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Metodický list/anotace 

Cesty do zahraničí jsou v současné době stále častější a stávají se nedílnou součástí 
běžného i pracovního života. Je tedy nutné problematiku zahraniční měny zařadit do 
vzdělávání mladých lidí. V následujícím materiálu je uveden příklad stáže do 
zahraničí, kde si studenti mohou sami vyzkoušet, jak by mohla vypadat jejich finanční 
rozvaha před uskutečněním také cesta a na základě kurzovního lístku studenti zjistí, 
jakou hotovost v zahraniční měně budou mít s sebou a kolik jim zůstane po návratu 
ze zahraniční stáže v CZK.  

Zpracováno: 12.12.2012 

 



 

 
 
 
 

MĚNA, KURZOVNÍ LÍSTEK 



 

 Měna je konkrétní druh peněz upravený právním řádem danéhostátu. Zákonná 
úprava měny vyžaduje především stanovení měnové jednotky a zřízení  emisní 
banky – v ČR ČNB. Měna je zákonné platidlo které platí na vymezeném území – na 
území vymezeném státními hranicemi (česká koruna), nebo na území několika států 
(např. euro). 

 

Každý stát disponuje tzv. měnovou suverenitou, tedy právem určit si vlastní měnu. 
Stát nemůže stanovit měnu libovolně. Při výběru měny je vázán pravidly 
mezinárodního měnového systému, pokud na ně přistoupil v příslušné smlouvě. 
Měnová suverenita je součástí státní suverenity. Výjimkou je stav, kdy jeden stát 
používá více měn - tzv. paralelní měna (Haiti) nebo kdy nesuverénní území používá 
vlastní měnu (Hong Kong).  

Domácí měna 

- zákonné platidlo, které platí na vymezeném území 

-  v ČR - česká koruna 

 

Zahraniční měna 

valuty – cizí měna v hotovosti 

devizy – cizí měna v bezhotovostní formě 

např. euro, dolar, libra, frank,…. 

Kurzovní lístek 

Kurz je poměr, ve kterém můžeme směňovat cizí měnu za domácí a naopak. 

Kurzovní lístek banky lze definovat jako souhrn devizových a valutových kurzů 
vybraných zahraničních měn používaných bankou v obchodním styku s klienty. 

Devizami rozumíme peněžní prostředky v cizí měně v bezhotovostní podobě. 

 Valutami pak peněžní prostředky zahraničních měn v hotovosti - ve formě bankovek 
a mincí. 

Konverze - převod jedné měny na měnu druhou. Bezhotovostní konverze (z účtu na 
účet) nebo i vklad či výběr korunové hotovosti s konverzí -  kurz deviza. Pokud 
chceme provést konverzi hotovosti v cizí měně (transakce na pokladně v bance nebo 
i vklad či výběr hotovosti) -  kurz valuta.  

Kdy se kurzovní lístek vytváří a jak dlouho platí?  



 

 

Banka vytváří kurzovní lístek na každý pracovní den a platí do jeho další změny. 
Hodnoty kurzů v kurzovním lístku se odvíjí od tržních kurzů na devizových trzích. Při 
větším kolísání kurzů na devizových trzích banky zpravidla reagují změnou 
kurzovního lístku i během dne.  

Příklad: 

Měna   Jednotek Devizy   
  Střed Nákup Prodej
EUR 1 24.290  23.865  24.715 
USD 1 17.944  17.630  18.258 
HUF 100 8.858  8.703  9.013  
Měna   Jednotek Valuty   
  Střed Nákup Prodej
EUR 1 24.29  23.56  25.02 
USD 1 17.94  17.41  18.48 
HUF 100 8.86  8.46  9.26 
 

Co se rozumí nákupem a co prodejem?  

Kurzy jsou v kurzovním lístku vždy uváděny z pohledu banky. To znamená, že kurz 
nákup představuje kurz, za který banka od klienta danou cizí měnu uvedenou v 
kurzovním lístku nakupuje a současně prodává českou korunu. U každé měny je 
vždy uveden počet jednotek (množství) této cizí měny, množství/částka českých 
korun je pak určeno kurzem, který uvádí kurzovní lístek.  

Například klient, který kupuje 1.000. - HUF v hotovosti zaplatí 92,60 CZK. Banka pro 
tento typ transakce použije kurz valuta prodej. Klient převádějící 1.000. - EUR z účtu 
vedeného v EUR na účet vedený v CZK inkasuje 23.865. - CZK. Banka pro tento typ 
transakce použije kurz deviza nákup. (1) 

 

Příklad: 

V Polsku jste nakoupili zboží v hodnotě 1000 zlotých a platili jste kartou. Kolik jste 
ušetřili oproti platbě v hotovosti? 

Kurzovní lístek KB ze dne12.12.2012 

Měna  Střed  Valuty  Devizy    
Kód Jedn. ČNB  KB  Nákup Prodej Nákup Prodej Vývoj 
PLN 1 6,1650 6,1661 6,0119 6,3203 6,0304 6,3018  
 



 

Řešení: 

Platba kartou: 

1000 x 6,1661 ( střed)                       = 6 166,1 Kč 

 

Platba směněnými zlotými: 

1000 x 6, 3203 (valuty prodej) 

+ poplatky 63,20 Kč                             = 6 383,50 Kč 

 

Rozdíl                                                 zisk 217,40 Kč 
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1 http://www.financninoviny.cz/zpravy/jak-cist-v-kurzovnim-listku/588063 

2 Ing.Bc.Ivan Noveský a kol.:Slabikář finanční gramotnosti, COFET,a.s.,2009, 
ISBN 80-254-4207-4 

3 Ing. Petr Klínský a kol.:Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol, 
Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 2008, ISBN 978-80-87063-13-2 

4 www.wikipedia.cz  

5 Měna a kurzovní lístek. www.dumy.cz [online]. 30.10.2012, [cit. 19.1.2013]. 
Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: 
<http://dumy.cz/material/44251-mena-a-kurzovni-listek>. 

 

 

 



 

PRACOVNÍ LIST 
 
 
Úkol: 
1. Vyměňte 20 000 Kč za valuty (EUR), kterými zaplatíte výdaje během 
pobytu. 
Vyberte si nejvýhodnější směnárnu nebo banku z nabídky. Použijte aktuální 
kurz platný pro daný den dle stránek Komerční banky. 
 
2. Na stáži během pobytu utratíte denně (i v den příjezdu a odjezdu) částku 
odpovídající 500 Kč. 
Za každý pracovní den vyděláte 50 eur. 
Peníze budou vyplaceny na konci stáže. 
Pobyt začíná v sobotu  a končí následující  sobotu  trvá tedy 8 dní. 
 
výdaje za 1 den v EUR Výdaje celkem v EUR Zůstatek valut 

   

 
 
Úkol: 
K jednotlivým státům přiřaďte název jejich měny. 
 

 Japonsko 

 Velká Británie 

 Spojené státy americké 

 Maďarsko 

 Rusko 

 Švýcarsko 

 Polsko 

 Norsko 

 EU 

 Austrálie 

 

 koruna 

 dolar 

 euro 

 zlotý 

 forint 

 jen 

 frank 

 dolar 

 rubl 

 libra 

 

 


