
PROČ SPOŘIT DO ZLATA 
 
 
 
INFLACE snižuje kupní sílu peněz 
 
Současné „peníze“ nejsou kryty zlatem. Vzhledem k tomu, že nekryté peníze pochází z dluhu, který je zatížen úrokem a 
většina dluhů je tedy nesplatitelná, je nutné do systému pumpovat nové peníze na pokrytí splácení těchto dluhů 
(úroků). Tímto se ředí hodnota stávajících nekrytých peněz, následkem čehož je zaručena jejich neustále se snižující 
kupní síla – REÁLNÁ HODNOTA PENĚZ KLESÁ. 
 
Kupní síla AMERICKÉHO DOLARU se snížila od založení centrální banky USA v roce 1913 o 96% (viz obrázek): 
 

 
 
Kupní síla EURA se snížila od roku 1989 do roku 2010 o 43% (viz obrázek): 
 

 
 
Kupní síla ČESKÉ KORUNY se snížila od roku 1989 do roku 2012 o 80% (viz obrázek): 
 

 
 



• Inflace stihla od roku 1995 do roku 2012 připravit střadatele již o polovinu majetku. Je to SKRYTÁ DAŇ, kterou 
zaplatí veřejnost prostřednictvím svých úspor v nekryté měně. 

• Svět se potýká s rostoucími dluhy a řešení je HYPERINFLACE nebo BANKROT. 
• Státy a banky se chrání navyšováním svých rezerv v investičním zlatě. 
• Lidé hledají dostupnou a účinnou ochranu. 
 
 
NEKRYTÉ PENÍZE nejsou schopné uchovávat reálnou hodnotu 
 
• Hodnota bankovky je vyjádřena pouze symbolicky a to tiskem na zcela jinak bezcenném papíru. 
• Platnost bankovek není věčná a může kdykoli ze dne na den propadnout ve prospěch státu. 
• Množství peněz, které reálně neexistují v podobě bankovek a mincí, roste. 
 
 
SPOŘENÍ DO ZLATA překonává zastaralé formy spoření. 
 
Cena zlata vzrostla od roku 2000 do roku 2012 o 464%: 
 

 
 
Každý, kdo touží po svobodě a nezávislosti, po klidném životě, zajištění a bezstarostné budoucnosti, ať už své či 
rodinné, může díky spoření do zlata spořit na cokoli mnohem flexibilněji a efektivněji. 
 
Spoření do zlata je postavené na jistotě a bezpečí reálné hodnoty ryzího zlata, je nezávislé na vládách, měnách, 
ekonomických či politických rozmarech a umožňuje zachovat diskrétnost i přístup k majetku kdykoli a bez sankcí. 
 
Spoření do zlata umožňuje dlouhodobě měnit peníze v investiční zlato nejvyšší kvality prestižních certifikovaných 
evropských výrobců, bez DPH, a s výrazně nižšími náklady na pořízení každého gramu investičního zlata. 
 
 
INFLACE snižuje kupní sílu peněz a zvyšuje kupní sílu zlata 
 
ZLATO je celosvětově uznávaná měna. Záruka nezávislosti a svobody, základní rezerva bank i států. 
 
Vytvářením dalších peněz klesá hodnota všech peněz a to znamená neustálé zdražování. Tímto způsobem mizí lidem 
bohatství držené v penězích. Tempo růstu ceny zlata je toho nespolehlivějším ukazatelem i důkazem. Dokud bude 
možné tvořit peníze "ze vzduchu", bude držení peněz představovat nebezpečí budoucí chudoby a držení zlata zdroj 
rostoucího bohatství. 
 

 



 
ZLATO je osvědčeným uchovatelem reálné hodnoty 
 
• TRVANLIVOST zlata a jeho odolnost proti vnějším vlivům nemá konkurenci. 
• HODNOTA zlata je nezávislá na vládách, měnách, ekonomických a politických faktorech světa. 
• PLATNOST zlata jako prostředku směny se akceptuje již tisíce let. 
• MNOŽSTVÍ zlata v Zemi je omezené, nedá se uměle vyrobit, musí se nákladně těžit. 
 
 
SPOŘENÍ DO ZLATA je nejdostupnější forma ochrany 
 
KAŽDÝ člověk může pomocí spoření do zlata chránit svou budoucí životní úroveň a spořit na cokoli bezpečně a 
efektivně, nezávisle na hospodaření státu, hospodaření banky či lokálním ekonomickém růstu. 
 
 
SPOŘENÍ DO ZLATA - Dostupná jistota pro každého 
 
Životní náklady se zvyšují několikanásobně rychleji, než výnosy na běžných 
spořících účtech. 
Na obrázku vpravo je vidět, jaká je skutečná kupní síla naspořených peněz 
na jednom z nejvíce uznávaném spoření - penzijním fondu v průběhu 
posledních 20 let se započtením inflace. I tady platí, že čím déle spoříte, tím 
více ztrácíte v reálné hodnotě bez ohledu na to, zda pobíráte státní příspěvek 
a úrok. 
 
 
HYPERINFLACE v Jugoslávii 

Jak vypadá taková hyperinflační destrukce? Nedávný příklad z Jugoslávie z 
let 1988 až 1995 to názorně ukazuje. Před rokem 1990 měl jugoslávský 
dinár měřitelnou hodnotu. Mohli jste si za něj něco koupit. Jenže během 80. 
let fungovala jugoslávská vláda na neustálých rozpočtových deficitech a 
tiskla nové peníze, aby pokryla tento nedostatek. Na počátku 90. let vláda 
spotřebovala všechny své pevné rezervy a pokračovala tím, že vydrancovala 
soukromé účty svých občanů. Aby mohla země dále fungovat, musela vláda 
tisknout bankovky se stále větší nominální hodnotou, co vyvrcholilo tímto 
příkladem - 500 miliardová bankovka. 
Na svém vrcholu dosahovala inflace v Jugoslávii 37% denně. Kvůli tomu se ceny zdvojnásobily každých 48 hodin. 
Pokud byste například 1.1.2013 měli naspořeno 100 miliard korun, do 3. dubna 2013 by mělo těchto 100 miliard korun 
kupní sílu jedné koruny. Je Vám asi jasné, že pokud byste se pokoušeli v tomto období spořit, přišli byste o všechno, 
takže můžeme říci, že inflační peněžní režimy trestají ty, co spoří. 
 
 
HYPERINFLACE v Zimbabwe 
 
Situaci, kdy se měnová politika vymkne centrální bance z rukou, ukazuje 
hyperinflace v Zimbabwe. 
V květnu 2008 kvůli rychlému znehodnocování měny vydalo Zimbabwe 
půlmiliardovou bankovku jejíž hodnota odpovídala dvěma americkým 
dolarům. V obchodech si za ní mohli zimbabwští obyvatelé koupit například 
dva bochníky chleba. Přitom ještě v únoru bojovali občané s inflací ve výši 
164 900 %.  
Roční inflace zde dosahuje několika milionů procent, lidé chodí nakupovat 
s taškami plnými bezcenných bankovek. 
Situaci v Zimbabwe například nepomohlo ani to, kdy centrální banka v 
polovině roku 2008 z bankovek umazala deset nul, hyperinflace dále 
pokračuje. Lidé zde používaným penězům nevěří, vracejí se zpět k fyzickým 
hodnotám. 
 
 
SPOŘENÍ DO ZLATA - Přináší skutečné bohatství 
 
Výnosy převyšující míru reálné inflace a výhody, které jsou při běžných metodách spoření nedostupné. 
 



• ŽÁDNÉ POPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU
• PENÍZE JSOU KDYKOLI K DISPOZICI
• ŽÁDNÉ ROČNÍ DANĚ Z VÝNOSU 
• INFLACE PŘEDSTAVUJE ZISK 
• ŽÁDNÉ SANKCE, PENÁLE, OMEZENÍ
• NEZÁVISLOST NA HOSPODAŘENÍ VLÁDY
• NEZÁVISLOST NA HOSPODAŘENÍ BANKY
• MAJETEK V REÁLNÉ HODNOTĚ 
 
 
SPOŘENÍ DO ZLATA - Praxe a zkušenosti
 
• Spoření do zlata se v Evropě stává produktem číslo jedna. Představuje pro Vás jistotu, 

bezpečí před inflací i narůstajícím zadlužováním evropských vlád. Umožňuje Vám 
dosáhnout nadstandardních výnosů i okamžitý přístup ke svému majetku. Přizpůsobí se 
kdykoli Vašim možnostem i představám a to vše bez zbytečných poplatků, sankcí, 
závazků a povinnosti platit pravidelně.

 
• Pokud se i Vám jeví ochrana Vašeho bohatství ryzím zlatem mnohem zajímavější a 

bezpečnější, než jiné druhy investic, vkladů a spoření, se kterými jste se dopo
pak Vám zbývá už pouze jediný krok 
ty nejlepší podmínky, protože podmínky jednotlivých společností se

 
 
Naše cíle 
 
Umožnit každému chránit svůj majetek využitím jedinečných vlastností zlata pro 
zachování jeho hodnoty. Zajistit každému zájemci o tento způsob ochrany majetku 
kvalitní zlato předních certifikovaných tavíren Evropy, splňující náležitosti podle čl. 
1 odst. 1 písm. a) § 92 zákona č. 235/2004 Sb., a zároveň s tím i poskytování 
patřičných služeb a servisu v nejvyšší možné kvalitě. Vybudovat dlouhodobý a 
perspektivní vztah s klientem, založený na jistotě a stabilitě komodity, jímž 
investiční zlato je. 
 
 
Co je naší předností 
 
Pro každého zájemce o investiční zlato představujeme velmi širokou variabilnost 
zboží, služeb, možností a servisu. Zájemci mají možnost svobodně si zvolit výrobce 
zlata z certifikovaných rafinerií Belgie, Švýcarska, Rakouska, metodu nákupu,
metodu uskladnění, metodu disponování i cenu odkupu.
 
 
SPOŘENÍ DO ZLATA - Servis 
 
• Bezplatné internetové rozhraní pro sledování stavu majetku
• Bezplatného pojištění uskladněného investičního zlata na 

území ČR 
• Rychlý a bezplatný výkup za minimálně 100% spot
• Možnost čerpání peněz ze zlata na cokoli bez nutnosti 

odprodeje zlata 
 
 
Bezplatné konzultace 
 
Pokud byste potřebovali poradit nebo získat více informací, kontaktujte nás
+420 775338422 
+420 720220699 
+420 543217500 
taubinger@seznam.cz 
selhanipenez@seznam.cz 
 
Další informace a vzdělávání: www.selhanipenez.cz
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Umožnit každému chránit svůj majetek využitím jedinečných vlastností zlata pro 
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Pro každého zájemce o investiční zlato představujeme velmi širokou variabilnost 
zboží, služeb, možností a servisu. Zájemci mají možnost svobodně si zvolit výrobce 
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Rychlý a bezplatný výkup za minimálně 100% spotové ceny 
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Pokud byste potřebovali poradit nebo získat více informací, kontaktujte nás: 

www.selhanipenez.cz 
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