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GLOBÁLNÍ PŮSOBNOST WU®  

Globální propojení firem i jednotlivců. Rychlejší a spolehlivější přesun finančních prostředků. 

 

 

* smluvní vztahy s prodejci a přidružené subjekty disponující místní licencí 

 

 

500 000+ 
prodejních 

míst* 

71 
zemí v rámci 

sítě přímého 

clearingu 

let v oboru 164 

 obrat v USD 

 v roce 2014 5,6 mld. 

průměrný počet 

transakcí za sekundu 

v roce 2014 
30 

provozní zisk 

v roce 2014 1,1 mld. 
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200* 

zemí a teritorií 

Globální platební síť 

společnosti Western Union 

130 

měn 

s vyplácením v bankách ve 

170 

zemích a teritoriích 

+ 

17 

JSME WU: VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER 

100 tis. 
obchodních 

klientů po 

celém 

světě 

35 mld. 
hodnota plateb 

v USD v roce 

2014 

investice do 

akvizic 

v USD** 
1,4 mld. 

investice do 

integrace 

v USD*** 
67 mil. 

**Investice do akvizic v průběhu let 2009 – 2011   

*** Odhadované investice do integrace v průběhu let 2009 – 2015  

* Globální působnost společnosti Western Union včetně prodejních lokalit. 

Služby obchodním klientům nejsou dostupné ve všech zemích. 

29 
lokalit po 

celém světě 
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939 tis.* 

malých/středních 

podniků 

Český trh má  

velký potenciál: 
 

1400+ 

korporátních 

klientů 

S růstem HDP ve výši  4,7 % 

představuje Česká republika 

ekonomiku s vůbec nejvyšším 

růstem v Evropě.  

WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS V ČR 

* Veškeré výše uvedené údaje vycházejí z dat Českého statistického úřadu. 

plateb 

zpracovaných  

v roce 2015 
195tis 

let na místním 

trhu 16 
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 Na globálních měnových trzích jsou každý den realizovány 

transakce v hodnotě přesahující 5,3 bilionu dolarů 
to je více, než kolik činí hodnota obchodů na akciovém trhu za rok* 

 V roce 2015 došlo k vůbec největší volatilitě na devizovém trhu 

 Celosvětově známé společnosti přišly o značnou část zisků 

Aktuální dopad na firmy: 

 Obtížná sledovatelnost pohybů měnových kurzů a zvýšení nákladů 

 Obtížná předvídatelnost požadavků na hotovost a související 

maržové riziko 

 Náročné řízení devizových pozic v tabulkách 

    ŘÍZENÍ RIZIKA 

Volatilita devizových kurzů představuje pro firmy riziko 

USD/CZK – posledních 12 měsíců 

Pár USD/CZK se od roku 2013 

zhodnotil o 39 %. Za fakturu v 

hodnotě 500 000 USD by v roce 2013 

bylo nutno zaplatit 9 mil. CZK a nyní 

již 12,5 mil. CZK.  

* Podle Banky pro mezinárodní platby (http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf) dosahovala v dubnu 2013 hodnota obchodování na 

devizových trzích v průměru 5,3 bilionu dolarů, v dubnu 2010 přitom tato hodnota činila 4,0 bilionu dolarů. 

** Zdroj: Reuters 

http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf
http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf
http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf
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VYTVOŘTE SI VLASTNÍ DEVIZOVOU STRATEGII  4 kroky k ochraně vašeho podnikání 
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VYTVOŘTE SI VLASTNÍ DEVIZOVOU STRATEGII  4 kroky k ochraně vašeho podnikání 

*Tento alternativní zajišťovací nástroj Vám umožňuje zablokování směnného kurzu za účelem ochrany Vaší obchodní marže a zároveň Vám dovoluje 

profi tovat z příznivého vývoje na devizovém trhu. Ochranný kurz opce může být méně příznivý oproti srovnatelnému měnovému forwardu. Pro bližší 

informace týkající se nákladů a výhod, které se u každého opčního produktu mohou lišit, kontaktujte, prosím, naše opční experty. 
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STRATEGIE ŘÍZENÍ RIZIKA – ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA PROGRAM ŘÍZENÍ RIZIKA 

Demystifikace opcí: flexibilní zajištění kurzového rizika 

Mýty 

 Opce jsou drahé 

 Opce jsou vhodné pouze pro spekulaci 

 Opce jsou pouze pro velké společnosti 

Fakta 

 Náklady na opční struktury jsou zpravidla 

nulové 

 Opce poskytují ochranu proti nepříznivým 

pohybům, např. jako forwardy 

 Opce umožňují využít vzestupné trendy 

 Opce již využívá vaše přímá konkurence 

http://cz.business.westernunion.com/sluzeb/rizeni-rizika/collar-video/
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Kontakt 

Tato prezentace představuje propagační sdělení finanční povahy vytvořené a schválené společností Western Union International Bank GmbH, organizační složka. Informace obsažené v této prezentaci nepředstavují 

finanční poradenství ani finanční doporučení. Informace uvedené v této prezentaci jsou svou povahou obecné a jsou prezentovány bez ohledu na vaše cíle, vaši finanční situaci nebo vaše potřeby. 

 

Western Union Business Solutions je divize společnosti Western Union Company a služby v České republice poskytuje prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Western Union International Bank GmbH, 

organizační složka (dále „Western Union Business Solutions“). Western Union International Bank GmbH, organizační složka, je zapsaná v českém obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, identifikační 

číslo 015 55 332, se sídlem na adrese Václavské náměstí 62, 110 00 Praha 1, Česká republika. Jedná se o pobočku společnosti Western Union International Bank GmbH (registrační číslo 256184t), Schubertring 11, 1010 

Vídeň, Rakousko. Western Union International Bank GmbH, organizační složka je banka zapsaná v seznamu bank vedeném rakouským regulátorem finančního trhu (Finanzmarktaufsicht). Western Union International 

Bank GmbH, organizační složka, je zapsaná v seznamu bank a poboček zahraničních bank vedeném Českou národní bankou. Názory společnosti Western Union International Bank GmbH, organizační složka, vyjádřené v 

této prezentaci se opírají o veřejně dostupné informace. Western Union International Bank GmbH, organizační složka, neposkytuje žádnou záruku týkající se přesnosti těchto informací a výslovně odmítá veškerou 

odpovědnost za jakékoli ztráty v důsledku obchodních rozhodnutí založených na názorech a informacích obsažených v této prezentaci. Tyto informace a názory mají pouze obecně informativní povahu a nepředstavují 

poradenství ve vztahu k analyzovaným a hodnoceným skutečnostem. Není-li výslovně uvedeno jinak, je držitelem autorských práv k veškerým zde prezentovaným materiálům společnost Western Union Holdings, Inc. Tyto 

informace byly připraveny výhradně pro informační účely a pro žádnou ze stran v žádném případě nezakládají jakoukoli závaznou povinnost. Vztahy mezi vámi a společností Western Union International GmbH, 

organizační složka, se řídí platnými podmínkami. Tento dokument neobsahuje žádné záruky, prohlášení ani podmínky jakéhokoli druhu, a to výslovné ani předpokládané. © 2015 Western Union Holdings, Inc. Všechna 

práva vyhrazena. Ostatní loga, ochranné známky, servisní známky a obchodní názvy, na něž je v tomto materiálu odkazováno, jsou majetkem příslušných vlastníků. 

Děkujeme 
www.cz.business.westernunion.com 

Místní kontaktní údaje 

Telefon: 800 10 20 30 (+420 251 001 113) 

Jitka Kunstová  
Country Manager 
E-mail: jitka.kunstova@westernunion.com    
 
 
Karel Kolář  
Client Group Manager 
E-mail: karel.kolar@westernunion.com   
 
 
Tomáš Rojík  
Corporate Hedging Manager 
E-mail: tomas.rojik@westernunion.com   

 

 

Globální kontakt: 

Liesl Smith 

Telefon: +44 (0) 7710 185864 

E-mail: Liesl.Smith@westernunion.com 

 


