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Uživatelská příručka pro MetaTrader 5

Jednou z nejpopulárnějších obchodních platforem je MetaTrader 5. Obchodníci ji 
používají k přístupu na forexové, akciové a futures trhy. MT5 je všestranný obchodní 
nástroj, který poskytuje funkce potřebné pro úspěšné obchodování. Umožňuje svým 
uživatelům provádět technickou a fundamentální analýzu, nabízí automatické 
obchodování a je spustitelný na mobilních zařízeních.

MetaTrader 5 v číslech:



 9 typů příkazů
 82 analytických nástrojů včetně technických indikátorů a grafických objektů
 21 časových rámců
 až 100 současně otevřených grafů

Díky platformě MT5 můžete využívat celou škálu aktiv, kterou InstaForex nabízí a 
která zahrnuje téměř 3 000 nástrojů: fiat měny, evropské i americké akcie, indexy, 
komodity, kryptoměny, ETF a SPAC.

Informace v připravené příručce:

 Začínáme   
 Základní pojmy
 Obchodní nástroje
 Zadávání příkazů

www.instaforex.eu



 Začínáme  

MT5 si nejprve nainstalujte do počítače nebo mobilního zařízení. Instalační soubor si 
můžete stáhnout jedním kliknutím na adrese . V horním menu klikněte 
na Obchodní platforma a zvolte MetaTrader 5. Pak vyberte operační systém svého 
zařízení.
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MT5 má jednoduché a intuitivní rozhraní. Všechny potřebné funkce se nacházejí v 
hlavním menu. Panel nástrojů obsahuje nejčastěji používané funkce, které si můžete 
přizpůsobit. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů a 
vyberte možnost Přizpůsobit.

Okno Market Watch (Přehled trhů) vlevo zobrazuje kotace všech dostupných 
obchodních nástrojů, zatímco okno Navigátor umožňuje spravovat obchodní nástroje 
pro technickou analýzu. Okno Nástroje (Toolbox) dole zobrazuje informace o stavu 
obchodního účtu, statistiky obchodování, zprávy z trhu, deník a další důležité údaje. 



Pro větší pohodlí uživatelů jsou všechny prvky rozhraní MT5 plně přizpůsobitelné. V 
případě potřeby tak lze libovolné okno skrýt a soustředit se například na Hloubku trhu. 

Rozhraní platformy
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Při prvním spuštění platformy se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém si můžete 
zaregistrovat nový účet nebo se přihlásit do stávajícího účtu. Jako výchozí je 
nastavena společnost InstaFintech Ltd., takže pro pokračování stačí kliknout na 
tlačítko Dále.

Další možností, jak se přihlásit, je kliknout na Soubor-> Přihlásit se k obchodnímu 
účtu. Ve vyskakovacím okně zadejte číslo účtu a heslo a klikněte na tlačítko OK.

Jak se přihlásit
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Příkazy, obchody a pozice spolu souvisejí. Například se rozhodnete jít long na páru 
EUR/USD, tj. chcete ho koupit. V tom případě musíte svému brokerovi zaslat příslušný 
příkaz k otevření long pozice. Pak se rozhodnete zvýšit objem své otevřené pozice, a 
tak otevřete obchod, jehož výsledkem je větší objem vaší pozice. 

MT5 podporuje systémy účtování započtení a zajištění pozic. Při aplikaci systému 
započtení máte k dispozici jednu společnou pozici pro jeden symbol. Pokud máte na 
páru EUR/USD například nákupní pozici, ale rozhodnete se otevřít prodejní pozici, 
celkový objem vaší stávající pozice se sníží. Systém zajištění umožňuje otevřít několik 
pozic, včetně opačných, pro jeden symbol. Volba systému závisí na vaší obchodní 
strategii. 

Systém účtování pozic

MT5 podporuje tržní i čekající příkazy. Když brokerovi odešlete tržní příkaz, je váš 
obchod proveden ihned po jeho přijetí. Čekající příkaz bude proveden až po splnění 
určitých podmínek. K dispozici jsou následující typy čekajících příkazů:

Typy příkazů

Before you start trading, you need to learn a few notions that will help you efficiently 
conduct your trading operations:

 Příkaz je pokyn brokerovi k otevření obchodu (nákup nebo prodej). Existují tržní 
příkazy, které jsou provedeny okamžitě, a čekající příkazy, které jsou provedeny po 
splnění určitých podmínek.

 Obchod je finanční operace nákupu nebo prodeje obchodního nástroje.
 Pozice odráží celkový počet nakoupených nebo prodaných kontraktů.

2. Základní pojmy

 Buy limit – příkaz k nákupu za ask cenu, která je stejná nebo nižší než cena 
uvedená v příkazu.

 Buy stop – příkaz k nákupu za ask cenu, která je stejná nebo vyšší než cena 
uvedená v příkazu.

 Sell limit – příkaz k prodeji za bid cenu, která je stejná nebo vyšší než cena 
uvedená v příkazu.
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Váš příkaz může mít některý z následujících statusů:

Informace o všech provedených příkazech jsou k dispozici v záložce Nástroje 
(Toolbox) v okně Historie. Chcete-li si prohlédnout status čekajících příkazů, přejděte 
na záložku Obchod. 

 Zahájeno – příkaz byl zadán, ale obchodník ho ještě nepřijal.
 Zadáno – příkaz byl přijat obchodníkem.
 Částečně splněno – příkaz je zčásti splněn.
 Splněno – příkaz je splněn v plném rozsahu.
 Zrušeno – příkaz je klientem zrušen. 
 Zamítnuto – příkaz je obchodníkem zamítnut.
 Platnost skončila – platnost příkazu vypršela.

Status příkazů

K dispozici jsou i příkazy stop loss a take profit. První z nich slouží k omezení ztrát a je 
aktivován za účelem kompletního uzavření pozice, hned jak cena dosáhne předem 
stanovené úrovně. Příkaz take profit funguje stejným způsobem, ale používá se za 
účelem zafixování zisku. 

 Sell stop – příkaz k prodeji za bid cenu, která je stejná nebo nižší než cena 
uvedená v příkazu.

 Buy stop limit – kombinace příkazů buy limit a buy stop. Slouží k zadání limitního 
příkazu k nákupu, jakmile ask cena dosáhne předem stanovené úrovně.

 Sell stop limit – příkaz k zadání limitního příkazu k prodeji, jakmile bid cena 
dosáhne předem stanovené úrovně.
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3. Obchodní nástroje

V okně Hloubka trhu (HT) se 
zobrazuje aktuální bilance BID 
cen a ASK cen. Chcete-li otevřít 
okno HT, klikněte pravým 
tlačítkem myši na požadovaný 
obchodní nástroj v okně Market 
Watch (Přehled trhů) a zvolte 
možnost Hloubka trhu. Další 
možností je stisknout klávesy 
alt + B. Nástroj můžete koupit 
nebo prodat kliknutím na 
příslušné tlačítko.

Hloubka trhu

Na platformě MT5 můžete používat algoritmické obchodování, tj. nainstalovat si 
odborného poradce, což je software, který díky speciálnímu algoritmu automaticky 
otevírá a zavírá obchody. V MT5 jsou k dispozici integrovaní poradci, například 
ExpertMACD nebo ExpertMAMA, můžete si ale importovat i externí poradce.

Odborní poradci

Varování před riziky: Algoritmické obchodování s sebou nese vysoké riziko 
ztrát. Měli byste používat jen odborné poradce z důvěryhodného zdroje. 
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Chcete-li povolit algoritmické obchodování, klikněte na tlačítko Algo obchodování 
(Algo Trading) v horním menu.

Chcete-li spravovat odborné poradce, přejděte do nabídky Nástroje -> Možnosti a 
otevřete záložku Odborní poradci.
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V okně Market Watch (Přehled trhů) se zobrazují kotace, cenové statistiky a tickové 
grafy. Chcete-li přidat/odstranit symboly, otevřete konfigurační okno – klikněte na 
kterýkoli symbol pravým tlačítkem myši. Ve vyskakovacím okně vyberte symboly, 
které chcete do seznamu Market Watch (Přehled trhů) přidat, a klikněte na Zobrazit 
symbol.

Market Watch (Přehled trhů)

Pokud na některý symbol kliknete dvakrát, zobrazí 
se okno pro otevření nové pozice. Chcete-li otevřít 
graf symbolu, přetáhněte ho do náhledu grafu. 
Pokud při přetahování podržíte klávesu Ctrl, 
otevře se graf v novém okně. Nové sloupce lze 
přidávat v konfiguračním okně. Symboly můžete 
řadit za pomoci kliknutí na příslušný sloupec. 



Chcete-li zobrazit statistiky konkrétního symbolu, 
vyberte ho a otevřete záložku Podrobnosti.
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V záložce Obchodování v okně Market Watch 
(Přehled trhů) můžete obchod otevřít jediným 
kliknutím.

Obchodování jedním kliknutím

Tato funkce bude ale dostupná, jen když ji povolíte v okně Možnosti. V horním menu 
klikněte na Nástroje -> Možnosti.

Důležité! Před zaškrtnutím políčka si pečlivě přečtěte prohlášení o odmítnutí odpovědnosti.
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Indikátory i odborné poradce naleznete v okně Navigátor. Technické indikátory jsou 
pro přehlednost rozděleny do skupin. Chcete-li indikátor spustit, můžete ho jednoduše 
přetáhnout z okna Navigátor do potřebného grafu. Po provedení tohoto úkonu se 
zobrazí konfigurační okno:

Důležité: ujistěte se, že importujete software z důvěryhodného zdroje. 

MetaTrader 5 má 38 integrovaných technických indikátorů a 4 odborné poradce. 
Kromě toho do něj můžete přidat i libovolné množství vlastních indikátorů nebo 
odborných poradců. 

Jak indikátor nebo odborného poradce přidat do grafu

V něm můžete nastavit 
potřebné parametry, 
například období, barvu, 
úrovně nebo měřítko. 

Přidání odborného poradce do grafu sleduje podobný postup: přetáhněte ho  myší 
nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Připojit ke grafu. Důležité je, že 
platforma MT5 disponuje funkcí testování, a tak můžete fungování odborného 
poradce zkontrolovat ještě před jeho spuštěním. Chcete-li spustit okno Tester 
strategie, klikněte na odborného poradce pravým tlačítkem myši a zvolte možnost 
Test. 

Chcete-li povolit funkci odborných poradců, klikněte v nabídce nástrojů na tlačítko Algo 
obchodování (Algo Trading) .

www.instaforex.eu



Jak už jsme uvedli, MT5 podporuje tržní i čekající příkazy. Chcete-li tedy otevřít pozici, 
tj. koupit nebo prodat určité množství obchodního nástroje, můžete zadat tržní příkaz 
a váš obchod bude okamžitě proveden. Pokud zadáte čekající příkaz, pozice bude 
otevřena po jeho aktivaci. 


Dialogové okno pro zadání příkazu lze otevřít několika způsoby:

Po provedení kterékoli z těchto akcí se zobrazí následující okno:

 Symbol – obchodní nástroj, který hodláte koupit nebo prodat.
 Typ – typ provedení příkazu (tržní, nebo čekající).
 Objem – množství obchodního nástroje, který chcete koupit nebo prodat; udává se v 

lotech. U společnosti InstaForex činí minimální objem 0,01 lotu. 
 Stop loss / Take profit – cenové úrovně, na kterých mají být spuštěny příkazy stop loss 

nebo take profit. Pokud S/L nebo T/P nastavovat nechcete, můžete tato pole nechat 
prázdná.

 Poznámka – jakékoli poznámky k vaší pozici o maximální délce 31 znaků. Poznámka se 
zobrazí na seznamu otevřených pozic a v historii obchodování. Toto pole je volitelné. 

 Klikněte pravým tlačítkem myši na symbol v okně Market Watch (Přehled 
trhu) a vyberte možnost Nový příkaz.

 V panelu nástrojů Standardní klikněte na Nový příkaz nebo vyberte Nástroje -
>  Nový příkaz.

 Stiskněte klávesu F9.

4. Zadávání příkazů

V tomto okně můžete nastavit parametry příkazu:

Po nastavení výše uvedených parametrů klikněte na tlačítko Prodat nebo Koupit. 
Následně se zobrazí okno s potvrzením příkazu nebo s uvedením důvodu, proč nebyl 
proveden.
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Po otevření pozice je třeba sledovat její výkon a kontrolovat ji. Seznam aktuálně 
otevřených pozic naleznete v záložce Obchodování v okně Nástroje (Toolbox).

Tato záložka nabízí informace o obchodním nástroji, typu, objemu, ceně, aktuálních 
úrovních T/L a S/L (pokud jsou nastaveny) a zisku. Navíc zobrazuje aktuální zůstatek 
a kumulativní výsledek všech otevřených pozic.


Záložka Expozice zobrazuje rozpis všech otevřených pozic a stav účtu.

Chcete-li pozici upravit nebo odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši v záložce 
Obchod a vyberte možnost Upravit nebo odstranit. Ve vyskakovacím okně můžete 
nastavit nové úrovně T/P a S/L nebo upravit stávající úrovně. 

Správa pozic
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Pozor, tlačítko Upravit je aktivní, jen když jsou úrovně stop loss a take profit správně 
nastaveny. 

Chcete-li pozici zavřít, dvakrát na ni klikněte. Výběrem příslušného objemu můžete 
pozici zcela nebo částečně zavřít.


Pokud v kontextovém menu pozice zvolíte možnost Zavřít, bude celá pozice okamžitě 
uzavřena.

Jak už víte, příkaz stop loss slouží k minimalizaci ztrát. Aktivuje se, když se cena vydá 
špatným směrem, a uzavře vaši pozici na předem stanovené úrovni. Pokud je pozice 
zisková, měl by být stop loss přesunut do bodu breakeven. Trailing stop to dělá 
automaticky. Posune stop loss na potřebnou vzdálenost. 

Chcete-li nastavit trailing stop, 
najděte příslušnou funkci v 
kontextovém menu pozice (klikněte 
na ni pravým tlačítkem myši v 
záložce Obchod).

Co znamená trailing stop a jak ho použít
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MetaTrader 5 má vše pro pohodlnou a efektivní práci na finančních trzích. Teď už víte, 
jak jeho funkce využívat. Mějte ho po ruce, abyste zajistili bezproblémový chod své 
platformy.

Seznámení s riziky: 


Obchodování na finančních trzích je vysoce spekulativní a rizikové. Měli byste 
riskovat jen kapitál, jehož ztrátu si můžete dovolit. 


Dosavadní výkon nepředznamenává budoucí výsledky. Tento obsah je 
poskytován jen pro vzdělávací a marketingové účely. Není investičním 
poradenstvím. 


CFD jsou komplexní nástroje a kvůli pákovému efektu se pojí s vysokým 
rizikem rychlé ztráty peněz. 71.05% účtů retailových investorů přichází při 
obchodování CFD s tímto poskytovatelem o peníze. 


Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké 
riziko ztráty peněz. 

Shrnutí
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