
Zajištěná investice do mincí z drahých kovů 
s garantovaným čistým výnosem nejméně 6% za 2 roky

Komu je investice určena? 
Každému, kdo chce ochránit svoje úspory před inflací, kterou způsobuje 
neustálé tištění nových peněz, jimiž vlády zachraňují krachující banky a státy. 

Jak to funguje? 
Každý investor si nejprve zvolí objem své investice a kov, do kterého chce 
investovat (zlato, stříbro, nebo jejich kombinaci). Nejnižší ani nejvyšší 
hodnota investice není omezena. Na základě rozhodnutí investora připraví 
naše společnost nabídku mincí tak, aby co nejlépe vyhovovala přání 
investora. Tato nabídka je vždy vybírána ze zboží, které je skladem a které 
jsme nakoupili za dobré ceny tak, abychom i investorovi mohli dobrou cenu 
nabídnout. Do garance 106% nespadá to zboží, které si investor vybere z 
našeho webu sám a není obsaženo v námi zpracované nabídce. Do nabídky 
nelze zahrnout zboží na objednávku. Zaručujeme, že cena za mince bude 
nejnižší v porovnání s jakýmkoli obchodníkem, který má zboží skladem ihned 
k dodání. Po odsouhlasení investor uhradí dohodnutou cenu a obratem obdrží 
zásilku obsahující vybrané mince. V zásilce bude přiložena faktura spolu s 
garancí zpětného výkupu zboží z faktury za nákupní cenu zvýšenou o 6%. 
Poštovné je zdarma. 

Kdy a jak investor realizuje zisk? 
Přesně po 2 letech ode dne uhrazení faktury (a po dobu dalších tří měsíců) 
může investor nabídnout zakoupené mince ke zpětnému odkupu. Poté zašle 
mince cenným psaním na výkupní adresu a bude mu proplacena nákupní 
cena zvýšená o 6%. 

Je možné dosáhnout i vyššího zisku, než 6%? 
Ano, a je to velmi pravděpodobné. Investor nemusí odprodat mince zpět nám 
za garantovanou cenu, ale může je prodat na volném trhu, kde bude cena 
velmi pravděpodobně ještě vyšší. 

Jak můžete slíbit takový výnos? 
Investorovi doporučíme z naší nabídky jen ty produkty, které mají vysokou 
pravděpodobnost růstu ceny. Předpokládáme, že se na nás bude se zpětným 
výkupem obracet jen minimum investorů, protože na volném trhu bude za 2 
roky cena ještě vyšší. Pokud bychom investorovi radili špatně a cena 
nestoupla, nebo dokonce klesla, proděláme na tom při zpětném výkupu a to 



rozhodně není náš cíl. Raději poradíme dobře a necháme investora vydělat 
víc, než 6%, nebo na rozdílu vyděláme sami, pokud bude cena vyšší a 
investor bude ochoten odprodat jen za garantovaných 6%. 

A proč to vůbec děláte, vždyť je to pro Vás nevýhodné? 
Do akce 106% vždy nabízíme jen zboží skladem, takové, které jsme nakoupili 
za dobrou cenu. Cílem je podpora prodeje našeho zboží a nabídka zejména 
těm investorům, kteří s investicí váhají a raději nechají své peníze ležet 
zadarmo (nebo za směšný úrok) v bance. Zvýšením obratu můžeme za 
utržené peníze znovu dobře nakoupit a vydělat na vyšším obratu našeho 
zboží. 

To není nic nového, investici do zlata nabízí kdekdo. 
Jenže: garantovaný výnos nenabízí nikdo a riziko nese vždy investor. Většina 
„spoření ve zlatě“ a podobných produktů (včetně bankovních) je navíc 
postavena na tom, že investor vlastní jakousi pomyslnou část zlaté cihly, 
údajně uloženou kdesi v bance. Při ukončení investice je pak obvykle 
vyplácen v penězích, nikoli ve zlatě. V praxi to pak (obvykle) funguje tak, že 
žádné zlato ve skutečnosti neexistuje, a pokud přijde krach banky, nebo 
investiční společnosti, investor nedostane nic, nebo jen zlomek investice. Není 
nad to, mít zlato fyzicky doma. 

Ale když si na aukčním serveru koupím minci, můžu ji sehnat třeba 
o pár stovek levněji. 
Ano, to je možné. Je to však výhodné jen na první pohled. Podívejte se na 
modelový příklad:
a) Investor koupí „s námi“ 3 zlaté mince po 12000 Kč. Zaplatí 36000 Kč, 
poštovné zdarma. Po 2 letech nám je odprodá za 3x 12720 Kč = 38160 Kč. 
Čistý zisk je 2160 Kč, tedy přesně 6%. Prodej movitých věcí je osvobozen od 
daně z příjmu, žádnou daň tedy nezaplatí, zůstane mu přesně 6%. 
b) Investor koupí od různých prodejců 3 zlaté mince průměrně za 11700 Kč, 
poštovné připlatí 3x 100 Kč. Celkem zaplatí 35400 Kč. Po 2 letech cena 
stoupne až na 13000 Kč za minci. Investor je za tuto cenu prodá na aukčním 
portálu, utrží 39000 Kč. Poštovné zaplatí kupující, aukčnímu portálu zaplatí 
investor provizi 3x 1105 Kč. Jeho celkový zisk bude 39000 – 35400 – 3315 = 
285 Kč, tj. 0,8% z vložených peněz. 
Přestože mince koupil levněji a prodal v aukci dráž, než do zpětného výkupu, 
jeho zisk je skoro 8x menší. Ještě větší problém by nastal, pokud by cena 
mince nevzrostla o tolik, nebo dokonce klesla. V tom případě samostatně 
nakupující investor prodělá. 



Jsou nějaké omezující podmínky pro zpětný výkup? 
Jedinou podmínkou je, aby zboží bylo v naprosto perfektním stavu, tedy 
přesně v takovém, jako bylo dodáno, včetně krabiček, certifikátů a podobně. 
Mince se nesmějí osahávat, rozhodně nedoporučujeme otvírat průhlednou 
kapsli, ve které jsou uloženy. 

Proč vůbec investovat do drahých kovů? 
Cena drahých kovů pořád roste, může sice během měsíce i klesnout, to není 
nic divného, ale v dvouletém horizontu předpokládáme růst nejméně o 
zmiňovaných 6%. I kdyby cena kovu rostla méně, obvykle nabídneme 
investorovi do jeho portfolia i zlaté a stříbrné mince, u kterých s časem roste 
(někdy i velmi výrazně) sběratelská hodnota. Pokud dojde v Evropě k jakékoli 
krizi měny (odchod některých států od Eura, nezvládnutelné zadlužení států), 
bude tento problém Evropská centrální banka pravděpodobně řešit masivním 
tištěním ničím nekrytých peněz, čímž se hodnota peněz sníží a zlato a stříbro 
tak budou dražší. Jinými slovy: Mám-li nyní 12.000 korun, mohu za ně 
nakoupit cca 10g zlata. Bude-li za rok stát zlato 2000 korun za gram, co je 
výhodnější: mít za rok 12000 korun plus 0,1% úroku z banky, nebo 10g zlata 
v hodnotě 20000 korun? 

Jak to tedy mám udělat, když chci investovat třeba 30.000 Kč? 
Napište nám na miniceny@seznam.cz nebo na petrbroz@volny.cz e-mail s 
předmětem „garantovaná investice“ a do zprávy:
- kolik peněz chcete investovat 
- do jakých kovů (nebo zda si necháte od nás poradit) 
- Vaši doručovací adresu. 
Pozor, cena mincí na webu zlatoweb.cz platí pro přímý prodej, pro účely 
investování je pouze orientační, nabídneme Vám vždy ceny nižší, v závislosti 
na objemu a složení Vaší investice. 
Obratem od nás obdržíte nabídku, kterou samozřejmě můžeme po dohodě 
jakkoli upravit. Po uhrazení faktury ihned odesíláme zboží na Vaši adresu. V 
případě jakýchkoli dotazů pište na uvedené e-maily. 


