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Představení – kdo jsem?
• Ondřej Hartman
• založení portálu FXstreet.cz, nejnavštěvovanější portál o 

soukromém obchodování na finančních trzích v ČR i SR
• více než 13 let jsem full-time trader
• 7 let úspěšně učím začátečníky i pokročilé, jak ziskově obchodovat 

na finančních trzích v rámci společnosti FXstreet.cz
• spravuji soukromý fond pro kvalifikované investory
• autor bestselleru „Jak se stát forexovým obchodníkem“ a „Začínáme 

na burze“.



www.FXstreet.cz

Co je to FOREX?

• Forex je mezinárodní devizový trh 
• Jedná se o nejlikvidnější finančním trhem na světě 
• Denní objem obchodů se odhaduje na 5 biliónů USD
• Otevřen 24 hodin denně
• Forex je jedním z nejmladších trhů ale přesto je to dnes největší 

finanční trh světa. 

• Systém ve kterém byly směnné kurzy vázány na množství zlatých 
rezerv, náležejících danému státu. Když však v roce 1971 vyňal 
prezident Nixon USA ze zlatého standardu, začaly se uskutečňovat 
pohyblivé směnné kurzy. Dnes je hnacím faktorem nabídka a 
poptávka po určité měně, nebo její relativní hodnota 

• Uvažujte o měnách jako o akciích dané 
země. 



Proč obchoduji FOREX?

• Forex je otevřený trh
• Nemá centrální sídlo – nikomu 

nepatří
• Čistý kapitalismus a svoboda trhu 

(žádné omezení jako na akciích)
• Nejlikvidnější trh a nejoblíbenější
• Proměnná velikost lotu
• Obchoduje se 24 h denně
• Trh budoucnosti a trh 21. století







Drobní investoři a 
spekulanti
• Na celkovém objemu obchodů na 

forexu se drobní investoři podílejí 
pouze 4 – 6 %

• Drobný investor = retailový trader s 
účtem od několika set dolarů po 
několik tisíc dolarů
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Pro koho není trading?

• Není pro každého
• Pečení holubi nelítají sami do pusy

• Trading je pro toho, kdo má chuť a ochotu 
vzdělávat se a pracovat na sobě

• Člověk musí mít určitý stupeň rizika, tak jako v 
každém podnikání

• Jednou jsi traderem, navždy 
jsi traderem… odměna stojí 
za to…
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Nejčastější chyby tradera
• Obchodovat bez znalostí základních 

principů obchodování (bez základního 
vzdělání)

• Začít na nízkých časových rámcích (time 
frame) = hodně obchodů = hodně chyb = 
hodně ztrátových obchodů

• Většina traderů začne s intradenním 
obchodováním, ale statisticky je to 
nejtěžší

• Lepší je trávit více času studiem a 
přípravou a méně času obchodování

• POZOR NEPLATÍ: VÍCE OBCHODŮ VÍCE 
ZISKŮ



Jak začít?

• Nejdříve raději investovat do 
vzdělání, semináře nebo knihy o 
forexu. Neriskovat hned reálné 
peníze a „jít“ do forexu bez přípravy.

• Poté založit demo účet.
• Pak teprve ostrý (live) účet.

• Většina traderů však toto udělá v 
opačném pořadí…
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Ziskovost traderů
• Zůstaňme z počátku při zemi
• Dobrý trader by po roce kvalitního studia a 

obchodování mohl dosahovat výsledků 
kolem 50 % zhodnocení za rok

• Ano jsou tradeři dosahující i 100 % za pár 
měsíců (týdnů) (viz investiční soutěže), já 
doporučuji být konzervativnější.

• Platí: Tím větší zisk, tím větší riziko…. A 
profi trader paradoxně chce nízké riziko.
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Situace v ČR

• Oficiální statistiky neexistují ale díky 
našim kontaktům na brokerské firmy 
v ČR máme přibližné informace 

• 15 – 25 tisíc aktivních traderů v 
současné době
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Výběr brokera

• Regulace a bezpečnost brokera
• Dobré jméno brokera – reference 

klientů/traderů
• Kvalitní služby zákazníkům
• Online obchodní platforma (MT4 -

nejoblíbenější)
• Nabídka demo účetu
• Pozor na vysoké poplatky a spready
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Doporučený kapitál na 
začátek?

• Naše doporučení zní nejméně 500 –
USD (10 000 Kč) pro micro účet 

• 5000 USD (100 000 Kč) pro mini 
účet. 

• Pro standardní loty se doporučuje 
kapitál vyšší než 20 000 USD (500 
000 Kč). 
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S čím obchodovat?
• Z počátku doporučuji MAJORS (hlavní 

měnové páry)

• EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY apod.

• Mají silné trendy a ne tak velkou volatilitu 
jako křížové měny (GBP/JPY apod.)

• Já osobně však obchoduji i křížové 
měnové páry (GBP/CAD, EUR/JPY apod.)
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Závěr

• Otázky a odpovědi

• Děkujeme za vaši účast!

• Navštivte můj portál www.fxstreet.cz

• Soukromý kontakt Ondřej Hartman – můj 
email: ondrej.hartman@fxstreet.cz 
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