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MĚNA 



 soustava bankovek a mincí 
 používaných na území státu nebo 
 společenství států (např. Evropská 
 unie) 

 
 valuty -  cizí měny v hotovosti 
 devizy -  cizí měny v bezhotovostní 
    formě 



KURZOVNÍ LÍSTEK 

 možnost výměny českých korun za 
 valuty a devizy 

 kurz – poměr, ve kterém je můžeme 
 vyměnit 

 uvádí kurzy běžných měn banky 
 nebo jiného subjektu, který se 
 výměnou peněz zabývá  



měna nás. nákup prodej 

USD 1 19,930 20,050 

EUR 1 25,310 25,430 

GBP 1 31,380 31,540 

CHF 1 21,050 21,190 

JPY 100 25,260 25,460 

DKK 1 3,394 3,424 

NOK 1 3,351 3,381 

SEK 1 2,852 2,882 

CAD 1 19,550 19,700 

AUD 1 20,310 20,460 

DEVIZOVÝ KURZOVNÍ LÍSTEK  

ORIENTAČNÍ KURZY DEVIZOVÉHO 

TRHU PLATNÉ OD 5:22 



měna nás. 
valuty do 100 000,- Kč valuty VIP 

nákup prodej nákup prodej 

USD 1 19,70 20,40 20,000 20,300 

EUR 1 25,00 25,70 25,300 25,600 

GBP 1 31,00 31,90 31,400 31,800 

CHF 1 20,80 21,50 21,100 21,400 

JPY 100 25,00 25,90 25,400 25,800 

DKK 1 3,40 3,47 3,420 3,460 

NOK 1 3,35 3,42 3,370 3,410 

SEK 1 2,85 2,92 2,870 2,910 

CAD 1 19,40 20,00 19,600 19,900 

AUD 1 20,00 20,70 20,300 20,600 

PLN 1 5,90 6,15 5,950 6,100 

HUF 100 8,65 8,95 8,700 8,900 

VALUTOVÝ KURZOVNÍ LÍSTEK 



rozlišeny kurzy pro valuty a devizy   
kurz „střed“ 

kurz „nákup“ – banka za něj nakupuje 
cizí měnu 

kurz „prodej“ – banka za něj prodává 
cizí měnu 

kurz „nákup“ – vždy nižší – bance 
hradí výdaje spojené se směnou 
peněz a tvoří jí zisk 



 
 kurz „střed“  
 pro zúčtování některých plateb – 
 např. prostřednictvím platebních 
 karet 
 stanoven ve výši kurzu ČNB 
 výhodný 
 



 banky i jiné subjekty si účtují 
poplatky za výměnu 

 nákup  a prodej valut – směnárny 
(banky, letiště, centra velkých měst, 
hraniční přechody, hotely) 

 bezhotovostní platby – obdoba 
platebního styku v Kč 

 devizové účty – vedeny v cizích 
měnách 



 platby v cizí měně lze uskutečnit i z 
účtu vedeného v českých korunách 
(odečtena částka v korunách po 
přepočtu příslušným kurzem deviz 
podle kurzovního lístku dané 
banky) 


