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PRAVDA 
O DIAMANTECH

INVESTICE DO DRAHOCENNÝCH KAMENŮ 
SE MŮŽE MNOHONÁSOBNĚ VRÁTIT, ALE TÉŽ 
PŘINÁŠET ÚSKALÍ. CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT 

O DIAMANTECH, NEŽ NĚJAKÝ KOUPÍME?

Text  DAVID BROUGH

Diamanty získaly jedinečný status skutečného 
daru lásky. Těší se například obdivu britské krá-
lovské rodiny, proto při nedávné svatbě s princem 
Williamem zdobil Kate Middleton diamantový 
diadém od Cartiera z roku 1936. K těmto dra-
hým kamenům se vzhlíží jako k nejvyššímu sym-
bolu společenského postavení. Optické vlastnosti 
diamantů jsou oslnivé, jiskří totiž daleko více než 
kterýkoliv jiný drahokam. 

KOUZLO KAMENŮ
Investoři do diamantů doufají, že hodnota těchto 
ceněných a vzácných drahokamů bude stoupat. 
Mohou být ale zklamáni, protože cena diamantů 
je nestálá. S rostoucím počtem nákupů vysoce 
hodnotných diamantů přes internet navíc při-
bývá problémů s padělanými certifikáty. Marijan 
Dundek, významný odborník na drahé kameny 
a autor bestselleru Diamanty, říká: „Investice do 
diamantů představuje dobrý způsob, jak zachovat 
nebo zvyšovat hodnotu kamene, nemusí to být 
ale automaticky cesta k rychlému zisku. Aby se 
dalo o diamantech uvažovat jako o investici, měly 

by být co nejkvalitnější, ať už nejvzácnější bílé, 
nebo nejlepší přírodní pestrobarevné drahokamy. 
Hodnota takových vzácných a kvalitních kamenů 
se bude postupem času jen zvyšovat.“
David Bennett, ředitel oddělení klenotnického 
zboží pro Evropu a Střední východ aukčního 
domu Sotheby’s, uvádí, že některé diamanty 
růžové, modré, zelené a bílé nevyjímaje, které 
tento prestižní aukční dům prodal v posledních 
letech v Ženevě, dosáhly světového rekordu v ceně 
za karát. „Nejkvalitnější a vzácné diamanty mají, 
stejně jako mistrovská díla v jiných kategoriích 
trhu s uměním, určitou vlastní hodnotu,“ říká 
Bennett. Například loni v  listopadu se v ženevské 
síni Sotheby’s prodal nejdražší kámen, který se 
kdy nabízel v aukci. Tehdy tu „král diamantů“ 
Laurence Graff  zakoupil růžový diamant o váze 
24,78 karátů za šestačtyřicet milionů amerických 
dolarů. Marijan Dundek  považuje diamanty za 
snadno přenosnou formu bohatství, navíc smě-
nitelnou a prodejnou po celém světě. Lze se na 
ně dívat jako na mezinárodně uznávanou alter-
nativní měnu, která má kdekoli na světě stejnou 
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hodnotu. „Diamanty jsou vzácné, drahé, krásné, 
tajemné, magické a romantické, ale pozor – než 
uděláte jakékoli rozhodnutí, musíte, stejně jako 
u jakékoli jiné investice, zvážit rizika,“ varuje.

NESTABILNÍ CENA
Italský tvůrce luxusních šperků Roberto Coin vidí 
riziko investic do diamantů v nestabilních tržních 
podmínkách. „Trh se neustále mění a do čeho 
bylo dobré investovat v minulosti, to teď nemusí 
být stejně výhodné,“ upozorňuje. „Teď ceny dia-
mantů rostou. V současné chvíli ale nelze předpo-
vědět, kam se budou ubírat v budoucnu.“
Dalším způsobem, jak investovat do diamantů 
 zejména pokud si nemůžete dovolit koupit ty 
nejvzácnější a nejneobyčejnější drahé kameny  je 
nákup kótovaných akcií diamantových těžařských 
společností, jako jsou Petra Diamonds a Gem 
Diamonds. Nicméně ani investice do akcií nedá-
vá žádnou záruku a ceny akcií mohou divoce kolí-
sat. Někteří analytici se domnívají, že současný 
růst cen diamantů může pro některé producenty 
signalizovat slibné vyhlídky na zisk.
V důsledku globální finanční krize ceny diaman-
tů klesly a výrobci jako třeba De Beers snížili svoji 
produkci. Teď se ale ceny diamantů vrátily zpět na 
úroveň před krizí.

KRVAVÉ A FALEŠNÉ
Nejvýznamnější zástupci daného odvětví považují 
za důležité uklidnit kupce diamantových šperků, že 
jejich drahé kameny nebyly použity k financování 
nejrůznějších světových konfliktů. K osvědčování 
původu surových diamantů ze zdrojů, jež leží 
mimo oblasti konfliktů financovaných diaman-
tovým průmyslem, slouží Kimberleyský systém 
certifikace (Kimberley Process Certification 
Scheme  KPCS). „Spotřebitel by měl znát původ 
diamantů,“ říká Roberto Coin. „Kimberleyský 
systém je jedinečná společná iniciativa vlád, mezi-
národního diamantového průmyslu a nevládních 
organizací, která má za úkol zastavit oběh kon-
fliktních diamantů.“
Dalším problémem jsou pro potenciální inves-
tory do diamantů falešné certifikáty. Ty, které 
vydává Americký institut pro drahé kameny 
(Gemological Institute of America  GIA) a dal-
ší renomované laboratoře, se staly důležitým 
měřítkem při kategorizaci diamantů pro inves-
tiční účely. 

NĚKTEŘÍ ANALYTICI 
SE DOMNÍVAJÍ, ŽE 

SOUČASNÝ RŮST CEN 
DIAMANTŮ MŮŽE PRO 

NĚKTERÉ PRODUCENTY 
SIGNALIZOVAT SLIBNÉ 

VYHLÍDKY NA ZISK.
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ŽLUTÝ ZELENÝ ORANŽOVÝ HNĚDÝ RŮŽOVÝ

ČERVENÝ ŠEDÝ ČERNÝ MODRÝ PURPUROVÝ

PŘÍRODNÍ BAREVNÉ DIAMANTY

„Pokud chce mít držitel diamantového certifi-
kátu jistotu, že dokumenty, které vlastní, jsou 
pravé, může je předložit ke kontrole přes GIA 
Report Check, což je bezplatná internetová služ-
ba, která dokáže ověřit, zda se doklad  GIA 
Diamond Grading Report  či dokumentace 
 Diamond Dossier  shoduje s údaji v databázi 
GIA,“ dodává Marijan Dundek.
Jedním z častých triků podvodníků je vybroušení 
diamantu tak, aby odpovídal již existujícímu cer-
tifikátu. Roberto Coin má za to, že je třeba chránit 
spotřebitele a každý podvod týkající se diamantové-
ho certifikátu nahlásit místní asociaci klenotníků. 
Riziko podvodů s certifikáty se zvyšuje s rostou-
cím prodejem drahokamů přes internet. „Objem 
prodeje velmi hodnotných diamantových šperků 
přes internet roste, dá se tedy očekávat i nárůst 
certifikačních podvodů,” upozorňuje uznávaný 
specialista na diamanty Nicholas White a dodá-
vá: „Je na průmyslu samém, aby se ohlídal, a na 
spotřebitelích, aby pochopili, že certifikát je 
stejně dobrý ukazatel kvality diamantu jako zku-
šenost a poctivost jejich klenotníka.“
Na otázku, je-li riziko vyšší při nákupu dia-
mantů v zemích Středního východu, kde může 
být problémem míra regulace, odpovídají Coin 

i Dundek, že se není čeho bát, pokud kupující zís-
kají drahokamy z důvěryhodných zdrojů. „Jsem 
si jistý, že všechny mezinárodní značky chrání své 
klientely a že i v arabských zemích existuje celá 
řada renomovaných klenotníků,“ dodává Roberto 
Coin. Doplňuje, že například Dubaj se rychle 
stává jedním z hlavních světových center obchodu 
s diamanty, kde se obchoduje se surovými i brou-
šenými kameny.
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