
Pokyny a popis služby CopyTrading 

 

Jak funguje systém CopyTrading? Tato služba vám umožňuje generovat další pasivní příjem 

duplikováním příkazů úspěšných obchodníků (tím se stáváte CopyTrading investorem) nebo umožňuje 

ostatním uživatelům systému duplikovat vaše příkazy (tím se stanou CopyTrading obchodníkem). 

 

V prvním případě získáte příjem ze ziskových obchodů otevřených vámi vybraným obchodníkem. Ve 

druhém případě obdržíte provizi za každého svého kopírujícího investora. 

 

Vyberte si tedy styl obchodování, který vám nejvíce vyhovuje, a objevte nové příležitosti k online 

obchodování. 

 

 

Jak se stát CopyTrading obchodníkem? 

 

1. Přihlaste se do Klientského portálu. V levém menu vyberte sekci CopyTrading. 

 
 

2. V okně, které se objeví, si přečtěte podmínky služby a potvrďte navrhovaná ujednání. Poté klikněte 

na tlačítko „CopyTrading obchodník“. 



 
3. Zadejte název svého projektu a zvolte způsob získávání provizí od CopyTrading investorů. Klikněte 

na tlačítko „Registrovat“. 

 
 

Informace o provizích 



 

Po registraci jako CopyTrading obchodník musíte zvolit nejvhodnější způsob, jak získávat výnosy: 

 

● Provize za obchod.  Za každý obchod svého investora obdržíte fixní provizi v USD.  Její výše však 

nesmí přesáhnout zisk, kterého dosáhl investor. 

 

● Provize za každý ziskový obchod v dolarech.  Za každý obchod uzavřený se ziskem obdržíte fixní 

částku – provizi, kterou musí investor zaplatit za 0,01 lotu každého obchodu. 

 

● Investor zaplatí provizi za 0,01 lotu jakéhokoli obchodu bez ohledu na to, zda byl uzavřen se ziskem 

nebo se ztrátou. 

 

● Podíl na zisku v % – z každého úspěšně uzavřeného obchodu obdržíte zisk.  V tomto případě je třeba 

zadat procento ziskových pozic, které bude zaplaceno vašimi CopyTrading investory. Tato možnost je 

mezi CopyTrading obchodníky tou nejpopulárnější. 

 

● Provize za den. Investor vám platí fixní provizi v USD bez ohledu na to, zda v daný den obchodujete, 

nebo ne.  Tato částka nezávisí na počtu otevřených obchodů za den.   Současně investor kopíruje 

všechny vaše obchody. 

 

Obchodní účet CopyTrading obchodníka je automaticky přidán do monitorovacího seznamu, který 

obsahuje seznam obchodníků nabízející své příkazy ke kopírování. Monitorovací seznam si každý den 

prohlíží tisíce obchodníků a umožňuje vám rychle najít investory. 

 

4. V klientském portálu je také potřeba uvést úplné informace o vašem projektu. Za tímto účelem 

musíte přejít do sekce CopyTrading a vyplnit všechna pole v záložce Profil. 



 
 

Jak se stát CopyTrading investorem? 

 

1. Přihlaste se do Klientského portálu. V levém menu vyberte sekci CopyTrading. 

 
2. V okně, které se objeví, si přečtěte podmínky služby a potvrďte navrhovaná ujednání. Poté klikněte 

na tlačítko „CopyTrading investor“. 



 
3. Vyberte si z monitorovacího seznamu CopyTrading obchodníka (nebo projekt), přihlaste se k odběru 

jeho obchodního účtu a profitujte z úspěšně uzavřených obchodů. 

 
V sekci Monitoring máte přístup k portfoliím obchodníků, jejich obchodním statistikám, podmínkám 

provizí a počtu sledujících investorů. 



 
 

Nastavení kopírování 

 

● Vyberte nástroje, které chcete kopírovat. 

Tento parametr je zodpovědný za výběr obchodních nástrojů pro kopírování. V rámci výchozího 

nastavení vám systém nabídne kopírování všech nástrojů obchodníka, ale jednotlivé nástroje, jejichž 

obchody chcete kopírovat, si můžete zvolit sami. 

 



● Poměr kopírování. 

 

Tento parametr je zodpovědný za objem kopírovaných obchodů. Umožňuje definovat poměr 

obchodovaného objemu obchodníka k objemu vašich (investorových) obchodů. 

Například nastavíte poměr 2:1, tj. lot obchodníka k lotu investora. To znamená, že objem kopírovaného 

obchodu na vašem účtu bude menší, než je velikost obchodu otevřeného na účtu obchodníka. 

 

● Denní limit kopírování. 

 

Můžete si nastavit denní limit počtu otevřených obchodů. V rámci výchozího nastavení se budou 

kopírovat všechny transakce, ale toto nastavení můžete kdykoli změnit. 

 

● Pokročilá nastavení. 

 



Pokročilé možnosti nastavení jsou dostupné zkušeným klientům. Jejich použitím můžete snadno 

přizpůsobit kopírování činnosti obchodníka své investiční strategii. 

 

a. Rozsah lotu. Pomocí této funkce můžete kopírovat všechny pozice z účtu obchodníka v rámci 

stanoveného rozsahu. 

 

b. Fixní lot. Pomocí této funkce můžete kopírovat všechny pozice z účtu obchodníka v souladu s 

nastavením lotu. 

 
4. Při výběru CopyTrading obchodníka je potřeba věnovat pozornost typu jeho účtu. Aby bylo 

kopírování obchodů úspěšné, musí se vaše typy účtů shodovat. 

 
Jak odhlásit kopírování obchodů od dříve vybraného CopyTrading obchodníka?* 

 

V případě, že již nechcete obchodovat, anebo považujete obchodní strategii obchodníka za nevhodnou, 

můžete odběr kopírovaných obchodů stávajícího obchodníka kdykoli odhlásit. 

 

Odběr odhlásíte v sekci CopyTrading v Klientském portálu. V záložce Moje odběry vyhledejte daného 

obchodníka, jehož odběr chcete odhlásit, a klikněte na tlačítko „Odhlásit“. 



 

*Je potřeba zmínit, že odhlášením odběru obchodníka budou všechny obchody otevřené v důsledku 

jeho činnosti uzavřeny. Kromě toho vám bude účtován poplatek za odběr kopírovaných obchodů. 

 

 

 


