
J
ediná aukce zlata na Sloven-
sku, pravidelně organizovaná 
obchodní skupinou Zastavárna 

Breva Prešov, nabízí zlato nejen těm, 
kdo ho využívají (obchodníkům 
a zlatníkům), ale také pro ostatní 
je v nejistých ekonomických časech 
bezpečnou investicí...

Obchodní skupina Zastavárna 
Breva Prešov je největším a nej-
starším zastavárenským domem 
na Slovensku, s tradicí od roku 1991. 
Ve své mateřské zemi a na Moravě 
dnes provozuje 63 záložen a prode-
jen šperků. Mezi lidmi je známá tím, 
že půjčuje vždy nejvíce peněz za nej-
nižší úrok. Jejím specifikem je to, že 
nevyzvednuté zlato ze svých zastavá-
ren na Slovensku nabízí k odprodeji 
rovněž formou slitků s atestem. Více 
než 4,5 roku každé úterý odpoledne 
organizuje telefonickou aukci se zla-
tými slitky. 

„Přibližně 50 % trhu se zla-
tem na Slovensku prochází přes naši 
f irmu,“ charakterizuje současnou 
situaci vedoucí obchodního úseku 
Ing. Csaba Herczeg. Nevyzvednuté 
zlaté šperky ze zastaváren obchod-
ní skupiny Breva se mění v labora-
tořích Technické univerzity Košice 
na půlkilogramové a kilogramové 

slitky s atestem. Není to škoda, pane 
Herczege? „Současná situace na našem 
trhu je taková, že více lidí zlaté šperky 
prodává, než kupuje, a proto část z nich 
musíme bohužel tavit.“ Technická 
univerzita má licenci na udělování 
atestů z Puncovního úřadu SR, který 
je pravidelně kontroluje. Ing. Csaba 
Herczeg má v obchodních kruzích 
vysoký kredit, obchodní partneři 
mu plně důvěřují, takže aukce může 
probíhat telefonicky. Výhodou této 
formy je také to, že kupujícím to 
snižuje cestovní náklady. Po skon-
čení aukce jim firma dodá zboží 
na dopředu dohodnuté místo. 

Ing. Csaba Herczeg při poslední 
říjnové aukci předal všech 13 při-
pravených kilogramových slitků (ten 
poslední byl v pořadí 413. kilogramo-
vým slitkem v roce 2010). Vyvolávací 
cenu stanoví tak, že aktuální světovou 
cenu zlata sníží o 3 procenta. Pokud 
chce zájemce o danou cihlu zlata 
trumfnout předcházejícího kupce, 
musí cenu za 1 gram zvýšit mini-
málně o 2 centy (0,50 Kč). Na aukci 
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Zastavárna Breva Prešov
Snad každý z nás má rád f ilmové pohádky o královstvích. Lidi bez rozdílu věku a pohlaví v nich fascinuje svět 
zlata, především královských šperků. Novodobé království však můžete mít i doma. Nejen v podobě zlatých šperků, 
ale také v podobě zlatých cihel a mincí. Tento ušlechtilý kov prožívá v posledních letech celosvětovou renesanci a jeho 
ceny dosahují velmi zajímavé úrovně.



26. 10. 2010 vyvolávací cena za  
1 gram 14karátového zlata byla 
17,45 eura (429,50 Kč). „Průměrná 
cena vydraženého zlata dosáhla 17,81 
eura (438,50 Kč) za gram v ryzosti 
585/1000, což je jedno procento pod 
světovou cenu. Pokud by chtěli zákaz-
níci koupit zlato někde jinde, museli 
by za ně zaplatit několik procent nad 
světovou cenu, takže to byla pro ně 
velmi výhodná koupě,“ charakterizuje 
výsledky aukce Ing. Csaba Herczeg. 
Obchodní skupina Záložňa Breva 
Prešov nabízí rovněž půlkilogramové 
slitky, čímž vychází vstříc menším 
investorům. Všichni, kdo mají zájem 
o zlato, dostanou základní informace 
na jednotlivých provozovnách nebo 
na webové stránce firmy.

„Do aukce se zapojují obchodníci, 
kteří mají kontakty na světové burzy,“ 
vysvětluje Ing. Csaba Herczeg. 
„Naše zlato tak končí na burzách 
v Hongkongu nebo v Saudské Arábii. 
Kupují ho také obchodníci, kteří děla-
jí tzv. spekulativní obchody. Nakoupí 
zlato a čekají, kdy stoupne jeho cena, 
a tehdy cihly prodají. Mezi naše 
hlavní odběratele dále patří zlatníci, 
kteří u nás zakoupené zlato vyměňují 
za nové šperky u výrobců zlatých šper-
ků. Je to pro ně výhodnější, než kdyby 
výrobcům šperků zaplatili za materiál 
a práci. V neposlední řadě zlato naku-

pují zájemci, kteří v tom vidí bezpeč-
nou investici...“ Zajímavá je rovněž 
skutečnost, že ze zlata, které prošlo 
prešovskou aukcí, vyrábějí ve světo-
známé Kremnické mincovně mince 
a pamětní medaile.

Jedna z moudrostí našich před-
ků říká, že aspoň 10 procent úspor 
by měl mít každý člověk ve zlatě, 
neboť je to trvalá pojistka pro zlé 
ekonomické časy. Zlato v úterý  
9. listopadu 2010 překonalo na svě-
tových trzích svoji historickou hra-
nici – poprvé se prodávalo za více 

než 1423,90 dolaru za troyskou unci. 
Za dva roky hodnota zlata stoupla 
o 50 %. Trend vývoje ukazuje, že cena 
zlata se bude nadále zvyšovat. To je 
dostatečná ekonomická výzva pro 
lidi na to, aby se vraceli k tradičním 
hodnotám nejen v podobě hroma-
dy zlatých šperků, ale aby začali 
uvažovat také o koupi investičních 
mincí nebo zlatých cihel. Zlato je 
světovým platidlem odolným vůči 
inflaci a tím lidem dává úplnou eko-
nomickou nezávislost. Poskytuje jim 
také důležitou anonymitu v porov-
nání s penězi v bankách na elektro-
nických účtech. 

„Každý zájemce může také tímto 
způsobem investovat a má možnost 
nakoupit například v rakouských ban-
kách zlato v mincích za cenu o něko-
lik procent vyšší, než je světová cena. 
Naše aukce je v současnosti nejlevněj-
ší možností, jak si můžete nakoupit 
větší množství zlata, které se vydalo 
na vítězné ekonomické tažení po země-
kouli,“ uzavírá vedoucí obchodního 
úseku obchodní skupiny Záložňa 
Breva Prešov Ing. Csaba Herczeg.
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