
Proč by měl investor uvažovat o investici do zlata  
a stříbra?
Zlato a stříbro jsou jedinečným uchovatelem hodnoty, 
ochranou peněz před inflací. Mají totiž svou vnitřní 
hodnotu, což dokazují více než 6 tisíc let. Navíc v určité 
fázi ekonomického cyklu jsou drahé kovy výborným 
prostředkem pro vysoce nadinflační zhodnocení peněz. 
A po korekci, kterou drahé kovy prošly v letech 2012 až 
2015, jsou jedinečnou a strategickou investicí. Čekají nás 
mnohem  větší potíže v ekonomikách, než jakých jsme byli 
svědky v letech 2008–2009. Investici do zlata či stříbra 
proto považuji za zásadní. Může totiž významně ochránit 
převážnou většinu peněžních prostředků, ne-li téměř 
všechny. 

Mluvíte o mnohem větších možných problémech 
ekonomik. Co můžeme reálně očekávat?
Politici, ekonomové ani bankéři skutečné příčiny finanční 
krize z roku 2008 neřeší. Před rokem 2008 si velké 
procento americké společnosti nabralo levné hypotéky, 
na které nemělo, a nezvládlo je splácet. Umožnila jim to 
politika levných peněz, kterou se snažily USA podporovat 
domácí ekonomiku. Ekonomika USA již dávno nedokáže  
konkurovat například Asii či Jižní Americe. Mnohem  
méně vyrábí a stále více spotřebovává – na dluh.  
Nesplácené úvěry a hypotéky začaly táhnout ke dnu  
bankovní systém nejen v USA, ale i po celém světě 
a začaly krachovat významné banky. Tuto krizi státy  
a banky řešily ještě větším zadlužováním a ještě levnějšími  
penězi. Pokuste se v historii lidstva najít jediný příklad 
krize způsobené nadměrným utrácením, vysokým dluhem 
a nadměrným tištěním měny s tím, že tato krize byla 
vyřešena ještě většími deficitními výdaji, vytvářením  
dalších dluhů a ještě větším znehodnocováním měny. 
Nenajdete ani jeden takový příklad. Ve všech případech  
tato „řešení“ vedla pouze k prohloubení krize. Důsledkem 
bude obrovský nárůst problémů a pouhé oddálení 
skutečných řešení. Za pár let hrozí bankrot velkému 
množství států. A ten má naprosto devastující důsledky 
pro bankovní systém i pro jednotlivé občany. 

Jak se dá vyřešit zadluženost států?
Jediným skutečným řešením je vždy dluhy zaplatit. 
Problémem však je, že dnešní dluhy států jsou již 

prakticky nezaplatitelné. K řádnému zaplacení státních 
dluhů vedou pouze dvě cesty, přesněji jejich kombinace. 
Nejprve je nezbytné snížit výdaje – snižování důchodů, 
omezení či zrušení sociálních dávek, zpoplatnění škol  
a lékařské péče. Dále snižování platů, omezení budování 
infrastruktury a mnoho dalších škrtů. Současně s tím 
je nezbytné zvýšit příjmy – tedy daně, odvody atd.  
V neprospěch toho všeho hovoří demografický vývoj  
v Evropě a USA. Počet pracujících se v budoucnu 
významně sníží ve srovnání s počtem obyvatel pobírajících 
důchod. Důkazem nesplatitelnosti dluhů jsou např. 
již několik let státní dluhopisy, které se nesplácejí, ale 
pouze rolují – zisk z nově vydaných dluhopisů hradí starší 
splatné dluhopisy. Státy pouze „vytloukají“ staré dluhy 
vytvářením dluhů nových. Problémem je, že dluhopisy 

jsou zatíženy úroky.  Vlivem nákupu centrálních bank  
v posledních letech klesly úroky na dluhopisech, často  
do záporu, čímž dočasně centrální banky usnadnily 
státům splácení jejich dluhů. Navíc díky nízkým nákladům 
na obsluhu dluhu státy po krizi prudce navýšily objem 
svých dluhů. Využily toho, že si mohou levně půjčit.  
Tím celý problém s dluhy narostl.  V případě normalizace 
měnové politiky však úroky na dluhopisech začnou 
opět růst a předlužené státy začnou mít potíže se 
splácením svých závazků. 

Jak to tedy může v konečném důsledku reálně 
dopadnout?
Máme v podstatě dva reálné scénáře. Za prvé 
restrukturalizaci státních dluhů, což není nic jiného než 
hezký a politicky přijatelnější název pro státní bankrot.  

Investice do zlata? 
ROZHOVOR

Proč bychom měli investovat do zlata a co všechno bychom 
měli vědět o investici do tohoto drahého kovu? 

Na tyto otázky a další podrobnosti týkající se investice do této 
komodity jsme se zeptali Pavla Ryby, obchodního ředitele 
společnosti GOLDEN GATE CZ a.s.



V této souvislosti v nejbližších letech uslyšíme  
o Japonsku, Itálii, Řecku, Španělsku či Francii. 
Neudržitelné dluhy mají však i jiné státy včetně Velké 
Británie či USA. Za druhé tištění peněz spojené  
s vysokou inflací, v extrémním případě hyperinflací  
a potom měnovou reformou. Nakonec vlády seškrtají 
nuly a dluhů se účetně zbaví. Jsem přesvědčen, že státy 
nakonec využijí oba dva způsoby řešení a pomocí řízeného 
bankrotu s vysokou inflací se dluhů zbaví.  Problém je, že 
tyto dluhy nakonec zaplatí jednotliví občané ze svých 
úspor a investic. Dvacáté století je plné důkazů toho, že 
se předlužené státy téměř vždy vydaly touto cestou. Je 
to smutné, ale obě varianty jsou decimující pro bankovní 
systém a pro úspory a životy občanů. Je třeba se na ně 
připravovat. 

Jak mohou drahé kovy ochránit naše peníze?
Zlato a stříbro jsou měnové kovy. Jsou to skutečné 
peníze, které jsou neinflační a nikdo je neznehodnotí, 
protože je nelze natisknout podobně jako peníze. Na 
zlatě Vám měnovou reformu nikdo neudělá na rozdíl od 
peněz či papírových aktiv. Zlato a stříbro jsou skutečnou 
diverzifikací portfolia každého investora. Při velmi vysoké 
inflaci získávají drahé kovy obrovskou kupní sílu. Kdo je 
vlastní, aktivně se účastní historického přerozdělování 
bohatství. 

O zlatě se v poslední době hodně píše. Není na tuto 
investici již pozdě?
Na investici do zlata ani poté, co do roku 2011 zlato 
významně zhodnotilo, rozhodně není pozdě. Navíc 
prošlo zlato v letech  2012–2015 – na rozdíl od ostatních 
investičních aktiv – dlouho očekávanou korekcí. Akcie jsou 
na historických maximech, dluhopisy také a nemovitosti 
díky extrémně levným hypotékám rovněž lámou historické 
rekordy. Není bezpečné investovat do aktiv, která jsou 
na historických maximech. Portfolio se má budovat při 
korekcích. Měli bychom kupovat podhodnocená aktiva. 
Zlato je z tohoto pohledu jedinečnou a bezpečnou 
investicí. Navíc do zlata dosud investovalo pouze malé 
procento populace. Ještě nikdo prozatím nezačal zlato 
pořádně nakupovat. V posledních letech ho nakupují 
centrální banky, které se tak připravují na možný kolaps 
měnového systému. Skutečný ohromný růst zlata 
máme teprve před sebou. Bude to v letech, kdy začne 
masivně růst inflace. Tou dobou je již dobré zlato mít, 
na nákup bude možná už pozdě. Je pravděpodobné, 
že mnohem většího zhodnocení se dočkáme na stříbře, 
které je extrémně podhodnocené. Na rozdíl od zlata se 
spotřebovává v průmyslu a těžba dlouhodobě zaostává 
za spotřebou.

Jak do zlata a stříbra nejlépe investovat?
Skutečnou ochranou a diverzifikací je investice pouze 
do fyzického kovu. Papírová investice není dostatečnou 
ochranou. Nejprodávanější a nejlikvidnější jsou slitky zlata  
o váze 1 unce (31,103 g). Ve stříbře se nejčastěji prodávají 
slitky o váze 500 g a 1 000 g za přijatelnou cenu  
a s výbornou likviditou, což by měl investor také sledovat. 

Kromě jednorázové investice mohou naši klienti nakupovat 
zlato, stříbro a platinu postupně i po menších částkách 
prostřednictvím Komoditního účtu. Komoditní účet je 
unikátní produkt na trhu, dostupný opravdu pro každého, 
protože nakupovat lze již od 500 Kč měsíčně. Lidé si však 
pravidelně spoří průměrně 1 500 až 2 000 měsíčně. 

Čím se vyznačují investice do drahých kovů?
Vyznačují se stabilitou a zhodnocením v nejistých časech, 
chrání Vás proti inflaci. Dále mají jedinečnou likviditu  
v řádu hodin, maximálně dnů. Jsou anonymní. Ve většině 
případů se výnos z investice nedaní. Investiční zlato je 
osvobozeno od DPH. Investice je koncentrovaná a dobře 
přenosná – do krabičky od cigaret se Vám vejde zlato za 
více než 2 miliony korun. Drahé kovy nemají národnost. 
Zpeněžíte je kdekoli po celém světě. 

Proč by si měl investor vybrat za partnera společnost 
GOLDEN GATE CZ a.s.?
Společnost GOLDEN GATE CZ a.s. je silným partnerem 
pro své klienty. V roce 2019 jsme prodali zlato a stříbro za  
1,9 mld. Kč, což prezentovalo více než 0,9 tuny zlata  
a 29,7 tuny stříbra. Poskytujeme profesionální poradenství  
a analýzy trhu a naše jméno a zástupci naší společnosti  
často figurují jak v odborných tištěných médiích, tak  
v TV pořadech. Klientům garantujeme zpětný odkup 
za bezkonkurenčních podmínek. Standardem jsou 
jednorázové investice od několika desítek tisíc korun až 
do několika desítek milionů korun. Jsme lídrem na trhu  
s fyzickým zlatem a stříbrem v České republice a v roce 2019 
jsme se stali největším obchodníkem s investičním stříbrem  
v Evropě. V  lednu 2020 přesáhl objem cílových částek 
Komoditních účtů a spořících programů 20 mld. korun. 
Komoditní účet je určen klientům, kterým dává smysl  
odkládat si pravidelně libovolné množství peněz do zlata 
či stříbra, případně i platiny. Velmi dobře poslouží našim 
klientům jako zabezpečení na penzi. Ve zlatě máte jistotu,  
že si i za 20 let za naspořené peníze pořídíte, co budete 
potřebovat, protože zlato Vám inflace neznehodnotí. 
Naopak, zlato je inflací zhodnocováno. Nákup zlata  
a stříbra v Komoditním účtu také zajišťuje rizika spojená 
s  hypotékami a je smysluplným spořením pro děti. 
Umožňuje zabezpečit děti do života s  jistotou, že si za 
naspořené peníze koupí to, co budou potřebovat, aniž by 
byly jejich úspory znehodnoceny inflací.
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