
Průzkum kurzové politiky směnáren 
v oblíbených turistických městech v Evropě



Průzkum kurzových tabulí

• Země, ve kterých průzkum proběhl: Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, 
Španělsko. 

• Města, ve kterých průzkum proběhl: centra měst: Budapešt, Krakov, Gdaňsk, Madrid, Praha, Řím, 
Vídeň a několik letišť.

• Průzkum se zaměřil hlavně na mezinárodní sítě směnáren, které provozují více než jednu 
pobočku, a to ve více než jen jedné zemi, mezi které patří například: Interchange, ICE Plc, Maccorp
Exact Change, Change Group, Global Exchange, Ria, Travelex a další.

• Doba průzkumu: prosinec 2016 – leden 2017



Metodika průzkumu

• Monitoring kurzových tabulí ve vybraných centrech měst a na letištích, se zaměřením na zjištění:
• Výše kurzového rozdílu dle tabule

• Výše transakční provize v %

• Výše fixních poplatků

• Srozumitelnost kurzové tabule (jednoznačnost označení SELL/BUY kurzů, jazykové mutace pro potřeby cizinců, 
čitelnost poplatků)

• Vypočítání hrubé marže na nákupní kurzy valut (tj. BUY rates, zahraniční turisté nakupují místní 
měnu). Hrubá marže je počítána – zjednodušeně pro účel průzkumu - jako rozdíl mezi nákupním a 
prodejním kurzem plus případný poplatek jako procentní sazba. 

• Upozornění: takto zjištěná hrubá marže neznamená, že konkrétní směnárna této hrubé marže 
dosahuje. Ve většině zemí je běžné sjednat si výhodnější kurz než nabízí kurzová tabule. Navíc, 
směnárny působící v turistických destinací zpravidla neprodají celkový nakoupený objem valut 
domácím zákazníkům, a už vůbec ne ve stejný den. Většinu nakoupených valut směnárnou na 
konci dne odkoupí spolupracující banka směnárny, a rozdíl těchto dvou nákupních kurzů zdaleka 
není tak vysoký.



Výsledek průzkumu

„Zjednodušeně lze říci, že vypočítaná hrubá marže nebankovních 
směnáren se v Evropských metropolích dle uváděných kurzovních 
tabulích na pobočkách pohybuje kolem 30%. Jedná se v tomto 
případě o rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem plus případný 
poplatek jako procentní sazba. Navíc je často účtován jednorázový 
poplatek za transakci, který je od 7 do 10 EUR, což při průměrné výši 
transakce znamená dalších cca 10%.“

Cenová politika směnárenských sítí v Praze je srovnatelná s Vídní, 
Římem, Madridem, Krakovem, atd.



Kurzové tabule dle měst/zemí



Madrid, Španělsko

• Směnárny nabízejí transakce bez poplatku s kurzovým 
rozdílem 20-40%.

• Nebo nabízejí kurzy výhodnější, ale účtují si poplatek 
kolem  20% 

• Navíc si účtují event. ještě fixní poplatek 6-9 EUR.



Řím, Itálie

• Kurzový rozdíl valut činí od 8% do 17%

• Poplatek při nákupu valut se pohybuje kolem 20%

• Dohromady kurzový rozdíl a poplatek činí celkovou 
marži 28-37%. 

• Navíc se někdy účtuje ještě fixní poplatek ve výši 7-9 
EUR za transakci.



Vídeň, Rakousko

• Kurzový rozdíl valut činí od 10,8% do 18%

• Poplatek při nákupu valut se pohybuje kolem 13-14%

• Dohromady kurzový rozdíl a poplatek činí celkovou 
marži 23-32%. 

• K tomu navíc, podobně jako je to v případě Říma či 
Madridu, některé směnárny účtují ještě fixní poplatek 
ve výši 7 až 7,88 EUR za transakci. 



Budapešť, Maďarsko

• Maďarsko má specifické podmínky pro provozování 
směnáren, které fungují spíše jako agent pro svou 
spolupracující banku, a proto jsou i jejich kurzy 
ovlivněny kurzy této banky. 

• Maďarská národní banka je poměrně přísná co se 
týče zobrazování kurzů na tabulích (určuje přesné 
pořadí, kdy první sloupec musí vždy být kurz pro 
nákup a teprve potom prodej, dále formát měny musí 
být vždy např. 300HUF za EUR a nikdy 3,33 EUR za 
1000 HUF apod.)

• Většina směnáren nabízí transakce bez poplatku a 
nebo jen velice nízkém, proto je marže zahrnuta do 
kurzového rozdílu a pohybuje od 11 do 21%.



Polsko (Krakov, Gdaňsk, 
Katovice)
• V Polsku je obvyklé, že směnárny neúčtují žádný 

poplatek (všechny zkoumané kurzovní tabule v 
průzkumu byly s 0% poplatkem)

• Marže zahrnuta do kurzového rozdílu a činí od 15 
do 27%.



Praha, ČR

• Kurzový rozdíl se pohybuje mezi 30 - 43% s 0% 
transakční provizí

• Nebo je kurzový rozdíl naopak velmi nízký 0,5% 
až 1,7%, ale je účtován poplatek kolem 20-28%

• Není účtován fixní poplatek za transakci



Celkový přehled - shrnutí

Madrid Paříž Řím Vídeň Budapešť Polsko 
(Gdaňsk, 
Katovice, 
Krakov)

Praha

Kurzový rozdíl činí 
20-40%

Kurzový rozdíl činí 
20 - 27%

Kurzový rozdíl činí  
8 - 17%

Kurzový rozdíl činí 
10 - 18%

Kurzový rozdíl činí
11 - 21%

Kurzový rozdíl činí
15 - 27%

Kurzový rozdíl činí 
30 - 43%

Nebo kurzový 
rozdíl 6-10%, ale
poplatek kolem  
20%

Poplatek 3,9 –
6,99 EUR do 100 
EUR a nad 100 
EUR 3,9 - 6,99%

Poplatek při 
nákupu valut se 
pohybuje kolem 
20%

Poplatek při 
nákupu valut se 
pohybuje kolem 
13-14%

Bez poplatku Bez poplatku Nebo kurzový 
rozdíl 0,5-1,6%, 
ale poplatek 
kolem  20-28%

20-40% 20 - 36% 28-37% 23-32% 11 - 21% 15 - 27% 20 - 40%

fixní poplatek 6-9 
EUR

Pod 100 EUR fixní 
poplatek 3,9 -
6,99 EUR

fixní poplatek 7-9 
EUR

fixní poplatek 7-
7,99 EUR



Ukázky kurzových tabulí



Řím, centrum

• Kurzovní lístek malý, snadno přehlédnutelný

• Výše transakce se počítá 3-složkově: z kurzu, 
provize (%) a fixního poplatku

• V tomto případě je transakční poplatek 19,90% a 
k tomu navíc fixní poplatek 9,90 EUR.



Řím, centrum

• Kurzový rozdíl se pohybuje kolem 10% 

• Výše transakce se počítá z kurzu, provize 
(%) a fixního poplatku

• V tomto případě je transakční poplatek 
19,9% a k tomu navíc fixní poplatek 9,9 
EUR.



Madrid, centrum

• Kurzovní lístek má sloupce VENTA a 
COMPRA, vůbec ne v angličtině

• Sloupce jsou označený Col. 4, Col.3, 
Col.2, Col. 1 a vysvětlivky, co znamená 
který, jsou malým písmem dole pod 
tabulí, na první pohled není španělsky 
nemluvícímu turistovi jasné, který kurz je 
pro prodej a který pro nákup.



Madrid, centrum

• Kurzový rozdíl 10 -15%

• Není jasně označeno, který sloupec je 
nákup a který prodej

• Poplatky uvedeny níže pod kurzovním 
lístkem malým písmem (19,90% + 9,90 
EUR)



Madrid, centrum

• Kurzový rozdíl na méně běžné valuty až 
35-40%.



Paříž, letiště Charles de 
Gaulle
• Kurzový rozdíl se pohybuje kolem 22%

• Poplatky uváděné dle výše měněné částky:

• při výměně 0-49,99 EUR poplatek 3,99 EUR

• 50-99,99 EUR 6,99 EUR

• nad 100 EUR 6,99 %

• Velmi snadno se přehlédne rozdíl v hodnotě 
poplatku  6,99 EUR vs 6,99%

• Kurzovní tabule přímo vybízí ke smlouvání:

„BETTER RATE? Come in and ask us“

„Lepší kurz? Vstupte a zeptejte se nás“



Paříž, nádraží Gare du
Nord
• Kurzový rozdíl se pohybuje kolem 27%

• Poplatky uváděné dle výše měněné částky (pouze 
francouzsky):

• při výměně 0-99,99 EUR poplatek 3,90 EUR

• nad 100 EUR 3,90 %

• Opět, velmi snadno se přehlédne rozdíl v 
hodnotě poplatku  3,90 EUR vs 3,90%


