
Proč	  investovat	  do	  zlata?	  

	  

Zlato	  slouží	  jako	  prostředek	  uchování	  hodnoty	  již	  více	  jak	  5	  tisíc	  let.	  	  Má	  mimořádné	  vlastnosti	  a	  
široké	  uplatnění	  v	  průmyslu	  i	  lékařství.	  	  Ve	  formě	  zlatých	  slitků	  jej	  lze	  uplatnit	  kdekoliv	  na	  světě.	  Na	  
rozdíl	  od	  drahých	  kamenů	  lze	  snadno	  ověřit	  jeho	  pravost	  a	  hodnotu.	  	  Jeho	  vlastnictví	  je	  anonymní.	  Na	  
rozdíl	  od	  nemovitostí,	  je	  velmi	  mobilní.	  Jeden	  kilogram	  zlata	  se	  blíží	  k	  hodnotě	  1	  mil.	  Kč	  a	  vejde	  se	  do	  
krabičky	  od	  cigaret.	  Zlato	  je	  velmi	  vzácné.	  Na	  straně	  nabídky	  stagnuje	  vytěžené	  množství,	  přičemž	  
populace	  roste.	  	  Investiční	  zlato	  je	  osvobozeno	  od	  DPH.	  	  

Než	  začnete	  investovat	  do	  zlata,	  vybírejte	  ověřené	  obchodníky,	  trh	  se	  zlatem	  není	  státem	  regulován.	  	  
Vybírejte	  slitky	  známých	  rafinérií,	  kvalitní	  zlatý	  slitek	  by	  měl	  mít	  kvalitní	  certifikát	  pravosti,	  který	  
uvádí	  tyto	  údaje:	  	  

-‐ Logo	  rafinérie,	  
-‐ Logo	  dodavatele,	  
-‐ Specifické	  číslo	  slitku,	  váhu	  slitku	  a	  jeho	  ryzost.	  

Ověřte	  si,	  zda	  je	  Vaše	  zlato	  řádně	  pojištěno	  a	  zajištěno.	  	  

Cena	  zlata	  se	  odvíjí	  od	  aktuální	  hodnoty	  na	  londýnské	  burze	  a	  tzv.	  obchodní	  přirážky.	  Obchodní	  
přirážka	  zahrnuje	  náklady	  na	  ražbu,	  zpracování,	  pojištění	  ,	  transport	  a	  distribuci	  zlata.	  U	  jednotlivých	  
distributorů	  se	  značně	  liší.	  Velký	  vliv	  na	  cenu	  1	  g	  zlata	  má	  velikost	  nakupovaného	  slitku.	  1	  g	  zlata	  při	  
nákupu	  1.000	  g	  slitku	  vyjde	  i	  na	  polovinu	  ceny	  oproti	  nákupu	  1	  g	  slitku.	  	  	  

Nejsnadnější	  cestou	  ke	  zlatu	  je	  spořící	  program	  ve	  zlatě.	  Umožní	  Vám	  nakupovat	  investiční	  zlato	  
opakovaně	  a	  dlouhodobě	  a	  to	  již	  od	  malých	  částek.	  	  Využijete	  tak	  efektu	  průměrování	  nákupní	  ceny	  
a	  ochráníte	  se	  tak	  proti	  riziku	  nesprávného	  načasování	  nákupu.	  U	  každého	  spořícího	  programu	  si	  
zjistěte	  podmínky	  dodání,	  úschovy,	  zpětného	  odkupu	  a	  kdy	  konkrétně	  se	  stává	  zlato	  Vaším	  
majetkem.	  Seriózní	  obchodníci	  uvádějí	  i	  transparentní	  obchodní	  přirážku.	  	  

Zlato	  je	  dlouhodobá	  konzervativní	  investice.	  Nekupujte	  ho,	  abyste	  rychle	  zbohatli,	  ale	  s	  cílem	  
dlouhodobě	  ochránit	  svůj	  majetek	  před	  znehodnocením.	  	  Spolehlivě	  funguje	  jako	  uchovatel	  
hodnoty	  a	  ochrana	  majetku	  před	  krizemi.	  	  Přidělte	  zlatu	  část	  portfolia.	  Doporučuje	  se	  5	  –	  15	  %	  
finančního	  majetku.	  	  Přejeme	  Vám	  mnoho	  investičních	  úspěchů	  a	  rádi	  Vám	  poskytneme	  více	  
seriózních	  informací	  a	  zprostředkujeme	  spoření	  ve	  zlatě	  s	  budoucím	  i	  okamžitým	  dodáním	  zlata	  ve	  
slitcích	  nebo	  mincích.	  

	  

	  

Ing.	  Miroslav	  Severa	  
Jednatel	  společnosti	  	  
CP	  Brokers,	  s.r.o.	  


