
 
 

 Manuál k online obchodování 

 

I. Vyhledání cenného papíru 

Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce 

obchodování – „Oblíbené produkty“, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. 

 

 

 

 

Hledaný titul se zobrazí v samostatné záložce „Výsledek vyhledání“, kde již můžete provést 

základní operace: 

-  podat pokyn k nákupu nebo prodeji 

-  zobrazit detailní informace instrumentu 

-  přiřadit cenný papír do „oblíbených“ 

Standardně se zobrazí preferovaný trh, na kterém jsme schopni titul zobchodovat. Odkaz „Více“ 

nabídne výběr ostatních trhů, na kterých se daný cenný papír obchoduje.  

Pokud chcete vyhledat cenné papíry podle dalších parametrů, zvolte v levém menu 

konkrétní produkt, a využijte pro vyhledání rozšířenou tabulku kritérií. 

 

  



 
 

II. Podání pokynu k nákupu nebo prodeji cenného papíru 

Pokyn je možné zadat kliknutím na jakoukoliv modrou ikonu „N“ a „P“, resp. žlutá tlačítka 

„Prodat“ a „Nakoupit“. 

 

 

 

 

 

 

 

Před zadáním každého pokynu budete vyzváni 

k zadání autorizačního kódu zaslaného SMS zprávou. 

 

 

 

 

Před odesláním pokynu je nezbytné 

vyplnit všechny parametry. „Platnost“ 

obchodního pokynu může být 60 

burzovních dní. Tlačítkem „Odeslat“ 

odešlete pokyn na trh. O realizaci pokynu 

Vás budeme informovat formou SMS 

zprávy a zároveň se nakoupený titul 

zobrazí v sekci „Portfolio“. 

 

  



 
 

III. Detailní informace o cenném papíru 

1. Rychlý přehled 

Kliknete-li na název cenného papíru v hlavní tabulce, v pravém sloupci se o něm zobrazí 

podrobné informace. Získáte tak okamžitý přehled o kotacích, zobchodovaném objemu, 

procentuální změně nebo vývoji titulu v grafu. Pokud již máte titul ve svém portfoliu, zobrazí 

se také informace o Vámi vlastněném počtu kusů, pořizovací ceně a nerealizovaném 

zisku/ztrátě. 
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2. Rozšířený přehled 

Kliknete-li v hlavní tabulce pro zvolený cenný papír na ikonu „i“, zobrazí se v samostatném 

okně veškeré dostupné informace vztahující se k danému CP: 

 

 

 

 

 

- online (stejné jako rychlý přehled) 

- graf – přehledný velký graf s nástroji technické analýzy, možností porovnání atd. 

- sektor – seznam cenných papírů společností podnikajících ve stejném odvětví 

 

  

Měna a název burzy 

Min. a max. cena 

daného dne 

Aktuální kotace 

(poptávka/nabídka) 

Název CP a ID (ISIN) 

Procentuální změna 

Nastavení alertu 

Čas 

Tlačítko  Zobchodovaný 

nákup a prodej  objem v kusech 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro rychlou navigaci – nalezení ostatních trhů, na kterých se cenný papír obchoduje resp. 

seznam dříve zobrazených cenných papírů – slouží odkazy v pravé horní části okna. 

 

IV. Vytvoření seznamu oblíbených cenných papírů 

Pro přidání cenného papíru do seznamu oblíbených cenných papírů stačí ve výsledku vyhledání 

cenných papírů kliknout na ikonu „+“ a přiřadit cenný papír do záložky / skupiny. 

Záložky si můžete sami vytvářet, přejmenovat nebo zrušit kliknutím na odkaz „Upravit záložky“ 

v sekci Obchodování / Moje oblíbené a přidávat si do nich zvolené cenné papíry. Maximální 

počet záložek je 10, do každé skupiny lze přiřadit maximálně 75 cen cenných papírů (v závorce 

je uveden počet cenných papírů, které jsou v dané skupině přidány). 

 

 

 

 

  



 
 

V. Personalizace tabulek 

V rámci obchodní aplikace můžete upravit podle vlastní potřeby obsah (zobrazované sloupce) 

většiny tabulek - kliknutím na ikonu „servisního klíče“ v pravé části záhlaví dané tabulky Pro 

každou tabulku můžete vytvořit odlišný „pohled“ – seznam sloupců, které se mají v tabulce 

zobrazit. Patria Direct pro Vás vytvořila 7 výchozích pohledů, které můžete upravit a uložit pod 

vlastním názvem. Přidání či odebrání sloupců provedete jednoduše přetažením z levé části 

(výběry sloupců) do pravé části Pohledy. 

 

 


