
             Devizy             Valuty

Měna Nákup Prodej Střed Nákup Prodej

1 EUR= 24,804 26,076 25,440 24,42 26,46

1 USD= 20,306 21,348 20,827 19,99 21,66

1 CHF= 22,636 23,796 23,216 --- ---

1 GBP= 28,719 30,191 29,455 --- ---

100 JPY= 18,510 19,460 18,988 --- ---

1 SEK= 2,455 2,581 2,518 --- ---

1 NOK= 2,440 2,566 2,503 --- ---

1 DKK= 3,335 3,507 3,421 --- ---

1 AUD= 15,705 16,511 16,108 --- ---

1 CAD= 16,808 17,670 17,239 --- ---

1 BGN= 12,677 13,327 13,002 --- ---

1 CNY= 3,179 3,343 3,261 --- ---

1 RON= 5,040 5,298 5,169 --- ---

1 PLN= 5,553 5,837 5,695 --- ---

100 HUF= 7,160 7,530 7,344 --- ---

1 HKD= 2,617 2,751 2,684 --- ---

1 TRY= 2,356 2,476 2,416 --- ---

100 RUB= 27,620 29,040 28,332 --- ---

PLATNÝ PRO: 02.06.21

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.


