
             Devizy             Valuty

Měna Nákup Prodej Střed Nákup Prodej

1 EUR= 24.092 25.328 24.710 23.72 25.70

1 USD= 22.437 23.587 23.012 22.09 23.93

1 CHF= 23.341 24.537 23.939 --- ---

1 GBP= 28.291 29.741 29.016 --- ---

100 JPY= 17.560 18.470 18.015 --- ---

1 SEK= 2.288 2.406 2.347 --- ---

1 NOK= 2.370 2.492 2.431 --- ---

1 DKK= 3.238 3.404 3.321 --- ---

1 AUD= 16.096 16.922 16.509 --- ---

1 CAD= 17.696 18.604 18.150 --- ---

1 BGN= 12.315 12.947 12.631 --- ---

1 CNY= 3.360 3.532 3.446 --- ---

1 RON= 4.869 5.119 4.994 --- ---

1 PLN= 5.257 5.527 5.392 --- ---

100 HUF= 6.110 6.430 6.270 --- ---

1 HKD= 2.859 3.005 2.932 --- ---

1 TRY= 1.367 1.437 1.402 --- ---

100 RUB= 35.590 37.410 36.498 --- ---

PLATNÝ PRO: 31.05.22

BANKA SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU KURZOVNÍHO LÍSTKU

V PŘÍPADĚ ZMĚNY TRŽNÍCH PODMÍNEK

Kurzovní lístek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

Důležité upozornění

Pokud není výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak, kurzy, hodnoty, ceny a související informace, 

(dále společně jen “Informace o trhu”), uvedené dále na této webové stránce nebo na této listině a 

jakékoliv příloze k ní, (dále společně jen “Dokumenty”), představují pouze předběžný odhad. Taková 

Informace o trhu může být odvozena z dostupných údajů na trhu (které mohou být vygenerovány 

interně), z interních modelů, a může být založena na určitých předpokladech, přičemž všechny tyto 

skutečnosti se však mohou měnit. 

Pokud není výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak, Informace o trhu není indikativní ani pevná 

kotace pro provedení transakce a ani nepředstavuje konkrétní podmínky, za nichž mohou být 

existující transakce ukončeny, a může se lišit pozitivně nebo negativně od ceny, za níž smluvní 

strana uskuteční obchod s Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.

Informace o trhu není benchmarkem a taková Informace o trhu by neměla být použita nebo by na ni 

neměla spoléhat jakákoliv strana při stanovení částky hrazené v rámci finanční smlouvy nebo při 

stanovení očekávaného výnosu investice. 

Informace o trhu není nabídkou nebo žádostí o nabídku nebo doporučením k nákupu nebo prodeji 

jakékoliv smlouvy, cenného papíru nebo jiného finančního nástroje. Musíte si sami zajistit potřebnou 

znalost, zkušenost a/nebo rady v oblasti finančních a obchodních záležitostí, abyste byli schopni 

vyhodnotit Informaci o trhu.  Za žádných okolností nebude Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale 

Prag, organizační složka odpovědna za jakékoliv škody, ať již přímé, nepřímé, odškodné, zvláštní 

nebo následné škody, které jsou přímo nebo nepřímo připsatelné využití nebo nemožnosti využití 

Informace o trhu, i když bylo na možnost vzniku takových škod upozorněno.
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