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I. část 
 

MÝTY A FAKTA O FINANČNÍ PÁCE 

 
Motto přednášky: “daruji vám finanční páku”  
 
Poslechněte si ještě jednou moji přednášku z webináře a zejména to, v 
čem spočívá moje poselství o tom, že “vám daruji FINANČNÍ PÁKU! 
 
Co je to finanční páka a jak funguje? 
 
Díky páce tak, jak ji známe z fyziky, 
můžeme s malou silou posouvat velkou 
hmotnost. S malým vstupem energie, 
peněz, čehokoliv můžeme díky pákovému 
převodu ovládat výsledek, který má větší 
potenciál, peníze, cokoliv... 
 
LEVERAGE, neboli finanční páka funguje ve všech procesech:  
 
➢ v životě 
➢ v podnikání 
➢ na burze 

 
Leverages (páky) můžeme využívat & používat vědomě, či nevědomě. 
Díky pákovým efektům můžeme dosahovat lepších chtěných výsledků. 
Díky páce se věci v životě dějí více dynamicky, rychleji, je nástrojem změny 
stavu. 80% méně úspěšných lidí o pákových efektech v životě nemá příliš 
ponětí, nebo o nich neví vůbec nic. 
 
Proto je neumí používat ke svému prospěchu, nebo je nechají nevědomě 
působit proti jejich zájmu. Naučte se v praxi svého života vidět kolem 
sebe nejrůznější páky a možné pákové efekty a působení – v tom, co 
děláte, ve vědění a vzdělávání, v rozhodování, v používání hodnot, jako 
jsou čas a svoboda. 
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Díky páce v podnikání můžeme rozpohybovat děje, procesy, 
peníze a výsledky – toto učím v programech GOLDWINNER a ŽIVOT NA 
PRAVÉ STRANĚ. Pákové efekty, které uživatel nezná a kterým nerozumí, 
jej mohou poškodit. 
 
Je lepší je proto znát a mít je pod kontrolou. Pákové efekty používané na 
vědomé úrovni vylepšují výsledky a umožňují dosahování cílů. Rozdíl mezi 
vědomou znalostí a vědomým používáním leverages, a mezi její neznalostí, 
může být fatální. Rozhoduje o úspěchu, neúspěchu, krachu či vítězství, o 
chudobě či bohatství. 
 
Naše dnešní téma je LEVERAGE v podnikání. 
 
Všeobecně se operuje pouze s pojmem “finanční páka”. Kolem tohoto 
pojmu se potom vyskytují nejrůznější mýty a pověry. Ty souvisejí s 
potenciálem zisků, nebo ztrát. S příležitostmi a riziky. Bohužel jsou 
informace většinou obecné a pro individuální investory v praxi málo 
použitelné. 
 

FINANČNÍ PÁKA Lfp & L1 

 
Používejme termín LEVERAGE. V tomto případě Leverage jako finanční 
páku - Lfp. Nebo jako Leverage jedna – první leverage, kterou bereme do 
úvahy. Obecně je Lfp definovaná jako poměr Marginu a celkové 
hodnoty kontraktu. 
 
Margin je záloha, kterou musíme deponovat pro zajištění otevřené pozice 
na burze směrem Buy nebo Sell. Margin je vratná záloha a pokud 
uzavřeme pozici, peníze z depozitu se nám vracejí do Balance, to jest 
disponibilního stavu účtu. 
 
Pokud provedete zásek v obchodování do mínusu, obchodník vám uzavře 
pozici a vrátí vám Margin zpět na účet. V extrémním případě můžete o 
Margin nebo jeho část přijít, pokud je cenový pohyb trhu příliš rychlý a 
nastane prokluz s plněním ceny, nebo je cena při uzavření nelikvidní. 
 
Je to složité? Jak pro koho. Vy, kdo máte za sebou kurz HNB, všechny 
tyto záležitosti znáte! Pouze připomenu, že závisí hodně na tom, na jaké 
burze Marginy a Lfp používáte.  
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Například na komoditní burze typu CBOT či NYSE obecně pracujete s 
velkou hodnotou kontraktů a s pákou 1:10, 1:20 a podobně. Velká 
hodnota kontraktů komodit má za následek Marginy v objemu tisíců USD. 
Finanční účinnost obchodování může být natolik dramatická, že smete z 
trhu každého pokušitele štěstí. 
 
Na Stoplossy se zde nehraje, protože ty mohou být posunuty v případě 
rychlých cenových pohybů do nechtěné zóny. Kdykoliv můžete svůj 

obchodní účet dostat do mínusu, za který 
ručíte veškerým svým majetkem. 
 
V případě Margin Call a poté, kdy 
dostanete účet do mínusu, vás broker 
vyzve k doplnění účtu. Pokud to 
neuděláte, nastupuje třeba exekutor…  
 
Komodity jsou hrou pouze pro velké 
burzovní kluky a holky s velkým 

kapitálem. Nic pro malé hráče. Ani nabídka tzv. “minikontraktů” nemusí 
být řešením, protože pravidla prostě nejsou pro malé hráče… 
 
Proti tomu můžete v typu obchodování Forex & CFDs používat finanční 
páku Lfp v poměrech 1:50 na akciích, 1:100 v komoditách, či 1:200 i více 
ve měnových párech na Forexu. Takto vysoká finanční páka se může zdát 
vysoká. S Marginem kupříkladu 50 USD či EUR můžete mít pod kontrolou 
kontrakty ve výši 5 nebo 10 000 i více USD či EUR. To je poměrně 
dramatický nepoměr. 
 
Na druhé straně jste na burze Forex & CFDs v něčem, jako ve společnosti 
s ručením omezeným. Za ztráty odpovídáte pouze výší svého kapitálu. 
Nehrozí vymáhání za mínusy. 
 
Pokud umíte s finanční pákou pracovat, může být obchodování ve 
skutečnosti bezpečnější a klidnější. Stačí znát naše Zásady bezpečného 
a ziskového obchodování, které s vámi sdílíme v kurzech HNB nebo v 
našem Tajném Expertním Klubu. 
 
Mýty a pověry ESMA regulací. Úředníci z EU se nám snaží nakukat, že 
pro naše dobro je vhodné, když nám brokerské firmy sníží páku například 
na poměr 1:30. 
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Děje se to fyzicky tak, že prostě při otevření obchodu deponují na Marginy 
10x větší částku. Tím opticky sníží “finanční páku”. Finanční účinnost 
obchodování ale zůstává. To, čeho se potom traderovi naopak nedostává, 
je operační kapitál v Equity pro obchodování, jelikož peníze jsou poměrně 
zbytečně („pro naše dobro“) vázané v depozitu 
Marginů. 
 
Je jasné, že čím méně máme peněz v Equity v 
rámci otevřených pozic, tím se stává naše 
obchodování více rizikové. Dříve tak může dojít 
k Margin Callu. 
 
Regulace podobného typu jistě nevytvářejí bezpečnější podmínky pro naše 
spekulace. Naopak – jsou problémem pro individuální spekulanty i 
brokerské firmy v regulovaném prostředí. V zásadě to neprospívá 
nikomu…  
 
Nicméně je naštěstí na naší svobodné volbě, kde a u které brokerské firmy 
máme otevřen svůj obchodní účet a s jako finanční pákou pracujeme! 
Paradoxem je, že ona ESMA regulace bije po hlavě pouze věci neznalé 
tradery v Evropě, přičemž 85 % světového trhu je mimo regulaci ESMA. 
 
Je to asi stejná logika, jako ta s regulací CO2, kdy se bude ke své škodě 9 
% světové ekonomiky a 7 % populace snažit, a ti další budou mimo šílené 
plány EU komise… 
 
Úspěch v tradingu závisí na těchto okolnostech: 
 
➢ Trader rozumí tomu, co dělá a proč to dělá 
➢ Trader umí predikovat cenové pohyby s úspěšností alespoň 80 %. 
➢ Trader umí řídit svoje emoce a rozhodování 
➢ Trader má svůj riskmanagement, ví – kdy brát zisky, ví – kdy 

redukovat ztráty. 
 
Regulátor nic z výše uvedeného nezná a nebere v úvahu! 
 
Platí, že neználci a pokušitelé štěstí prodělají s jakoukoliv finanční pákou. 
Dokonce prodělají peníze a aktiva i bez použití páky, za předpokladu, že 
investují peníze za plnou cenu, a nerozumí podstatě spekulace a 
okolnostem. Regulace finanční páky tupce neochrání… 
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Profesionální obchodník potom zná okolnosti a rizika, příležitosti a 
technické předpoklady pro efektivní používání zvolené finanční páky Lfp s 
návazností na takové pojmy, jako jsou míra rizika, poměr rizika a výnosu, 
poměr rizika a velikosti účtu a podobně. 
 
Výsledky používání finanční páky Lfp jsou pak výsledkem schopnosti 
myslet. Finanční páka Lfp je tedy nástrojem pro věci znalé a chytré lidi! 
 
Pouze připomínám, že finanční páka v souvislostech se nám prolíná 
všemi vzdělávacími a informačními produkty v projektu PODNIKÁME NA 
BURZE > v kurzu HNB VIP Trader, v Tajném Expertním Klubu i ve 
WinSignals. 
 

FINANČNÍ ÚČINNOST Lfú & L2 

 
FÚ? Žádné zděšení, nejde o finanční úřad. I když nepochopení funkce Lfú 
může mít dramatické důsledky pro naše peníze na burze! 
 
Lfú je tedy druhá leverage, kterou bereme do úvahy. Ve své podstatě je 
daleko důležitější, než Lfp! Můžeme ji definovat, jako finanční účinnost 
obchodování – jak se nám mění Equity při jednom otevřeném 
kontraktu, lotu v závislosti na cenovém pohybu. 
 
Vy víte, že cenové pohyby a jejich vyjádření v penězích (USD či EUR) 
můžeme vyhodnocovat: 
 
➢ v USD – zejména jsou to cenová navýšení akcií, nebo fyzických 

komodit (zlato, ropa a další). V rámci finanční účinnosti Lfú je zde každý 
dolar cenového pohybu, každý cent ohodnocen penězi výdělku či 
ztráty. V kurzu HNB a na Demu se učíte pracovat s konkrétní finanční 
účinností vybraných aktiv! 
 

➢ v bodech – jde zejména o relativní čísla v rámci komodit, kterými 
mohou být například akciové indexy (S&P500, DJIA, DAX30 a další), 
nebo dluhopisové komodity apod. O kolik se nám v bodech posune 
relativní hodnota kotovaná na burze komodit, o tolik se nám posune 
cena v penězích. Pozor, různá aktiva mají různou a někdy dramaticky 
odlišnou účinnost na bod cenového pohybu! 

 



 

 

 

7 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TAJNÉ BURZOVNÍ KÓDY 

 

Porovnej si např. S&P500 versus DJIA či DAX30! Výběr aktiv potom 
rozhoduje o práci s tímto druhem finanční páky Lfú a se schopností řídit 
a mít pod kontrolou rizika! 

 
Vše výše o Lfú řešíme nejen v kurzu HNB, ale prakticky denně v rámci 
Tajného Expertního Klubu při denních či týdenních SAO (Situační Analýza 
Online), nebo se rozhodujete při využívání WinSignals. 
 
Finanční účinnost Lfú potom snižujeme tím, že „ředíme“ otevřené pozice 
na burze formou mini- či mikrolotů, nebo dělením kontraktů. 
 
Finanční účinnost Lfú zvyšujeme počtem lotů a navyšováním kontraktů 
přímo úměrně!  
 
Od finanční účinnosti se odvíjí postupované riziko a schopnost mít 
otevřené obchody na burze pod faktickou a emoční kontrolou! 
 
Za rozumné riziko můžeme považovat 1-2 % z objemu účtu při 
maximálním cenovém pohybu, který jde proti naší otevřené pozici viděno 
z grafu nejlépe 2H či Day. Zasvěcenci z kurzu HNB vědí, o čem je řeč! 
 
Finanční účinnost Lfú má potom jasný vliv na strategii > kolik mít 
na burze peněz a kolik si mohu dovolit otevírat obchodních pozic tak, aby 
nedocházelo k finančnímu přetížení účtu! 
 
Obecně můžeme například pro poměry a parametry stanovené na 
platformě GOLDSTARWAY otevírat 0,5, 1, max. 2 loty na každých 10 000 
kapitálu (je jedno, zda v USD či EUR).  
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Příklad, jak správně obchodovat s účtem do 10 000 $, můžete vidět 
v tabulce níže. Učíme to v rámci kurzu HNB, TEK a WS. Účet byl zhodnocen 
o 3,3 % za 2 měsíce, to je 20 % za rok: 
 

 
 
Pro velikost účtu například 1 000 EUR je vhodné otevírat obchody s 0,1-
0,2 loty max!  
 
Otevírat více lotů s využitím Lfú je vždy finanční hazard! Otevírat na burze 
účty s kapitálem pod tisíc USD či EUR je potom bláhové a je možná lepší 
ty peníze poslat na charitu, než do soukolí drsných finančních trhů… 

PÁKA TRHU Lpt & L3 

Významnou tržní silou je páka trhu, která vyplývá z tržního potenciálu 
pro cenové pohyby tak, jak je vidíme na grafech. Jde o třetí významnou 
leverage, se kterou musíme na burze počítat. 
 
Potenciál cenových pohybů určuje ve spojení s L1 a L2 výsledný potenciál 
pro riziko a příležitost, pro ztrátu či zisk. 
 
Velkou výhodou online podnikání na burze je to, že můžeme 
potenciál pro cenové pohyby oběma směry vidět na cenových grafech. 
Burza je jediné podnikání na světě, kde řešíme pouze dvě možnosti, je to 
50/50 nebo šance 1:1, či pravděpodobnost 50 %. 
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Burza je jediné podnikání, kde můžeme poměrně jednoduše pracovat s 
pravděpodobností na vizuální úrovni, a můžeme této pravděpodobnosti 
rozumět i jinak, než pouhou řečí čísel, jak je tomu v jiných oborech s 
využitím metod matematické statistiky. 
 
Pro určení pravděpodobnosti a toho, kam se může hýbat cena, s jakou 
intenzitou a s jakým potenciálem, můžeme používat metody technické 
analýzy. 
 
Můžete používat tisíc metod a komplikované vzorce, indikátory, korelátory, 
můžete si jakkoliv ztížit život. Nebo můžete vycházet z faktu, že řešíte 
pouze dvě možnosti, a že chcete vidět jednoduše trendy, bariéry a 
potenciál pro cenové pohyby oběma směry. 
 
Proč si život komplikovat, když to jde jednoduše? 
 
My používáme naši SAO – Situační Analýzu Online. Určujeme 
sentiment, pravděpodobnost a potenciál pro cenové pohyby. Pracujeme s 

termíny Synergie, časové rámce, 
Korelace, Supporty, Rezistence, TRZ, 
Break Out, používáme jednoduché 
metody trendové analýzy, sledujeme 
směr, otočky trendu v různých časových 
rámcích. 

 
Důležité je určit trendový kanál, supportní a rezistentní trendline, 
průměrnou trendline, poruchu v TK atd. Znáte z kurzu HNB i 
z pravidelného obsahu Tajného Expertního Klubu.  
 
Naše metody SAO jsou určující pro tvorbu signálů v rámci informačního 
servisu WinSignals. 
 
Protože naše statistická úspěšnost v predikcích trhu do 15 dnů je v rozpětí 
80-90 % dlouhodobě, to jest predikovaná cena aktiva projde definovanou 
úrovní Profit Targetu a jen 10-15 % pozic si vyžaduje čas a energii pro 
bezpečný riskmanagement, je náš produkt WinSignals oblíbený mezi 
tradery, obchodníky, spekulanty či manažery peněz na burze. 
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Doporučení: Pokud umíte konzistentně každý měsíc po dobu několika 
let určovat statistickou predikci svého vybraného aktiva tak, abyste ve 
výsledku řešili jen 10-15 % pozic, potom naše WinSignals 
nepotřebujete.  Naopak, rád vás pozvu do týmu WinSignalistů, kteří 
signály zasílají. 

 
Pokud však patříte mezi 98 % lidí, kteří s predikcemi, analýzou a vstupy 
do trhů bojují a chcete ušetřit čas, energii, či být emočně více v pohodě, 
potom jsou WinSignals pro vás ten nejlepší informační produkt. Jsou o 
potenciálu trhu i o vzdělávání, jak to na trzích chodí! 
 
Graficky můžete vidět tržní potenciál leverage Lpt na grafech třeba takto: 
 
 

 
 
Nákup ze supportu v uptrendu (zelená šipka) má významně vyšší tržní 
potenciál, než nákup na rezistenci (červená šipka), kdy je tržní růstový 
potenciál vyčerpán, a trhy čekají na korekci. Po ní tržní potenciál opět 
vzroste a býci nabývají převahy. Vyplatí se vstoupit do long obchodů.  
 
  

Nákup ze supportu – ideální 

tržní potenciál Lpt > 350 $ /1 lot 

Nákup z rezistence – malý tržní 

potenciál Lpt, max. 60 $ / 1 lot 
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V případě downtrendu je situace opačná: 
 

 
Prodej z rezistence v downtrendu (zelená šipka) má významně vyšší 
tržní potenciál, než prodej ze supportu (červená šipka), kde jsou medvědi 
vyčerpáni a přetahují se o pozice s býky.  
 
Z uvedených obrázků je zřejmé, že je opravdu dobré respektovat finanční 
páku trhů Lpt a nakupovat, když jsou ceny nízko a prodávat, když jsou ceny 
vysoko. Jen tak využíváte leverage Lpt ve svůj prospěch. Pokud to děláte 
opačně, zbytečně riskujete čas, peníze a stres. 
 
Využívejte při obchodování tržní potenciál Lpt a nakupujte vždy pokud 
možno ze třetího rostoucího supportu, prodávejte ze třetí klesající 
rezistence. Leverage vám pomůže k báječným ziskům a vysoké 
bezpečnosti vašich vstupů do obchodů. 
 

PÁKA SYSTÉMU Lsys & L4 

Je to důležitá páka, v pořadí čtvrtá. Finanční páka systému a strategie.  
 
Pravdou je, že 80-90 % lidí neumí dát systém a strategii do toho, co dělají. 
A platí to pro jejich život, podnikání i pro spekulace na burze. 
 
Pokud nemáte systém a schopnost strategického myšlení v životě, potom 
váš život bude přinejmenším průměrný, docela dost možná bude stát i za 
starou bačkoru. Bude v turbulencích náhod, v chaosu rozhodnutí nebo 
nerozhodování (horší varianta). Platí > jak myslíte, jaký máte systém a jak 
umíte myslet i jednat strategicky, takový máte následně život. 

Prodej z rezistence – tržní 

potenciál Lpt > 300$ /1 lot 

Prodej ze supportu – tržní 

potenciál Lpt o 100$/1 lot nižší 
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Schopnost dávat do věcí, které ovlivňují život, podnikání či výsledky na 
burze (či kdekoliv) systém, řád, pravidla a zejména strategické myšlení, je 
opravdu důležitá vlastnost, návyk, nastavení hlavy - mindset. 
 
Více se tomu věnuji v programech GOLDWINNER & ŽIVOT NA PRAVÉ 
STRANĚ. Jinými slovy > jak myslíš, tak se máš! To platí v životě, v 
podnikání i na burze! 
 
Náš systém je jednoduchý > popisujeme jej v kurzech HNB, výsledkem 
je naše SAO, schopnost vítězných predikcí (WinSignals) a Zásady pro 
bezpečný a ziskový trading. Kdo je není schopen je dodržovat, nemá na 
burze co dělat. Tečka. 
 
Můžete mít i systémy složitější, “sofistikovanější”, náročnější na znalosti a 
vyhodnocování informací. Můžete studovat kdeco… 
 
Rozhodující jsou ale výsledky a peníze na účtu. Proto preferuji 
jednoduchost, již tak má hlava opravdu co dělat s oněmi 10-15 % zpravidla 
dočasně ztrátovými situacemi.  
 

Pro jejich řešení je třeba strategické myšlení, znalost toho, co se může v 
rámci pákových sil L1, L2, L3 odehrávat s penězi, s emocemi a s vlastní 
myslí. 
 
Do hry vstupuje zkušenost. Než to na burze pořádně roztočíte, chtějte za 
sebou mít zkušenost několika burzovních cyklů, abyste věděli, jak vaše 
hlava funguje, když se sentiment a podmínky pro spekulace změní! 
 
Náš systém je naše SAO, predikce s úspěšností až 90 % (i více), strategie 
risk managementu. Bereme a zajišťujeme zisky. Riskujeme málo, 

nepotřebujeme nechávat vydělávat 
brokerské firmy a protistranu.  
 
Nebereme a nezajišťujeme zbytečné ztráty, 
což mimochodem dělá 80-90 % traderů, 
kteří mají v hlavě díky chybnému nastavení 
špatné burzovní kódy… 
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Systém a strategie budou určující pro vaše výsledky, když 
pochopíte předchozí tři páky L1, L2 a L3. Opačně to nefunguje. 
 
Nehoňte se za “Svatým Grálem” a systémem či strategií, když nemáte 
jasno v tom, jak může vylepšit či zhoršit váš život na burze finanční páka, 
finanční účinnost či neznalost toho, kam může jít cena v případě, že se 
trefíte do správného směru i v případě opačném. 
 
To si nakonec můžete natrénovat zdarma a bez rizika v podmínkách demo 
obchodování. Například zde na Goldstarway k tomu máte i 7 krokový 
návod, jak na to! 
 

PÁKA MOZKOVÉHO TRUSTU Lmt & L5 

Více hlav více ví… To je poselství páté leverage! Není to klišé a už vůbec 
ne, když opravdu chcete něčeho dosáhnout. Na své cestě životem, 
podnikáním i na burze potřebujete spojence, konzultanty, mentory, 
učitele. Potřebujete vidět, co dělají lidé dobře nebo špatně a chcete se z 
toho poučit, abyste neztráceli čas, peníze, odvahu, vůli… 
 
Sólo cesty bez průvodců jsou někdy složité, vedou špatným směrem a 
nemusejí se vyplatit. Akcentujte svou svobodu a svůj čas pro svoje 
jedinečné já, ale nepodceňujte sílu mozků, které můžete pro svoje 
úspěchy zapojit. 
 
V životě, v podnikání i na burze platí, že s jakými lidmi jste ve spojení, 
takové “páky” získáváte a takové máte následně výsledky. Spojení s lůzry 
a s lidmi, kteří výsledky nemají, jen o nich pořád sní - k ničemu nevede.  
 
Skupina lidí, které říkám “hledači štěstí”, zpravidla k žádným výsledkům 
nedojde. Hledají a přeskakují z kytičky na kytičku, hledají svůj “Svatý Grál”, 
mají tendenci věřit zaručeným systémům a strategiím, aby ve výsledku 
vždy ztratili. 
 
Úspěšní lidé a podnikatelé kolem sebe a pro sebe budují něco, 
jako Mozkové Trusty (MT). Využívají synergie a páku myšlenek, 
dovedností a schopností ostatních lidí k dosažení vlastních cílů. Berou, 
sdílejí a dávají zpět. To je chytrý postup.  
 
  

https://www.goldstarway.com/cz/demo/
https://www.goldstarway.com/cz/demo/
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Proto dříve, než se vědomě zapojíte so komunity, která může podporovat 
vaše záměry, zkoumejte, jak jsou zde jedinci nejen úspěšní, ale zda jsou 
ochotni sdílet, učit, předávat i přijímat, učit se… 
 
Máte takový život, takové podnikání a peníze, jako je průměrný život, jako 
je podnikání nebo jaké jsou peníze vašich nejbližších přátel (Pravidlo P10P 
probíráme v klubu GOLDWINNER). S kým se stýkáte, koho respektujete, 
s kým sdílíte > tak se následně máte. 
 
Náš Mozkový Trust má z 90 % původ v absolventech kurzů HNB a našeho 
vzdělávání za 14 let. Prošlo jím pár tisíc lidí a stovky jich tvoří základ 
našeho sdílení v Tajném Expertním Klubu. Specializované skupiny jsou 
potom naše týmy WinSignalistů (říkáme jim “burzovní vlčáci”) nebo jsou v 
projektu MultiTerminal Trading & WinAccounts. 

 
Učíme se navzájem a můžeme čerpat 
zkušeností z tisícovek případových 
studií neúspěšných i úspěšných 
traderů, postupů a strategií. Co se jeví 
jako nejlepší, to sdílíme a můžeme 
následně ještě vylepšovat. 
 
Komunita lidí kolem mých programů 
PODNIKÁME NA BURZE začínala před 

14 lety. Komunita kolem kurzu HNB potom funguje více, než 6 let, 
a tisícovka lidí je stále v naší uzavřené diskusní skupině na Facebooku. K 
tomu více než 5 let funguje náš Tajný Expertní Klub a 4 roky je v provozu 
náš informační servis WinSignals. 
 
Využívejte sílu komunity, expertních týmů i Mozkového Trustu. Má to 
logický důvod. Zatímco u brokerských firem končí na burze 99 % všech 
pokušitelů štěstí, u lidí, kteří se vzdělávají, jsou tato čísla lepší. Drží se jich 
10x více. 
 
V případě naší komunity kolem projektů PNB držíme ve hře dlouhodobě 
stovky lidí, a jsme nejlepší. Bez komunity a Mozkového Trustu bychom ale 
fungovat neuměli. Opravdu je finanční páka, leverage Lmt co do účinku a 
fungování naprosto strategická.  
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Leverage Mozkového Trustu Lmt se empiricky skládá z dílčích pákových 
efektů vzdělávání, zkušeností, sdílení, kooperací a podpory. 

PÁKA INFORMACÍ A VZDĚLÁNÍ Liv & L6 

 
Jako šestou v pořadí vyčleňuji finanční páku, leverage informací a vzdělání 
– Liv. Možná by měla být jako první. Ale to byste si neuvědomovali její 
“finanční páku”, naléhavost, důsledky. Z výčtu předchozích pákových sil, 
leverages, je jasné, že je třeba o nich něco vědět a umět je v praxi 
používat. 
 
80-90 % lidí sílu informací a správného vzdělávání podceňuje, a proto 
nemají chtěné výsledky. Nebo rovnou končí nezdarem.  
 
Informace sama o sobě obsahuje peníze, investiční složku, pákové efekty 

a celou řadu ingrediencí. To učím svoje 
klienty v programu GOLDWINNER - JAK 
VYMYSLET PENÍZE i v dalších. 
 
Dobré a správně používané informace 
znamenají potenciál pro dobré a chtěné 

výsledky. Platí to i opačně. Nesprávné, chybné, zavádějící či i správné, ale 
chybně použité informace vedou k neúspěchu, v lepším případě k 
nevýsledku. Je jasné, že informace v sobě nesou finanční páku, ale je 
obtížné ji definovat exaktně, v číslech.  
 
Je to empirické poznání, podobně jako naše oblíbené Pravidlo 80/20. Víme, 
že se špatně pojímá logicky, ale víme, že funguje! Proto musíme mít 
respekt i k empiricky odvozenému poznání… 
 
Podobně je to se vzděláním či vzděláváním. Víme, že klasické vzdělávání, 
které dostáváme od systému (státu), nevede zpravidla k cílům, k úspěchu, 
k penězům ani k lepšímu životu. Škola nikoho nenaučí podnikat, pracovat 
s penězi, nebo jejich ekvivalentem – časem a svobodou. 
 
Máte dvě možnosti – buď to pochopíte, nebo ne. A buď se začnete 
vzdělávat v tom, v čem chcete být OPRAVDU dobří a chcete to umět, nebo 
se prostě již učit a vzdělávat nechcete. 
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Podnikání, práce s penězi, svobodou a časem, podnikání na burze > 
pokud  chcete uspět, musíte se vzdělávat neformálně. Platí, že kde 
a jak se vzděláváte, takové výsledky máte. 
 
Pokud jsou pro vás inspirující výsledky, sdílení a postoje naší komunity, 
vzdělávejte se v principech této komunity. Pokud se vidíte jinde, následujte 
jiné vzdělávání a cíle. Důležité je, abyste u sebe viděli pokrok, výsledky a 
abyste si dali šanci a příležitost. Kdo nic nezkusí, nic nezíská! 
 
Důležité ve vzdělávání a ve zpracování informací je naše Pravidlo 80/20, 
v našem případě i 90/10 či 99/1. Vy, kdo máte za sebou kurz HNB, víte 
svoje! 
 
Cílem je šetřit čas, peníze, energii a potenciál a umět se zaměřit na 
podstatné skutečnosti, postupy a vzorce myšlení, pravidla a zásady, které 
vedou na burze k úspěchu. Neztrácet čas, chuť, zápal… Budete-li studovat 
složitě a dlouho, můžete vyhořet dříve, než okusíte chtěné výsledky! 
 
Důležité info: Burza je jediné podnikání na světě, které lze úspěšně, bez 
rizika a zbytečných investic trénovat libovolně dlouho v podmínkách 
reálných trhů v rámci Demo obchodování. Je to zdarma, bez nutnosti 
investic. Pouze k tomu přidejte drobné investice do vzdělávání! Náš kurz 
HNB VIP Trader stojí pár tisícovek a základy burzy pochytíte za pár měsíců. 
Na burze jde ve výsledku o příliš mnoho peněz na to, abyste 
experimentovali, ztráceli čas a peníze na nesprávném místě. 
 
Ke vzdělávání patří komunita, Mozkový Trust, výměna zkušeností, 
schopnost učit se od nejlepších i vyvarovat se neúspěšných postupů těch, 
kdo se moc učit a vzdělávat nechtějí. Nikoliv náhodou je procento 
neúspěšných lidí v životě, v podnikání i na burze v korelaci s procentem 
obtížně vzdělavatelných a informačně odolných lidí…  
 
Do které skupiny patříte vy? Cesta k úspěchu vede přes soustavné 
vzdělávání a správnou prací s informacemi. Musíte ale přidat svoje PROČ, 
MOTIVACI a zejména ODHODLÁNÍ a poctivou TOUHU uspět. Bez toho je 
tato finanční páka Liv k ničemu. 
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FINANČNÍ PÁKA INFORMACÍ 
 
To je můj dárek pro vás. Slíbil jsem vám, že vám dodám finanční páku. 
Zde ji máte. Jsou to informace o tom, jak můžete nastavit svoje myšlení a 
jak správně chápat informace a problematiku kolem FINANČNÍ PÁKY.  
 
Kdo pochopí, dává si šanci. Kdo nepochopí, má smůlu… To je na vás! 
 

VÝSLEDNÁ FINAČNÍ PÁKA > LEVERAGES 

 
je výsledkem všech popsaných finančních pákových efektů. Některé z nich 
jsou složeny z celé řady dílčích pák s možnými důsledky. Jak je pochopíte, 
tak se budete mít. 
 
Výsledná finanční páka není součtem, ale je násobkem všech dílčích pák, 
které můžeme popsat. Je moudré o nich vědět, respektovat a používat 
správným způsobem či směrem. Páka správným směrem pomůže. Je-li 
směr opačný, může uškodit.  
 
Výsledek finanční páky L2 x L3 (finanční účinnost x počet lotů x páka trhu) 
můžeme spočítat a určit tak potenciál pro možný výsledek – zisk nebo 
ztrátu. Je to nejjednodušší podnikání na světě v tomto ohledu.  
 
Nikde jinde si takto jednoduše nespočítáte potenciál pro příležitosti a 
rizika, zisky či ztráty. A potom musíte zapojit další páky – schopnost 
myslet, počítat, mít systém, strategii, zásady, pravidla, informace…  
 
Výsledky dalších pákových efektů můžete odvodit empiricky. Záleží na 
zkušenostech i mnoha okolnostech. Nicméně je opravdu poctivě berte do 
úvahy, do svých výpočtů a plánů. 
 
Cokoliv podceníte, obrátí se proti vám. Cokoliv respektujete a máte 
pod kontrolou, můžete využít ve svůj prospěch, chtěný cíl a zisk. 
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Empirický výsledek pro vaší výslednou páku v podnikání na burze můžeme 
popsat takto:  
 

L  =  L1  x  L2  x  L3  x  L4  x  L5  x  L6  x Liii 
 

neboli 
 
Výsledné Leverage L = L finanční páky x L finanční účinnosti  x  L páka 
trhu   x   L páka systému a strategie  x  L páka Mozkového Trustu  x  L 
páka vzdělání a informace  x L páky nejrůznějších vlivů (třeba i štěstí) 
 
Štěstí přeje připraveným! 
 
Právě připravujete hlavu na získání svého Tajného Burzovního Kódu. Je 
důležité mít v hlavě ty správné kódy a používat je správným způsobem! 
 
Pusťte se do II. části tohoto eBooku, PDF NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TAJNÉ 
BURZOVNÍ KÓDY!  
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II. část 
 

LEVERAGE, FINANČNÍ PÁKA 
& FINANČNÍ ÚČINNOST 

Na online trzích můžete s minimální investicí kontrolovat 
několikanásobně větší hodnotu svého akciového, komoditního nebo 
měnového kontraktu. To znamená, že můžete za málo peněz kontrolovat 
velkou hodnotu s možností realizace vysokých zisků nebo ztrát (naučte se, 
jak své zisky maximalizovat a ztráty minimalizovat). Pracujete zde s 
Leverage – finanční pákou. 
 
Finanční páka patří k jednomu z Tajných burzovních kódů, kterými se 
zabýváme v rámci projektu Podnikáme na burze. 
 
Na nejrůznějších trzích se mohou lišit podmínky pro spekulace, 
podmínky technické, technologické i logistické. Na různých trzích budete 
zvažovat různé aspekty obchodování. 
 
Samostatné obchodování akcií, komodit nebo měn na různých burzách se 
liší v mnoha aspektech. Pouze obchodování 
s finančními instrumenty CFDs většinu 
těchto aspektů sjednocuje v přehledný a 
jednoduchý systém. 
 
Zásadní věc, kterou účastníci jednotlivých 
trhů řeší, jsou rizika. Rizika na finančních 
trzích jsou měřitelná a snadno si je 
spočítáte. 
 
Musíte ale vědět, jak to máte udělat. Abyste věděli, jak to máte udělat, 
musíte je identifikovat a znát jejich povahu. 
 
O rizicích v podnikání na burze je řeč v rámci kurzu HNB. Budeme si 
povídat o rizicích vyplývajících z pravděpodobnostních situací, o rizicích 
vyplývajících z finanční účinnosti obchodování v poměru k nejrůznějším 
parametrům obchodování, o rizicích psychologických a nejrůznějších 
okolnostech, které mohou ovlivnit výsledek. 
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RIZIKA 

Z působení tzv. finanční páky, leverage a v návaznosti na to z finanční 
matematiky, která může pracovat v náš prospěch, nebo proti nám, 
vyplývají určitá rizika. Burza je jediný podnik na světě, kde řešíme pouze 
dvě možnosti vývoje situace na trhu. 
 
Vývoj cen je hybatelem našeho byznysu, je motorem pro naše podnikání. 
Vývoj cen můžeme sledovat v rámci správně vybraných aktiv pro 
obchodování. Vybíráme aktiva s ohledem na Pravidlo 99/1, aktiva likvidní, 
obchodovatelná online pokud možno 24 hodin denně a aktiva informačně 
dobře dostupná z hlediska fundamentálních zpráv a hodnocení. 
 
Výběr určitého typu burzy obnáší nejen výběr určité, často specifické, 
formy obchodování, ale také výběr „finanční páky“, leverage, pro 
obchodování resp. spekulace na burze. 
 
Finanční páka a finanční účinnost a tím i možnost řízení rizik pro 
obchodování, jsou na různých typech burz odlišné a je dobré těmto 
odlišnostem rozumět. Na jedné straně je na veřejnosti funkce finanční 
páky v obchodování přeceňována, démonizována, na druhé straně je 
jasné, že v rukou či v hlavách profesionálních traderů je to skvělý nástroj 
k chytrému podnikání. 
 
Osobně zastáváme tento názor. Jedincům, 
kteří neporozumí principům ziskových spekulací na 
burzách, nepomůže to, že spekulují na opatrnost a 
řeší, zda mít finanční páku v obchodování malou či 
velkou. Neumětelové totiž prodělají statisticky 
vždy, s finanční pákou i bez ní. 
 
Na druhé straně, pochopíte-li principy úspěšných burzovních spekulací, 
můžete vydělávat konzistentně v jakýchkoliv trzích a finanční páka může 
být vašim skvělým pomocníkem. 
 
Z uvedené úvahy vyplývá, že důležitější je prostě rozumět principům 
ziskových spekulací, přidat rozumná pravidla pro řízení investic a 
jednotlivých obchodů, než řešit finanční páku jako takovou.  
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Také je jasné, že s malou finanční pákou musí spekulanti dávat do hry 
velké objemy peněz, aby na cenových pohybech vydělali, a tím zvyšují 
paradoxně rizika svého počínání na burze. 
 
Naopak obchodníci s finančními deriváty s vysokou finanční pákou mohou 
dávat do hry jen zlomek těchto peněz a mohou požívat výhod stejné 
ziskovosti v obchodování. Paradoxně na stejný zisk mohou riskovat 
podstatně méně peněz ve své burzovní hře. 

CO ZNAMENÁ PRÁCE S LEVERAGE? 

Jak vzniká Leverage – finanční páka? Pro kontrolu své investice, 
svého aktiva, vstupujete do obchodní pozice složením záloh Marginu. Ten 
je zpravidla zlomkem hodnoty 
ceny obchodovaného kontraktu. 
Díky použití Marginu nemusíte do 
trhu investovat celou částku 
rovnající se hodnotě kontraktu. 
 
Pohne-li se během obchodování 
cena kontrolovaného aktiva, vzniká na obchodníkově účtu cenový rozdíl 
odpovídající celé hodnotě kontraktu. Se zlomkem ceny, zálohou – 
Marginem, inkasuje tedy obchodník celý cenový rozdíl, který pohybem 
ceny aktiva na burze vznikne. Tj. plný profit nebo ztrátu. 
 
Spekulujícím obchodníkům tedy ve skutečnosti jde o to držet s malou 
zálohou po určitou dobu otevřenou pozici, kontrakt k vybranému aktivu a 
vhodnými postupy a strategiemi inkasovat zisky. 
 
Po předpokládaném cenovém pohybu spekulující obchodník otevřenou 
pozici ve vybraném aktivu uzavře a dlouhého (long) či krátkého (short) 
kontraktu se zbaví. Kontrakt tedy drží omezenou dobu čistě s úmyslem 
obchodní spekulace na zisk z cenového pohybu. 
 
S pomocí vratné zálohy, Marginu, kontroluje celý kontrakt a tím 
celý potencionální zisk. Čím menší zálohu, Margin, pro své obchodování 
používá, tím je jeho vstup do obchodování levnější, ale efekt finanční páky 
se zvětšuje. 
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Profesionální spekulanti používají vysokou finanční páku. Nízký Margin, 
vysoká Leverage zvyšují finanční účinnost obchodování. Po uzavření 
obchodních pozic se vložená záloha, Margin, vrací. Margin se takto chová 
jako operačně vratný kapitál, díky kterému můžeme kontrolovat 
mnohonásobně větší hodnoty obchodovaných aktiv. 
 
To znamená, že za málo peněz můžete kontrolovat velkou hodnotu s 
možností realizace vysokých zisků nebo ztrát. Margin může být 50 %, 10 
%, 5 % nebo i méně než 1 % z hodnoty aktiva. Vzniká nám tím výsledná 
Leverage 1:2, 1:10, 1:20, 1:100 a vyšší. 
 
V rámci obchodování CFDs na akcie můžete pracovat s Leverage až 1:50, 
což je na běžných burzách nedostupné, u komodit s finanční pákou 1:60-
1:200, u měn 1:100 – 1:250 i více! 
 
Již tedy víte, že pro realizaci svých burzovních obchodů musíte pro 
kontrolu svého kontraktu poskytnout ze svého účtu zálohu (Margin) na 
kontrolu tohoto kontraktu. Výši této zálohy určují brokeři a chrání se tak 
před vaším rozhodováním. V případě vašeho výstupu z pozice je vám tento 
Margin vrácen (tj. je zálohou, kapitálovým depozitem). 
 
V klasických komoditních futures mohou být Marginové požadavky na 
kontrolu kontraktů v rozmezí 5-15 % z hodnoty kontraktu, jejichž výši 
určují brokeři s ohledem na aktuální poptávku, nabídku, úvěrové riziko a 
další vlivy. 
 
Pro velmi atraktivní komodity, jako jsou zlato, ropa, indexy DJIA, S&P500 
a další, mohou být tyto Marginy i v řádu tisíců dolarů. Proto jsou malí 
obchodníci odsouzeni obchodovat sójové boby a hovězí na porážku, a to 
nejatraktivnější obchodování je jim často nedostupné. 
 
Standardizované množství aktiva (např. měny, futures kontraktu 
nebo cenného papíru), se kterým se obchoduje, se nazývá lot. Většinou 
se jedná i o nejmenší obchodovatelné množství – často u akcií nebo 
forexu. 
 
Obchodování v lotech je realizováno na burzách. Velikost lotu u cenných 
papírů určuje burza, na které se obchoduje, nebo jiný regulátor. Každý trh 
má svou velikost lotu. 
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U forexu znamená velikost lotu počet jednotek základní měny. Když je lot 
100 000, smí se obchodovat například s minimálně 100 000 USD apod. 
Někteří forex brokeři umožňují obchodovat i miniloty (0,1 lotu) nebo 
mikroloty (0,01 lotu). Tím se snižuje minimální nutná investovaná částka 
pro otevření pozice. 
 
Díky obchodování na páku se dá ale otevřít i větší obchodní pozice. 
Investor dostává vypůjčené peníze od brokera na základě vratné zálohy - 
marginu. Například v případě páky v hodnotě 100:1 je potřeba investovat 
pouze 1 000 USD místo 100 000 USD.  
 
Obchodování CFDs tuto záležitost řeší elegantně jednoznačně ve 
prospěch spekulujících obchodníků. Tvůrci trhu zde určují Marginy v 
rozpětí 1-2 % z hodnoty kontraktů, a tak se činí toto obchodování 
dostupné i menším obchodníkům. Ale i pro větší profesionální obchodníky 
je zde výhoda, že mají Marginem vázanou jen malou část svého účtu. 
 
Zlato, ropu, indexy DJIA, S&P500, Nasdaq a další zde můžete obchodovat 
s Marginem 500 USD za lot a očekávat významné cenové pohyby. Je zde 
k dispozici tzv. miniobchodování s miniloty či mikroloty, kde vám na Margin 
stačí 50 USD na tyto komodity, resp. pár desítek dolarů na akcie! 
 
Index DJIA zde můžete kontrolovat za 50 USD na lot s cenovým pohybem 
1 USD na bod! Denně se DJIA umí hýbat o 50-100 i více bodů! Nízké 
Marginy vám umožňují účastnit se těchto obchodů prostřednictvím 
multikontraktů, tj. můžete najednou obchodovat dle svého uvážení 1, 2, 
3, 5, ale i 100 kontraktů s takto nízkými Marginovými požadavky!  
 
Používání Marginu má za následek vznik finanční páky pro vaše 
obchodování, tzv. Leverage. 
 
Poznámka: Požadavky na Margin a tím pádem i parametry „finanční 
páky“, se mohou měnit, jsou určovány tvůrcem trhu a poskytovatelem 
přístupu na burzu. Na druhou stranu již správně tušíte, že výše Marginu 
není až tak důležitá, protože vlastní účinnost obchodování se nemění, 
resp. zůstává stejná.  
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Leverage - páka ve fyzice. Termín Leverage (pákový převod) pochází z 
fyziky, kde jste se učili o vynálezech, jako jsou páka a kladka. 
 
V učebnici možná byl příklad použití kovové tyče (páky) k vypáčení 
balvanu, který stál v cestě. Kovová tyč obstarala pákový převod (Leverage) 
nutný k pohybu kamene, který vážil stovky kilo. Při použití tyče bylo třeba 
méně úsilí, než by bylo potřeba k přímému nadzvednutí kamene. Malá síla 
vložená do páky ovládla mnohem těžší váhu. 
 
Leverage – páka při obchodování. Leverage je použití malého 
množství peněz k ovládání velkého množství peněz. Leverage je použití 
malého množství peněz k vydělání nebo prodělání velkého množství peněz. 
Leverage funguje oběma směry. Přečtěte si tu poslední větu ještě jednou…  
 
Finanční Leverage je jednoduše použití malé platby v hotovosti k ovládání 
přínosů a lidé ji používají pořád. Mnozí kupující domů používají Leverage. 
Složí malý vklad a slíbí zaplatit zbytek za určitou dobu a pak se do svého 
hradu nastěhují. Složená záloha je Leverage, která je použita k ovládání 
vlastnictví domu. 
 
Totéž při koupi nového auta: kupní hodnota, akontace, příslib platit pár let 
a odjíždíte v novém voze. Celková hodnota domu nebo auto se obvykle 
neplatí předem. 
 
Leverage je podstatou ukrytou za obchodováním s futures, ale i 
s dalšími finančními instrumenty, zejména typu CFD a Forex. 
Obchodník ovládá spoustu peněz (kontrakt) pomocí malého množství 

peněz (Margin). Můžete složit zálohu 
(Marginový vklad) a ovládat jeden nebo 
více kontraktů. 
 
Není po vás požadováno zaplatit za celý 
kontrakt, když vstoupíte do pozice. Při 
obchodování s komoditami se používají 

Marginy kolem 5-15 % kontraktní hodnoty k jejich ovládání. Přemýšlejte 
nad Marginem jakožto zálohou. 
 
Ovládání s sebou nese zodpovědnost. Ceny rostou a klesají a obchodník 
získává a ztrácí. Jedno nebo druhé, více nebo méně, risk – odměna. 
Riskujete a doufáte, že za to budete odměněni. 
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Ale riskovat znamená, že můžete prodělat. Garance není slovo, které by 
asociovalo s obchodováním. Hovoříme-li zde, že u CFDs a Forexu zde 
můžete pracovat s Marginy ve výši 0,5-2 % z hodnoty kontraktů (0,5 % 
měny, 1 % komodity, 2 % akcie) potom zde pracujete s Leverage 1:200, 
1:100 až 1:50! To s sebou nese možnost fenomenálních růstů zisků a ztrát. 
 
CDFs a Forex trading je čistě technické obchodování zaměřené na 
realizace spekulace. Pokud umíte stabilně dosahovat zisků s klasickou 
Leverage 1:2, 1:7 ~ 1,15 z akcií a komodit v CFDs a Forexu máte tutéž 
příležitost znásobenou 5-10x! 
 
Obchodujete stejně, ale nezabýváte se zde expiracemi, papírováním, ale 
jdete zde přímo na věc! 
 
Naučte se využívat Leverage na finančních trzích ve svůj prospěch! Je 
to velmi jednoduché, ale naprosto strategické pro pochopení, jak na 
komoditních burzách vydělávat velké peníze.  
 
Zdá se vám to jednoduché? Je to jednoduché! Za málo peněz hodně 
muziky! Založíte-li si Demo účet, můžete si 
sami vyzkoušet, jak finanční páka funguje. 
 
Pozor na Margin call. V klasickém 
komoditním obchodování vás broker 
telefonicky či mailem vyzve k doplnění účtu, 
jsou-li vaše pozice ztrátové a peníze na 
vašem účtu nedosahují potřebné výše. 
 
Nadměrné zatížení obchodního účtu 
množstvím lotů (kontraktů), nebo 
obchodování s finančně velmi účinnými aktivy, může právě při využívání 
Leverage ukrajovat provozní kapitál z obchodníkova účtu, ocitají-li se mu 
otevřené obchodní pozice ve ztrátě (třeba jen dočasně). 
 
Kombinace malého účtu, velkého množství otevřených kontraktů, vysoké 
finanční účinnosti a Leverage mohou představovat riziko Margin Calls! V 
případě CFDs a Forexu vás broker z pozice automaticky exekuuje (tj. zruší 
pozici) a vrátí Margin, nevolá, neupozorní! Margin call je projevem 
nedisciplinovaného obchodování, puštění účtu do ztrát. 
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FINANČNÍ ÚČINNOST AKTIV 

V podmínkách obchodování na své obchodní platformě, například u 
Goldstarway, budete z praktického hlediska řešit důležitější termín, který 
na problematiku finanční páky navazuje. 
 
Tímto pojmem je FINANČNÍ ÚČINNOST. Finanční účinnost znamená, 
kolik EUR či USD vyděláváte nebo proděláváte na pips, bod nebo dolar či 
cent cenového pohybu. 
 
Finanční účinnost násobíme potenciálem cenového pohybu, který můžeme 
odečíst na grafu cenového aktiva. Vynásobíme-li tuto finanční účinnost 
(FÚ) počtem lotů, kontraktů, získáváme přímý potenciál pro výpočet 
možných zisků, nebo naopak ztrát v rámci nepříznivého vývoje ceny. 
 
Burza je tak jediným podnikáním na světě, kde si mohu potenciál zisku 
nebo rizika spočítat jednoduše s kalkulačkou v ruce. Spočítat si rizika v 
absolutní částce v EUR nebo USD, nebo rizika relativní, v procentech ve 
vztahu k velikosti vlastního kapitálu, je matematika pro žáky 5. třídy 
základní školy. 
 
Dalším faktorem, mimo Money Management a používání Stoplossu, je 
obchodovat s přiměřeně velkým účtem a zásadami pro řízení rizik. 
 
Pokud používáte aktiva s vysokou finanční účinností na účtech s malým 
objemem kapitálu a velkými kontrakty, může se se stát, že i obvyklé denní 
pohyby a fluktuace vybílí stav účtu a způsobí Margin Call. 
 
Nikdy nepouštějte ztráty pod svůj Stoploss, pod předem stanovený limit – 
ať nastavený na platformě, nebo virtuální ve vaší hlavě. Vždy své obchody 
zastavte, nebudou-li se vyvíjet dle vašich předpokladů. 
 
Nevyvíjí-li se obchod dle plánu, vždy v něm naleznete příležitost, jak z něj 
vystoupit, často i s menší než plánovanou ztrátou. Margin call je situace 
pro hloupé a nedisciplinované obchodníky.  
 
Pro obchodování si vytipujte nejatraktivnější aktiva v podmínkách CFDs a 
Forex obchodování. Doporučujeme vám, abyste si v rámci svého 
demotréninku cvičně obchodovali tato aktiva v co největším měřítku a 
množství, co do počtu obchodů.  
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Pochopte přesně u jednotlivých aktiv potenciál pro vývoj zisku nebo 
ztráty pro 1 lot jakéhokoliv obchodu. Vnímejte, jaký zaplatíte spread a 
kolik bodů, pips, centů či dolarů potřebujete pro realizaci zisku. Potom si 
tuto aritmetiku násobte počtem lotů. Ověřte si finanční účinnost 
jednotlivých aktiv. 
 
Podívejte se na své platformě na Day a 4H grafy, jaký je potenciál pro 
cenový pohyb, kde jsou cenová maxima a minima a odhadněte s 
kalkulačkou v ruce potenciál pro maximální zisky nebo možné ztráty. Učte 
se kalkulovat rizika, abyste mohli počítat budoucí zisky. 
 
V obchodování je termín „finanční páky“ méně důležitý, než termín 
„finanční účinnosti“. Pochopit vše kolem fungování FÚ (nejedná se o 
Finanční úřad ☺), je pro pochopení principů ziskových spekulací 
strategické. 
 
Kde se můžete dozvědět o finanční páce a finanční účinnosti víc? 

 
V kapitole VI. a VII. kurzu Hrajeme si na burze ve verzi HNB VIP 
TRADER učíme principy burzovních spekulací a bezpečnému a ziskovému 
tradingu. 
 
Zdánlivě jednoduchá hra s pravděpodobností má svoje pravidla a své 
zákonitosti. Naučíme vás chápat principy burzovních operací, jak využívat 
pravděpodobnosti v rámci cenových pohybů a získat dostatečné znalosti v 
ovládání obchodní platformy. 
 
Dozvíte se jak na to, můžete se zúčastnit burzovní hry v jakémkoliv 
prostředí. Hrát si můžete s nákupem a prodejem akcií na nejrůznějších 
burzách a v nejrůznějších systémech. 
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A po absolvování kurzu získáte dostatečné znalosti pro to, abyste byli 
schopni se pustit do skutečného Live obchodování, podnikání na burze. 
Informace o obsahu kurzu, jeho náplni a další podrobnosti můžete získat 
na stránkách webu >> www.podnikamenaburze.cz 
 
 

 
 
A to je vše o finanční páce leverage a možnostech jejího využití. Důležité 
je, abyste si uvědomili, že zapákováním můžete zlepšit své výsledky ve 
všech fázích vašeho života, podnikání, či financí. S použitím malé síly, 
malých znalostí, malého počtu přátel, malých investic či malého objemu 
financí a finanční páky můžete ovládat a ovlivňovat podstatně větší 
hodnoty – materiální i duchovní. 
 
Naučte se leverage ovládat ku svému prospěchu! 
 
Jirka Mazur 
 

 

https://podnikamenaburze.cz/

