
RODINNÉ FINANCE 

 
Zlato  představuje základní stavební kámen široce rozloženého celkového portfolia. 
       

Aby Vaše rodinné finance odolaly jakékoliv krizi, měly by být vystaveny podobně, jako kvalitní dům s pevnými 
základy. 
Jen tak budete schopni přestát různé pohromy. Počínaje devalvací koruny přes  oslabování měny až po inflaci a 
chystanou měnovou reformu – přechod na euro. 
Ochrana Vašich úspor – vlastní důchodová reforma. 
Základy kvalitních rodinných financí tvoří zlato. Jediná univerzální světová měna po dobu již více než 2500 let. Zlato 
po dobu své historie dokázalo odolat jakýmkoliv krizím , znehodnocování  i zániku  již mnoha různých  měn. 
 
Pevné zdi rodinných financí představují investice do nemovitostí a např. podílových fondů. Pro stabilitu rodinných 
financí je zapotřebí investovat v širokém  záběru– od nástrojů peněžního a dluhopisového trhu až po investice do trhu 
akciového -  fondy s širokým rozptylem světových akcií různých odvětví,  teritorií, stylu managmentu, apod. 
Zastřešit své finance můžete běžně dostupnými nástroji; spořícími účty a dalšími krátkodobými instrumenty. 

Lifestyle Gold Depot 
Opatření do budoucna se 
zlatem v trezoru Garance pod dozorem 

Národní banky Rakouska 

Běžné a spořící účty 
Hotovost Krátkodobé instrumenty                                                      peněžního trhu 

Partner Bank.je rakouskou depozitní bankou, která svým klientům zprostředkovává nákup zlata 
přímo od „Good Delivery“ producentů za cenu až o 40% nižší, než v běžné distribuci! 
Zlato si klient může ponechat v bezpečí bankovního trezoru nebo dopravit domů. 
Za období od října 2013 do ledna 2015 cena zlata v korunách vzrostla o 25,1%!  

C-QUADRAT ARTS TR Global – AMI – fond s řízenou alokací (akciové, dluhopisové fondy a peněžní trh.) 
Zajištěna rotace zemí a odvětví podle počítačových algoritmů nejvyššího očekávaného výnosu.  
Výnos od roku 2003: 136,77%! Výnos za rok 2014: 7,63%! 

European Property – realitní investiční fond založený v roce 2004. Soustřeďuje se 
na investování do realit v Německu, Rakousku a Velké Británii. 
Zhodnocení za posledních 3 roky: 15,76% p.a.! Zhodnocení za rok 2014: 23,26%! 



RODINNÉ FINANCE 

Malá informovanost a velká mediální síla „komerčních“ bank způsobila, že většina 
rodinných financí se spíše než odolnému domu s pevnými základy podobá vratkému párty 
stanu… 

Úzce zaměřené portfolio a orientace na pouhé peněžní instrumenty nemůže sloužit, jako 
zajištění rodinných financí do budoucna. Pokud máte peníze v bankách a jiných peněžních 
ústavech, máte v ruce pouze smlouvu, kus papíru a stáváte se věřiteli. Správnými investicemi 
se však stáváte majiteli.  O svém majetku můžete svobodně rozhodovat - mít jej doma, 
zaznamenán v katastru nemovitostí nebo na depozitních účtech,  popř. v bankovních 
trezorech, uschovaný na Vaše jméno. 
 
V případě, že jste pouze věřiteli, se nelze divit problémům, které pro rodinu přináší pouhá 
běžná inflace či znehodnocování měny. 
Lze se jen dohadovat, jak rodinné finance zpustoší měnové reformy – ať již přechod na euro 
nebo například reformy důchodového systému… 
 
Proč se pachtíme za penězi, když si  je neumíme ochránit. 

Běžná rodina 

Rodina s vyšším příjmem 

Běžné účty, hotovost, 
stavební spoření 


