za trojskou unci nebo se 

trend obrátí. 
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