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NUMISMATIKA 

Češi začali investovat do starých mincí 
Praha, 21. 5. 2008 Hospodářské noviny 

Omrzelo vás sledování kurzů akcií? Můžete zkusit uložit své jmění do vzácných zlatých mincí, bankovek či 

vyznamenání. Zatímco před pěti lety šlo téměř hlavně o zálibu sběratelů, v současnosti přibývá investorů, 

kteří o mincích nic neví a spoléhají se na služby odborníků. "Hodnota vzácných mincí, bankovek a řádů 

stále roste. Tržní cena nepoškozených exemplářů se ročně zvyšuje v průměru až o deset procent," říká 

obchodník Petr Kovaljov, vystudovaný právník provozující firmu Numfil. Leckdy však cena raketově 

vylétne. Číslovaný dukát s rytinou Svatého Václava se prodával před třemi lety za cenu kolem 110 tisíc 

korun. Nedávno se stejný exemplář prodal v zahraniční aukci za 300 tisíc korun.  

 aureus císaře Aureliana v hodnotě 7000 eur 

 

Enormní zájem o nákup vzácných mincí potvrzuje i ředitel odboru prodeje a marketingu Libor Křapka z 

České mincovny, která kromě pamětních medailí razí mince, jež Česká národní banka dává do oběhu. 

"Lidé se bojí o své investice, a proto se vrací k jistotě - zlatu. Líbí se jim také leckdy mimořádné zhodnocení 

mincí," vysvětluje Křapka.  

Na zajímavou stránku většího zájmu o mince upozorňuje Pavel Beroušek z firmy Aurea Numismatika. Větší 

zájem totiž zvedá i výkupní ceny. "Hůře se nám daří zboží vykupovat. Na druhou stranu se prodají věci, 

které dva roky "ležely" na prodejně," říká Beroušek.  

Starší nemusí být vzácnější  

Ne každá mince však může svému majiteli vydělat velké peníze. Jen velmi malé procento kusů, které lze na 

trhu najít, má potřebnou kvalitu. Ta se posuzuje podle pětistupňové stupnice. Mince vhodná k investici by 

neměla mít rýhy či otřelé plochy, kvůli tomu, že roky "obíhala" na peněžním trhu. Čím v lepším stavu mince 

je, tím víc může svému majiteli vydělat.  

"Mincí z dob římské říše existuje bezpočet, aureus ve špičkovém stavu (jednotka římské měny) nebo zlatý 

antický medailon se objeví jednou za dvacet let a prodá se za desetinásobek obvyklé ceny," tvrdí Kovaljov.  

Tržní hodnotu mince určuje dále její vzácnost. I když si mnoho lidí myslí, že čím starší mince je, tím je 

vzácnější, pravdou je opak. Například starověká římská mince vyražená před více než dvěma tisíci lety 



může mít hodnotu okolo dvanácti set korun, za minci Chrám Sv. Víta z roku 1994 ve špičkové kvalitě 

dostane majitel i 23 tisíc korun. O ceně totiž rozhoduje, kolik kusů mincí se vyrobilo. Čím více mincí je v 

oběhu, tím menší hodnota. Tržní cenu určuje také popularita dotyčné mince, řádu či bankovky. Ta se 

neodvíjí od počtu vyrobených kusů, ale podle momentálních přání a tužeb světových sběratelů.  

V Česku je například v současnosti sháňka po svatováclavských dukátech, které se razily v období první 

republiky. Podle Kovaljova mohou mít investoři do budoucna také zajímavé zisky z rakousko-uherských 

zlatých mincí, které se dnes prodávají za cenu od 3800 korun.  

Pozor na padělky!  

Začínající investor do mincí či bankovek musí být opatrný při výběru vhodného obchodníka. Doporučení od 

známých či přátel nestačí, důležité jsou reference od obchodních partnerů.  

Podle Kovaljova existuje při nákupu v aukčních síních nepsané pravidlo, že v případě, že zákazník koupí 

minci a později odhalí její nepravost, prodejce vrátí peníze zpět. Vzhledem k několikanásobným expertizám, 

které prodejci nechávají před aukcí provést, je však šance na koupi padělku minimální. Přesto se to stát 

může.  

"Nedávno jsem reklamoval jeden starobylý řád. Konzultoval jsem jeho pravost s odborníky z Petrohradu, 

kteří poznali, že jde o falzifikát. Aukční firma výsledek expertizy respektovala," říká Kovaljov.  

Riziko, že jde o podvod, mohou snížit i dokumenty, které jsou k věci přiloženy. Zpravidla jde o informace o 

místu nálezu, předchozích majitelích a aukcích.  
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