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O autorovi 
Dominik Kovařík je full-time  

trader a investor. 

 

Tradingem se zabývá od roku 

2008. Obchoduje akcie, komodity, 

měny a opce.  

 

Obchoduje převážně swingově, 

intradenně a dlouhodobě investuje  

do akcií prostřednictvím dlouhodobých opčních kontraktů. 

Investuje také do fyzického zlata a stříbra. 

 

Předtím, než založil TradeSmart.cz, se krom tradingu profesionálně 

zabýval windsurfingem. Dnes je to spolu s 

golfem, surfingem a snowboardingem jeho velké hobby.  

 

Jeho cíl je vzdělávat, inspirovat a přinášet  hodnotné informace 

v oblasti obchodování na burze.  Jeho online kurzy, články a videa 

pomáhají traderům dělat chytřejší a efektivnější obchody, které 

vedou k dlouhodobým konzistentním ziskům. Jsou vhodné jak pro 

začátečníky s malým kapitálem, tak i pro pokročilé obchodníky. 

 

Na jeho Blogu můžete sledovat živé obchody, cenné rady, strategie 

a tipy, které vám pomohou dosáhnout konzistentních zisků.  

V roce 2016 založil sociální síť pro obchodníky a investory 

TradeStreet.cz, kde každý den sdílí své obchody s ostatními tradery. 
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Tento eBook „Trading průvodce pro začínající obchodníky“ je 

věnován úplným začátečníkům, kteří se chtějí v tomto byznyse 

rychle zorientovat, pochopit zákonitosti Tradingu a ukázat 

možnosti. 

Pro další pokročilejší studijní materiály, konkrétní strategie a 

analýzy navštivte TradeSmart.cz. 

 

 

Trading průvodce pro začínající 

obchodníky 

1. Trading jako byznys. 

2. Kdo na burze obchoduje? 

3. S čím můžeme na burze obchodovat? 

4. Proč mě vidíte obchodovat právě s opcemi?  

5. Vyberte si styl obchodování.  

6. Psychologie obchodníka. 

7. Kolik času tradingu věnovat? 

8. Založení účtu u brokera. 

9. Co potřebujete, abyste mohli začít obchodovat? 

10. Kolik si můžete tradingem vydělat? 
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Trading jako byznys 
Trading je obchod. Nakupujete a prodáváte s cílem vydělat peníze. Na jedné 

straně jste vy a proti vám je druhý obchodník. Když vyděláte peníze, znamená 

to, že druhý obchodník prodělal. Burza je nekonečná řeka, která stále plyne a 

jen na vás je, kdy se rozhodnete do obchodu vstoupit a vystoupit. Co na 

tradingu krásné je, že nepotřebujete žádné zaměstnance, stačí vám pouze 

počítač a můžete obchodovat kdekoliv na světě. A pokud víte, jak trhy 

fungují, máte ziskové strategie, psychiku obchodníka, správnou výzbroj a 

kapitál pro start, můžete vydělat neomezené peníze! Pokud se ale pustíte do 

obchodování, aniž byste rozuměli a chápali pravidla tohoto byznysu, zařadíte 

se do nekonečné řady neúspěšných obchodníků. 
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Pro koho je trading? 

Trading je pro všechny, kteří chtějí být svým pánem, láká je řídit si a 

zhodnocovat vlastní nebo cizí peníze a žít život o kterém sní. Trading je 

vhodný také pro ty, kteří pracují na plný úvazek a hledají extra příjem nebo 

pro podnikatele, kteří mají vlastní firmu a hledají lepší zhodnocení financí než 

nyní získají v bance. Myslím, že získáte obrovskou výhodu, pokud si dokážete 

své finance spravovat sami. Ukáži vám, že to není zdaleka tak složité, jak to na 

první pohled může vypadat. Žijeme v úžasné době, kde díky internetu máme 

dostupnost k informacím stejně jednoduchou, jako mají banky nebo 

investiční fondy a můžeme používat stejné obchodní strategie, jako ty 

největší hráči ve finančním světě. Navíc, pokud přemýšlíte, že byste chtěli své 

ušetřené peníze někam investovat, vložit do nějakého fondu, svěřit je 

finančnímu poradci nebo je vložit do jednotlivých akcií a úplně nerozumíte 

tomuto byznysu, tak Vám dám jeden rychlý tip, který Vám ušetří spousty 

peněz a i Vám pravděpodobně nejvíce vydělá. Pokud chcete dlouhodobě 

investovat do akcií, tak kupte akciový index S&P 500 nebo ETF SPY. Tento 

index má totiž lepší zhodnocení než 80% jednotlivých investorů a 

investičních fondů na světě. Pokud chcete být více aktivnější, tak čtěte dál. 

Ukáži Vám, jak dosáhnout konzistentních zisků, o kterých většina sní nebo jak 

vybudovat malý účet na velký s minimálním rizikem. 

 

Výhody tradingu proti běžnému podnikání 

Nepotřebujete velké počáteční investice, nepotřebujete žádné zaměstnance, 

nemusíte poslouchat šéfa, pracujete, kdy chcete vy – nemáte žádnou 

pracovní dobu, můžete obchodovat odkudkoliv a můžete vydělat opravdu 

hodně peněz. 

 

Úskalí tradingu 

Trading sám o sobě nemá žádná pravidla, můžete kdykoliv nakupovat, 

kdykoliv prodávat a právě to je pro většinu začínajících obchodníků největší 

nevýhoda. Musíte si vytvořit svá pravidla, plán a systém, abyste byli 

konzistentně ziskoví. Není žádné umění vydělat peníze v dalším obchodu, ale 
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klíč je udržet zisky a být konzistentní. Ale nemějte strach  - klíč k úspěšnému 

tradingu je jednoduchý – mít strategii, dodržovat strategii, utínat ztráty a být 

emočně disciplinovaný.  

Není podstatné, že nejste matematický genius. Kdyby klíč k úspěchu byla 

inteligence, bylo by zde daleko více lidí, kteří by vydělávali tradingem. 

 

Kdo na burze obchoduje? 

Za prvé je dobré vědět, proti komu obchodujete. Největší hráči na burze jsou 

fondy, z nichž největší jsou penzijní fondy, dále hedgové fondy, investiční 

skupiny, banky atd…Pokud nevíte, co znamenají, netrapte se tím, nyní to 

není podstatné. Důležité je vědět, že stojíme proti obrovským společnostem 

s obrovským kapitálem. Pokud víme, jak obchodují, můžeme se svést na 

obchodech s nimi nebo proti nim.  

Na burze také obchodují retailers, což jsme my - jednotlivci s malým 

kapitálem. Malý kapitál myslím, i když budete mít 1 mil. USD nebo 100 mil. 

USD.  Ano, stále budete malý hráč. Proto si nikdy nemyslete, že trh půjde 

podle Vás. Trh si bude vždy dělat to, co chce a pouze on má vždy pravdu.  

Naším úkolem není mít pravdu, ale vydělávat peníze. Profesionální tradeři 

nepotřebují vědět, co se stane, aby vydělali peníze.  

To, že jsme malí hráči, to už víme, není to ale na škodu, naopak máme 

obrovskou výhodu proti velkým hráčům! Podívejte se na to tak, že oni jsou 

jako bombardovací letadla a my stíhačky. Bombardovací letadlo je těžké, 

neobratné s dlouhým doletem. Velkým hráčům trvá dlouho, než svou pozici 

vybudují a než z té pozice vystoupí. Naopak my ve stíhačce můžeme snadno 

a rychle kličkovat, otáčet pozice, a pokud víme, kam velcí hráči směřují, tak se 

prolétnout s nimi. Následujeme tzv. chytré peníze. Velcí hráči mají analytické 

teamy a mají pravděpodobně více informací než my, které dokážou 

efektivněji vyhodnocovat. My ovšem vidíme jejich nákupy a můžeme tak 

následovat hlavní trendy. 

Dále stojíme proti matematickým algoritmům, vysokofrekvenčním 

obchodníkům a market makerům. Market makeři dodávají na trh likviditu a 
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tvoří trh. Pokud Vám říká něco jméno Karel Janeček, tak právě on je jedním 

z Market makerů, proti kterým obchodujeme. Market makeři jsou 

vysokofrekvenční obchodníci, kteří vidí naše příkazy k nákupu dřív, než náš 

obchod broker naplní. To, co chceme koupit my, nakoupí v milisekundách, 

vyženou cenu výš a my tak musíme kupovat o trochu dráž.  

Pokud si myslíte, že proti těmto hráčům nemáte šanci, tak nemáte pravdu – 

jen nesmíte hrát jejich hru. Většina začínajících obchodníků začne tou 

nejtěžší cestou. Začnou s malým kapitálem obchodovat minutové grafy na 

těch největších trzích na světě, jako je např. měnový pár EUR/USD nebo 

akciové indexy S&P 500, Rusell 2000 nebo zlato. Aniž si to uvědomují, tak na 

těchto trzích obchodují téměř jen proti počítačovým algoritmům a protože 

musí obchodovat příliš často platí ty největší poplatky brokerům. Pokud si ale 

vyberete správné trhy, styly obchodování a strategie, které Vám dají výhodu 

na Vaší stranu, tak můžete konzistentně vydělávat peníze. 

 

S čím můžete na burze obchodovat? 

Na burze můžete obchodovat se spoustou nástrojů počínaje od akcií, měn, 

forexu, komodit (futures), ETF, CFD nebo opcí.  Pro začátečníka je velmi 

složité se v této džungli obchodních nástrojů vyznat, a tak se vám to budu 

snažit vysvětlit co nejsrozumitelněji. Nebudu vám zde popisovat podrobné 

definice jednotlivých instrumentů – ty si můžete dohledat na spoustě 

webech nebo wikipedii a navíc je nepotřebujete znát, abyste mohli začít 

obchodovat. Tím, ale nechci říct, že si o nich nemáte přečíst. Pokud je budete 

znát, je to jen vaše plus.  
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Forex (měny) 

Forex = Foreign Exchange je největší trh na světě.  U forexu obchodujete s 

měnami. Forex nemá vlastní burzu, ale denně se na něm zobchodují měny za 

více jak 5,2 bilionu dolarů. Na forexu lze obchodovat 24 hodin denně 5 dní v 

týdnu. Kupujete jednu měnu a při tom prodáváte jinou měnu. Nejznámějším 

forex párem je Euro Dolar obchodovaný pod symbolem EUR/USD. Dále se ve 

velkých objemech obchoduje také britská libra, japonský jen, kanadský dolar, 

novozélandský dolar, australský dolar a švýcarský jen. Tuto informaci se 

pravděpodobně nikde moc nedočtete, ale ze statistického zpracování 

obvyklých forexových obchodníků přijde o celý účet  80% obchodníků do 3 

měsíců. Pokud jste si přečetli můj příběh, tak víte, že jsem byl na začátku mé 

trading kariéry také jedním z nich. Během jediného dne jsem přišel o celý 

účet, než jsem dal dohromady ziskové strategie vhodné právě pro malý účet 

se kterými jsem poté dokázal otočit 10 000Kč na 250 000 Kč. Pokud 

obchodujete nebo chcete začít obchodovat Forex a nechcete se zařadit do 

skupiny 80% obchodníků, kteří soustavně prodělávají, tak doporučuji 

navštívit web www.forex-jednoduse.cz , kde jsem připravil online kurz, ve 

kterém uvidíte moje reálné obchody a forex strategie.  

 

 

 

https://www.tradesmart.cz/dominik-kovarik/
http://www.forex-jednoduse.cz/
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Komodity (Futures) 

 

Komodity jsou druhý největší trh na světě. Zde můžete obchodovat komodity 
jako jsou zlato, stříbro, platinu, ropu nebo indexy. Komoditám se často říká 
„termínové obchodování“ anglicky Futures trading. Jedná o finanční derivát 
neboli kontrakt, který je obchodovaný na komoditní termínové burze. Tento 
kontrak dává držiteli právo koupit nebo prodat k budoucímu datu za určitou 
cenu, určité množství podkladového aktiva. Podkaldovým aktivem může být 
např. komodita, jako je zlato, ropa a následující, které jsme výše uvedli, ale 
může to být také měna nebo akciový index apod. 

Komodity neboli futures kontrakty obchodníci používají ke spekulaci 
nebo k hedgování (zajištění svých aktuálních pozic na burze). Pokud dojde k 
vypršení kontraktu, tak se buď fyzicky realizuje nebo finančně vyrovnává. 
Většina obchodníků ale nenechává kontrakt vypršet a burza Vás k uzavření 
vyzývá, protože se nechce starat o doručení např. fyzického zlata. Obchodníci 
buď to kontrakt uzavřou před datem vypršení nebo jej rolují do dalšího data. 

Komoditní trhy jsou velmi volatilní a např. futures kontrakty na zlato jsou 
velmi drahé. Doporučoval bych je pouze zkušeným obchodníkům, kteří mají 
dostatek zkušeností a velký kapitál pro start. 

Více o komoditách se dozvíte zde: 

https://www.tradesmart.cz/komodity-futures/  

 

https://www.tradesmart.cz/komodity-futures/
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Akcie 

 

Akcie jsou cenné papíry společností, které můžeme nakupovat nebo 

prodávat. Pokud chceme ale obchodovat s akciemi a slušně se s tím živit, tak 

budeme potřebovat poměrně velký kapitál, protože zde nemáme žádnou 

páku. Akcie jsou vhodné pro ty, kteří jsou konzervativní, mají velký kapitál a 

chtějí investovat dlouhodobě. Z akcií můžete benefitovat, pokud trefíte směr 

a pokud se firmě daří, tak vám vyplácí dividendy.  

 

Jak fungují akcie?  

Jako majitel akcií neboli držitel akcií máte podíl na majetku a výdělcích. 
Představte si člověka, budeme mu říkat Honza, který si založí společnost a 
začne podnikat. Pro rozběhnutí nebo rozvinutí společnosti potřebuje 100 
000USD, ale nechce si je půjčit od banky. Místo toho Honza vloží do 
společnosti pouze 10 000USD a najde dalších 9 investorů. Každý z nich vloží 
také 10 000USD. Honza dá na oplátku každému investorovi certifikát (akcii), 
která představuje hodnotu 10% společnosti. Certifikát představuje 10% 
hodnoty z majetku firmy a budoucích výdělků. Po jednom roce se společnosti 
daří dobře a celková hodnota společnosti vzroste na 200 000USD. To 
znamená, že každá akcie společnosti má nyní hodnotu 20 000 USD. 200 
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000USD děleno 10 akcií. To je dvojnásobek původního vkladu každého 
investora. Investoři mohou prodat své akcie dalším investorů se 100% ziskem. 
Takto jednoduše fungují akcie. Akcie se kupují a prodávají každý den na 
hlavních burzách po celém světě. 

Akcie nabízí velké možnosti obchodování, pokud chcete být 
konzervativnější obchodník nebo investor, tak můžete obchodovat také 
akciové index, které představují jednotlivé akcie. Nejznámějším akciovým 
indexem je S&P 500, který představuje 500 největších společností v USA. 
Pokud nakoupíte tento akciový index, znamená to, jako byste nakoupili 500 
akcií obsažených v indexu. To je jeden z důvodů, proč ke své analýze aktivně 
sleduji tento index, protože, tak jak se hýbe S&P 500, tak se hýbe 80% akcií. 

 

 

Opce 

Opce jsou moje nejoblíbenější nástroje pro obchodování na burze. Jen na 

úvod chci poznamenat jednu důležitou věc. Nemám na mysli žádné binární 

opce! Binární opce nemají s "opravdovými" opcemi, se kterými obchoduji 

nemají nic společného. Často se mě na to lidé ptají, protože místní brokeři 

nabízejí možnost obchodování binárních opcí, ale opce o kterých mluvím s 

nimi nelze obchodovat. Opce jsou nástroje, se kterými můžeme obchodovat 

akcie, akciové indexy, měny i komodity. Jsou bezpečnější a efektivnější pokud 

víte, jak s nimi obchodovat. Opce můžeme kupovat nebo prodávat. Pokud 

opce kupujeme – máme omezené riziko, znamená to, že můžeme ztratit 

pouze to, co jsme do obchodu vložili, i kdyby spadla akcie, na kterou máme 

koupené opce na 0, tak nepřijdeme o více, než jsme do obchodu vložili – což 

je z pohledu rizika velké plus. A při tom zisk máme neomezený! S opcemi 

můžeme vydělávat směrově a i když, trh nikam nesměřuje.  

Pokud jste začátečník, vím, že to znít divně, ale s opcemi můžete vydělat i 

když se spletete a netrefíte směr. 
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Proč mě vidíte obchodovat právě 

s opcemi? 

Opce se můžou jevit pro začátečníka, jako velmi komplikované, ale opak je 

pravdou. Myslím, že jsou tou nejjednodušší cestou, jak obchodovat na burze. 

Opce jsou zároveň nejflexibilnější nástroj pro obchodování na burze, kde 

velmi snadno určíte riziko a zisk ve vybraném času. Víte tak dopředu kolik 

můžete prodělat a kolik vydělat. Pokud se naučíte, jak opce fungují, naučíte 

se základní strategie, tak pak máte v ruce konzistentní nástroj na vydělávání 

peněz. Většina lidí v ČR toto neví, takže teď už jste o krok před nimi. Říkám 

vám to z vlastní zkušenosti, protože jsem se to naučil tou těžkou cestou – vše 

jsem zkoušel, 2x jsem přišel o celý účet, než jsem začal být konzistentně 

ziskový. 

S opcemi obchoduji jednoduše proto, že jsou levnější, bezpečnější a 

efektnější cestou, jak obchodovat s akciemi, měnami a komoditami. Přináší 

více možností a jsou vhodné i pro obchodníky s malým počátečním 

kapitálem. 

Podívejte se na moje reálné obchody, které sdílím na mém blogu, kde jsem 

dokázal zdvojnásobit kapitál v jediném obchodě s minimálním rizikem. 

Video z obchodu najdete zde >>  

Na www.tradesmart.cz jsem připravil online kurzy, kde se dozvíte vše, co 

potřebujete o obchodování na burze s opcemi vědět, abyste mohli začít 

obchodovat. Zároveň zde můžete sledovat moje živé obchody, články a 

hodnotné informace, které se snažím vám každý den přinášet. Můžete tak 

sledovat moji cestu tradingu a učit se ze ziskových i ztrátových obchodů. 

 

 

 

https://www.tradesmart.cz/video-update-k-obchodu-akcii-jnj-temer-30ti-nasobne-zhodnoceni-investice/
http://www.tradesmart.cz/
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Vyberte si styl obchodování 

Než začnete obchodovat, vyberte si styl obchodování, který vám nejvíce 

vyhovuje. Můžete být poziční obchodník neboli investor, který nakupuje 

akcie a drží je několik let nebo můžete obchodovat swingově – toto je 

všeobecně nejziskovější obchodní styl. Obchod držíte několik dnů až týdnů. 

Nejziskovější je protože, máte dostatek času si vstup promyslet, počkat si na 

svou vstupní cenu a kontrolovaně z obchodu vystoupit. Sledujete nejvíce 

denní graf, týdenní pro potvrzení trendu a např. 4 hodinový nebo hodinový 

pro správné načasování vstupu a výstupu.  

Dále můžete obchodovat inradenně. To znamená, že obchodujete na 

několika minutovém grafu cca 2-60 minut. Zde musíte mít opravdu pod 

kontrolou svou psychiku, protože obrovské čáry na minutovém grafu vás mají 

tendenci dohnat k impulsivním obchodům. Já dnes obchoduji všemi 3 

způsoby. Z velké části swingově. Intradenně obchoduji při hedgování 

(zachraňování pozic). Dále obchoduji pozičně – buď prostřednictvím akcií, 

nebo s dlouhodobými opcemi, které kupuji na 1-2 roky.  

Na obrázku níže vidíte moji kancelář. 
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Psychologie obchodníka 

Psychologie obchodníka je jedna z klíčových vlastností, které doporučuji 

věnovat pozornost. Znám spousty traderů, kteří dokážou s velkou 

pravděpodobností odhadnout směr pohybu a přesto nevydělávají. Ihned, co 

provedete váš první obchod na reálném účtu, uvidíte, že vaše psychika a 

emoce jako je strach nebo chamtivost, bude váš největší nepřítel. Trading je 

potřeba brát jako byznys, tudíž vám v tomto pomůže být disciplinovaný, 

zaznamenávat si své obchody a rozhodnutí, důvěřovat strategii a držet se 

pravidel. V sekci doporučená četba na webu TradeSmart.cz jsem pro vás 

připravil mé nejoblíbenější knížky o psychologii tradingu, které pozitivně 

ovlivnili mé obchodování a čtu je několikrát do roka.  

 

 

 

 

https://www.tradesmart.cz/doporucena-cetba/
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Kolik času Tradingu věnovat? 

Zde záleží především, jaký styl obchodování si vyberete. Pokud budete chtít 

obchodovat intradenně, pak budete před monitory trávit pravděpodobně 

celý den, pokud se rozhodnete obchodovat swingově, tak Vám stačí cca 2-4 

hodiny denně. Zkontrolujete pozice, podíváte se po nových příležitostech a 

to je vše. Záleží samozřejmě na dovednostech každého tradera. Je to velice 

individuální a musíte sami poznat a vědět, kolik času chcete věnovat 

tradingu.  

Ze začátku se snažte sledovat trhy co nejvíce. Dívejte se, jak se pohybují ceny, 

naučte se rozpoznat trend, silné supporty a rezistence, vložte si do grafu 

klouzavé průměry, založte si demo účet, osahejte si platformu, vyberte si 

strategie a dívejte se, jak se Vám hýbou vaše obchody a učte se. 

 

Založení účtu u brokera. 

Abyste mohli obchodovat na burze, potřebujete mít účet u brokerské 

společnosti, která má přístup na burzu a nabízí nástroje, se kterými se 

rozhodnete obchodovat. Brokerských společností je obrovské množství a 

vyznat se v jejich nabídce není jednoduché. Pro správný výběr brokera byste 

měli zohlednit svou výši kapitálu a styl obchodování. Pokud to myslíte 

s tradingem vážně, doporučuji zvolit brokera v zahraničí. Oproti českým 

brokerům jsou o několik kroků napřed, a protože jich je tam spousta, tak jsou 

levnější a dosahují daleko větší rychlosti naplnění příkazů. Pro naše členy 

máme připravené návody, jak účet u brokera založit včetně tutoriálů, jak 

ovládat platformu. Primárně používám platformu Tradestation, líbí se mi 

zobrazování grafů, testování strategií a mají opční platformu OptionStation 

Pro, Radar screen a přijatelné poplatky. Spousta traderů, které znám používá 

Interactive Brokers, která také umožnuje obchodovat s akciemi, opcemi, 

komoditami i měnami. Ostatní platformy pak fungují stejně, jen mají jiné 

prostředí a poplatky. Každý broker má také rozdílné minimální výše pro 
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založení účtu. Nebudu je zde uvádět, protože je mohou změnit. Aktuální 

najdete vždy na jejich webových stránkách.  

Odkazy na brokery, se kterými můžete obchodovat akcie, opce, 

komodity i měny:  

TradeStation: www.tradestation.com 

Interactvie Brokers: www.interactivebrokers.com 

Think or Swim: www.thinkorswim.com – zde doporučuji založit demo účet 

URL pro založení demo účtu u TOS: 

https://www.thinkorswim.com/t/pm-registration.html 

 

Závěrem…Co potřebujete, abyste mohli 

obchodovat a kolik si můžete vydělat? 

K tradingu potřebujete počítač nebo notebook, když cestuji, obchoduji 

z notebooku a doma mám stolní PC s 6 monitory. Není to ale podmínkou – 

spravuji více účtů, testuji a vyvíjím různé strategie a tak mi to přijde daleko 

přehlednější. Potřebujte mít účet u brokera, funkční strategie, vědět, jak 

funguje trh, money management a řízení rizika, naučit se ovládat své emoce a 

mít vstupní kapitál. Dále potřebujete sledovat trhy, vzdělávat se a sledovat 

ostatní tradery v praxi. 

 

 

Odměnou za to vám může být neomezený výdělek, 

svoboda a příběh, který budete chtít vyprávět. 

 

http://www.tradestation.com/
http://www.interactivebrokers.com/
http://www.thinkorswim.com/
https://www.thinkorswim.com/t/pm-registration.html
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Kam dál? Kde hledat další informace? 

Pusťte se do studia. Trading rozhodně není snadný, ale pokud víte, co máte 

dělat, co sledovat, máte strategie, tak pak vám Trading může přinést 

neomezené zisky. Na webu TradeSmart.cz pravidelně publikuji hodnotné 

informace, které vás krok po kroku vezmou od začátečníka k profesionálům.  

Určitě se mnou budete souhlasit, že vyznat se v dnešní finanční informační 

džungli je pro začínajícího tradera velmi složité. Přečtěte si článek, kde (NE) 

hledat další informace k tradingu a vydejte se na vaši cestu Tradingem.  

 

Obchodujte jednodušeji.  

Doufám, že to pomohlo. 

Dominik Kovařík 

www.tradesmart.cz 

http://www.trading-jednoduse.cz/
https://www.tradesmart.cz/investicni-guru-predpovidaji-financni-krizi/
https://www.tradesmart.cz/investicni-guru-predpovidaji-financni-krizi/
http://www.tradesmart.cz/

