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ÚVODEM…

V minulosti, pokud jste chtěli s někým začít spolupracovat, stačilo si na to „podat ruce“.

Tehdy byly vztah se zákazníkem a pověst tím nejdůležitějším, co podnikatel měl. Ovšem jak 

klesá osobní kontakt mezi jednajícími stranami, snižuje se také potřeba tyto dobré vztahy 

budovat.

Brokerské společnosti dnes ve většině případů upřednostňují kvantitu před kvalitou. Ve 

velkém se zaměřují na nábor nových klientů, ale kvalita následné spolupráce již pro ně není 

prioritou.

Proto, abyste rozeznali kvalitního partnera od těch, „co pouze slibují”, sestavili jsme pro Vás 13 

bodů, podle kterých poznáte společnost, se kterou stojí za to spolupracovat...
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Poučte se ze zkušeností jiných
Vyhledejte si název společnosti na internetu - pročtěte si zkušenosti a reference 

dalších lidí apod.

Tento nástroj je velice efektivní a pomůže Vám při prvotní selekci, protože pokud 

budete mít společnost, která je sice nejlevnější, ale devět z deseti referencí je 

negativních, tak určitě nemůžete očekávat i kvalitu.

Také se určitě nerozhodujte podle zkušenosti jednoho člověka, ale zkuste najít 

alespoň deset různých referencí.

Lze také využít servery na hodnocení brokerů:

www.fxstreet.cz, www.forexzone.cz, www.investplus.cz atp.

Ale pozor - někteří brokeři to využívají jako “placenou reklamu” nebo naopak jako 

kanál pro špinění konkurence.

http://www.fxstreet.cz/
http://www.forexzone.cz/
investplus.cz
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Zjistěte si zemi, kde je broker 
registrován
V ČR jsou brokeři nejčastěji registrováni v zemích, jako jsou Kypr, Malta, Belize apod. 

Jedná se nejčastěji o daňové ráje, kam mnoho brokerů umístí své sídlo právě kvůli 

daním.

V těchto zemích je také mnohem jednodušší získat licenci a celkově jsou na brokery 

kladeny nejnižší nároky - což se může odrazit na kvalitě.

Proto vždy raději volte brokera z Velké Británie nebo Švýcarska, kde mají

jedny z nejtvrdších podmínek.

Registrace u ČNB
Jednoduše řečeno, pokud je daná společnost registrována i u nás, znamená to, že 

musí splňovat podmínky ČNB, aby na našem trhu mohla fungovat.

ČNB si vede seznam všech subjektů, který můžete naleznout zde >>.

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8


4

Jak dlouho je společnost na trhu
Nikdy neinvestujte do společností, které jsou na trhu méně než 5 let.

U takových nemáte šanci najít dostatek kvalitních referencí, tím pádem si je 

dostatečně prověřit. V tomto sektoru je i spousta podvodníků, proto vždy raději 

vyberte prověřenou firmu (i kdyby „méně výhodnou“).

Dalším důvodem je často méně kvalitní nebo omezená podpora pro stávající klienty 

v porovnání se zavedenými firmami. To se opět může negativně projevit na 

samotném obchodování.

Jak vysoký má garanční fond
Garanční fond funguje jako zajištění vašeho vkladu v případě krachu brokera.

Nejčastější sumou je 25 000 EUR. To v praxi znamená, že v případě výše zmíněné 

situace byste ze svého vkladu dostali zpět maximálně sumu z garančního fondu. 

Pokud tedy budete mít zainvestovanou vyšší částku, např. 50 000 EUR, tak o zbytek, 

tzn., že o 25 000 EUR přijdete.

Proto si vždy ještě před odesláním peněz částku garančního fondu zjistěte. Tuto 

informaci byste měli nalézt v obchodních podmínkách každé společnosti.
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Pročtěte si obchodní podmínky
Každý obchodní zástupce dané společnosti je “vytrénován” k tomu, aby Vás 

přesvědčil, že investování u nich je tou nejlepší volbou. Navíc pokud jste začátečník, 

budeme oproti němu v nevýhodě, protože ani nevíte, které informace jsou pro Vás 

důležité (př. podmínky výběru, garanční fond atp.)

Proto si vždy před započetím spolupráce pečlivě prostudujte obchodní podmínky -

klidně si přizvěte právníka nebo zkušenější osobu, které na 100 % věříte. Obchodní 

podmínky by měly být vždy přístupné na webových stránkách společnosti.

STP, MM nebo ENC broker?
• STP (= Straight Through Processing)- u tohoto typu máte přímý vstup na trh

• MM (= Market Maker) – neboli tvůrce trhu, který sám zajištuje potřebnou 

likviditu a prostor pro Vaše obchody

• ECN (= Electronic Communication Network) - klienti a instituce zde obchodují 

mezi sebou

Detailnější vysvětlení naleznete v našem článku zde >>

Všeobecně je nejlepší obchodování u STP brokera. Ale vždy se zajímejte, zda se 

jedná o 100% STP. Často narazíte na brokera, který se za STP pouze vydává. Můžete 

si to prověřit na internetu (FX fóra,...).

https://trading-academy.cz/deleni-brokeru/
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Jakou platformu využívají
Platformou se rozumí počítačový program sloužící k obchodování.

V dnešní době si můžete vybrat z nepřeberného množství a často si společnosti 

vytvářejí i své vlastní.

Dle našeho názoru je však stále nepřekonanou platformou MetaTrader 4, který je 

uživatelsky velice přívětivý a stáhnete ho i v českém jazyce.

Bonusy jsou „cestou do pekel“
Aktuálně jsou postaveny i mimo zákon. Nicméně stále na ně u některých pofidérních 

brokerů narazíte. Často vypadají tak, že při vložení peněz „získáte“ další extra vklad. 

Má to však jedno velké “ale”.  

Abyste na tento “vklad” měli nárok, musíte zobchodovat určitou sumu (v tzn. 

lotech). Jedná se tedy pouze o lákadlo, abyste udělali co nejvíce obchodů, což při 

neznalosti správného obchodování může být naopak pro Váš účet likvidační.
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Zdlouhavé výběry peněz zpět
V úvodu E-booku jsme psali, že dnes se investiční společnosti zaměřují především na 

akvizici nových klientů než jejich následný servis.

Pokud je ale něco, do čeho dávají ještě více energie, tak je to při ukončení

spolupráce ze strany klienta. S tím má většina firem největší problém.

Je bohužel běžnou praxí, že vyřízení žádosti může trvat až 3 měsíce – chtějí od Vás 

všemožná potvrzení vlastnictví účtu, kam chcete peníze poslat atp.

Během té doby se Vás snaží všemožně přesvědčit, abyste od svého záměru ustoupili. 

A nebojí se využít i praktik na hranici zákona (více se o konkrétních taktikách a jak se

jim bránit dočtete v tomto článku >> ).

Proto opět využijte internet a hledejte zkušenosti dalších lidí.

http://trading-academy.cz/nekale-praktiky-brokeru-problem-s-vyberem-penez/
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Pozor na AOSy a kopírování
AOS neboli Automatický Obchodní Systém je v současnosti velice populární, protože 

de facto vydělává za Vás.

Ovšem nesmíme zapomínat, že vývoj trhu ovládají především lidé, kteří se při 

obchodování řídí také svými emocemi.

Ještě nikdo nevymyslel tak důmyslného robota, který by byl schopen efektivně

reagovat na takovéto aspekty, které trh ovlivňují.

To by mělo být u kopírování „odstraněno“, protože zde obchodujete podle “lidských” 

traderů - ovšem často jsou v těchto systémech umístěni opět AOSy s tím, že o tom 

klient ani neví.

Takže se raději naučte základy obchodování a spravujte si své peníze sami.
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Nejnižší spread není tím nejlepším
Spread neboli poplatek za daný obchod si můžete představit jako rozdíl mezi

prodejní a nákupní cenou dané měny (podobně jako ve směnárně).

Klienti povětšinou chtějí brokera s co nejnižšími spready - protože nikdo nechce

platit vysoké poplatky. Ale většinou je to i to jediné, co je u brokera zajímá - a to je 

špatně.

Musíme se uvědomit, že ze spreadů je společnost živena - takže by se do nich měly 

vejít “všechny náklady na obchodování”. A ty určitě nejsou nízké. Pokud tedy máte 

brokera, který nabízí 0,1 pipu na EUR/USD, tak je hned jasné, že daná společnost 

musí mít ještě jiný příjem než ze spreadu - a to z Vaší ztráty.

Proto raději volte společnost s vyššími spready, ale kde máte jistotu dostatečného 

zabezpečení, vysoké likvidity, bezproblémového výběru peněz, 100% STP,... Protože 

nízké spready Vám v případě ztrát budou k ničemu.
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Fixní vs. plovoucí spready
Pokud máme spread fixní, tak se jeho cena nemění. U plovoucího spreadu se jeho 

hodnota naopak neustále mění. 

Jak poznáte, které spready společnost využívá? Stačí se podívat na stránky 

jednotlivých brokerů, zda se hodnoty v tabulce neustále mění či nikoliv. (Zjistit je 

můžete i v platformě.)

Pozor!! Plovoucí spready brokeři často využívají k manipulaci s Vašimi obchody, aby 

se uzavřely v moment, kdy je to pro brokera nejvýhodnější. Vaše pozice se Vám tak 

mohou uzavírat na jiných cenách, než jste si nastavili. 

Ne vždy však vyšší spready znamenají manipulaci brokera - například při extrémní 

volatilitě na trhu (Brexit apod.), kdy má broker větší náklady s daným obchodem 

(kvůli nižší likviditě,...).



Jak vidíte, zvolit si kvalitní společnost pro Vaše investování není jednoduché. 

Abyste měli šanci na trhu s investicemi uspět, je její správný výběr stěžejní. Proto nikdy 

tuto část nepodceňte a společnost si prověřte stejně pečlivě jako investici samotnou. 

Co teď? Mám pro Vás dvě možnosti, jak se lépe seznámíte se světem investic.
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Jedna je obvyklá a možná o ní už víte.

Pořádáme pravidelně webinář, na

který se můžete přihlásit zdarma a

poslechnout si další informace.

To se mi líbí

Druhá možnost je plně

personifikovaná. Není už zdarma, ale

může to být Vaše první dobrá investice.

Stačí, když kliknete níže, že chcete

slyšet více a my se o to postaráme.

Chci vědět více

Konzultace TA 

https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elistkompletpruvodce
https://trading-academy.cz/webinar-10-pravidel-uspesneho-investovani?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/osobni-vyuka-kontaktni-formular?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/osobni-vyuka-kontaktni-formular?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/osobni-vyuka-kontaktni-formular?utm_source=elist13bodu
https://trading-academy.cz/osobni-vyuka-kontaktni-formular?utm_source=elist13bodu
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