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ÚVOD 

RBroker je systém nabízející online přístup k  obchodování na kapitálových trzích. Základem je mít svoje investiční 
portfolio pod kontrolou. Cenné papíry a jiné investiční nástroje jsou přeceňovány aktuálními tržními cenami a jsou k nim 
dopočítány rizikové ukazatele, které vám umožňují získat rychlý přehled o vašem riziku, výnosech či ztrátách z investic. Máte 
možnost dávat objednávky a uzavírat obchody v reálném čase. Obchodování je ve vysoké míře automatizované, systém je 
ale pod dohledem útvarů investičního bankovnictví.  

 
RBroker se skládá se z 2 částí – Broker aplikace a Investičního portálu. Portál má primární funkci informační, 

zatímco Broker slouží především k obchodování a ke správě investičního portfolia cenných papírů. Systém je spravován 
společností Raiffeisenbank a.s. 

Tento dokument je určen pro uživatele obchodního systému RBroker. Věnuje se hlavně počátečním nastavením, která 
usnadňují začátek používání RBroker a zvyšují komfort práce s aplikací. 

 1  TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Doporučené technické požadavky pro plynulý provoz systému RBroker:  

 Operační systém Windows family (Windows7/2000/XP Professional/Vista x86/x64) 

 Podporované internetové prohlížeče jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome a Opera 

 MS Excell pro export do XLS formátu, PDF reader 

 V internetovém prohlížeči zapnutý JavaScript a pop-up okna (kvůli generování pdf a xls reportů) 

 2  PŘIHLÁŠENÍ  

Při podpisu Komisionářské smlouvy jste si zvolili Klientské číslo a na schůzce s poradce Vám byl předán  PIN kód v 
obálce. Do prohlížeče zadejte odkaz https:\\portfolio.rb.cz a zobrazí se Vám stránka s následujícím obsahem:  

 

1. Do kolonky KLIENTSKÉ ČÍSLO zadejte Vám přiřazené klientské číslo (najdete v Komisonářské smlouvě, v příloze 
1B).  

2. Klikněte na tlačítko AUTENTIZAČNÍ KÓD. Systém Vám vygeneruje kód, který obdržíte prostřednictvím SMS zprávy 
na mobilní telefon (najdete v Komisonářské smlouvě, v příloze 1B).  

3. Kód přepište do kolonky AUTENTIZAČNÍ KÓD.  

4. Do kolonky PIN zadejte PIN kód z obálky. 

5. Po kliknutí na OK se přihlásíte do aplikace.   

https://portfolio.rb.cz/
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 3  ÚVOD DO APLIKACE 

 3.1  PORTFOLIO 

Po přihlášení do aplikace se Vám zobrazí seznam portfolií. 

 

Po kliknutí na Číslo vybraného portfolia uvidíte základní přehled informací o tomto portfoliu. Pokud máte na vybrané 
portfolio aktivní přístup, tak můžete kliknout na Název vybraného portfolia, dostanete se tak do seznamu aktuálních pozic a 
můžete zadávat objednávky. 

 

Informace o aktuálně vybraném portfoliu se nachází nad menu.  
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 3.2  MENU 

Aplikace Broker se skládá ze dvou hlavních částí:  

 Pracovní plocha 

 Menu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu se skládá ze dvou úrovní. Dolní část menu se aktualizuje nastavením myši na horní části menu. Kliknutím na 
vybranou položku z dolní části menu se v pracovní ploše aplikace zobrazí příslušná stránka pro aktuální portfolio. Některé 
menu položky jsou dostupné, pouze pokud je vybrané portfolio. 

 3.3  OBCHODOVÁNÍ 

Zadat objednávku je možné na stránce Aktuální seznam pozic: 

 pokud si přejete zadat objednávku s CP, který ještě nemáte v portfoliu, stiskněte tlačítko Vytvoř objednávku. 

 

 pokud si přejete zadat objednávku s CP, který již máte v portfoliu, nejprve potvrďte příslušný řádek ve sloupci 
Nákup nebo Prodej (současně je možné zadat pouze jednu objednávku). Následně potvrďte tlačítko Vytvoř 
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objednávku. 

 

Poté se zobrazí formulář, na kterém je třeba doplnit další parametry objednávky. Formulář pro zadání objednávky je 
rozdělen na pět bloků: 

1. Portfolio, investiční účet a aktuální směnný kurz 

2. Informace o CP a výběr burzy 

3. Výběr Nákup / Prodej 

4. Parametry objednávky jako druh příkazu (limitní, tržní,…), platnost objednávky, počet kusů a cena 

5. Výsledný objem objednávky bez / včetně orientačních poplatků 

 

 

Při vyplňování formuláře postupujte následovně: 

1. Pokud jste si předem vybrali CP, se kterým chcete realizovat objednávku, můžete tento bod přeskočit. V 
opačném případě zadejte do pole ISIN část z ISIN kódu CP nebo do pole Název fin. instrumentu část názvu 
CP. Následně stiskněte tlačítko Hledej. Zobrazí se Vám seznam CP, které splňují zadaná kritéria. Vyberte 
požadovaný CP. 

2. Vyberte si burzu, na které chcete obchodovat. Může se stát, že burza se hned předvyplní (např. v případě, 
že CP není obchodován na burze, předvyplní se OTC) nebo dostanete nové okno se seznamem burz, na 
kterých je CP obchodován. 
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Některé burzy mohou být zvýrazněny, to znamená, že jste již na nich v minulosti tento CP obchodovali (pro 
zvolené portfolio) nebo na nich můžete CP prodat bez poplatků za změnu depozitáře. 

Pokud burza pro CP není známa, automaticky se vyplní hodnota Unknown. Vaši objednávku můžete přesto 
zadat a bude zpracována manuálně. 

3. Zkontrolujte výběr Nákup nebo Prodej. 

4. Zkontrolujte vybraný investiční účet. Pokud si přejete, aby byla částka zaplacena / připsána na jiný investiční 
účet vedený k portfoliu, vyberte požadovaný investiční účet. V případě, že měna účtu se liší od měny CP, 
doplní se informace o aktuálním směnném kurzu. 

5. Zadejte počet kusů, které chcete nakoupit nebo prodat. Počet kusů nezahrnuje nominální hodnotu CP, čili 
pokud si přejete obchodovat 5 ks dluhopisu s nominálem 1 000 Kč, do pole Ks vložte hodnotu 5. 

6. Stiskněte tlačítko Vypočítat. Následně se doplní objem objednávky a orientační poplatky zaokrouhleny na 2 
desetinná místa. Zkontrolujte vyplněnou objednávku a můžete ji potvrdit tlačítkem Odeslat. Následně systém 
objednávku uloží a odešle na realizaci. Zadanou objednávku a přehled všech historických objednávek 
naleznete v menu Správa objednávek » Seznam objednávek. 

Může se také stát, že objednávka neprojde kontrolou systému (např. kontrola na disponibilní zůstatek na investičním 
účtu). V tom případě Vás bude systém informovat upozorněním a je třeba změnit parametry objednávky před opětovným 
odesláním. 

Některé kontroly systému jsou jen informační (např. kontrola vhodnosti vzhledem k vašemu rizikovému profilu). Tehdy 
Vám systém nabízí tlačítko Pokračovat a můžete se rozhodnout, že přes upozornění objednávku odešlete.  
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 3.4  BĚŽNÝ INVESTIČNÍ ÚČET 

 3.4.1  NÁHLED 

Náhled na stav Vašich investičních účtů Vám nabízí stránka Seznam hotovostních účtů.  

 

 

Přehled nejdůležitějšího obsahu: 

 

Menu Seznam hotovostních účtů Vám nabízí přehled zůstatků na Vašich investičních účtech: 

 Zůstatek v měně účtu: je účetní zůstatek účtu (k datu vybraného obchodního dne).   

 Celkový zůstatek v měně účtu: je Zůstatek upravený o peníze na cestě (nevypořádané pokyny, jiné transakce)  

 Disponibilní zůstatek: je aktuální zůstatek snížený o nevypořádané nákupy. Do výše tohoto zůstatku můžete 

podat platební příkaz. Disponibilní zůstatek můžete aktualizovat pomocí tlačítka   . 

Hodnoty v některých sloupcích jsou podtrženy a to značí, že umožňují navigaci: na obrat na účtu (sloupec Číslo) nebo 
na pohyby na účtu (sloupec Zůstatek v měně účtu). 
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 3.4.2  PLATEBNÍ PŘÍKAZ 

Zadat platební příkaz je možné dvěma způsoby: 

 přímo ze stránky Seznam hotovostních účtů: vyberte si účet, ze kterého chcete zadat platební příkaz a 
stiskněte tlačítko Platební Příkaz 

 

 přes menu Domácí platební příkazy: najeďte myší na menu Portfolio a po rozbalení klikněte na Domácí 
platební příkazy 

 

 

Poté se zobrazí formulář, na kterém je třeba doplnit další parametry platebního příkazu. Formulář pro zadání 
platebního příkazu je rozdělen na čtyři bloky: 

 Plátce – vyberte účet, ze kterého budete převádět peníze. Pokud jste zvolili zadání platebního příkazu ze 
stránky Seznam hotovostních účtů, účet je již vyplněn. 

 Příjemce – zadejte účet, na který se mají peníze připsat. Peníze je možné zaslat pouze na účet v rámci 
Raiffeisenbank. 

 Platba – zadejte další informace o platbě. Platební příkazy můžete zadávat jen pro aktuální datum splatnosti. 

 Potvrzení – pokud potvrdíte Zaslat Potvrzení na e-mail a zadáte e-mail, na tento e-mail se zašle potvrzení o 
úspěšné realizaci platebního příkazu 

Poznámka: pole označená hvězdičkou jsou povinné. 
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Po vyplnění platebního příkazu stiskněte tlačítko Pokračovat. Zobrazí se Vám detail platebního příkazu, který můžete 
zkontrolovat a následně podepsat. 

 

Platební příkaz se podepisuje SMS kódem a Vašim heslem (PIN). Pro vygenerování SMS kódu stiskněte Zaslat 
autorizační SMS kód. SMS kód se zašle na mobilní číslo, které jste uvedli ve smlouvě. 

 

Zadejte SMS kód a PIN a potvrďte zadání platebního příkazu pomocí tlačítka Odeslat. 

Může se stát, že platební příkaz neprojde kontrolou systému (např. kontrola na disponibilní zůstatek na investičním 
účtu). V tom případě Vás bude systém informovat a je třeba změnit parametry platebního příkazu před opětovným 
odesláním. Platební příkaz je možné zadat pouze v rámci Raiffeisenbank, tj. cílový účet musí být vedený v Raiffeisenbank a.s. 
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 3.5  PORTÁL 

Na Investičním portálu si můžete najít a vybrat cenný papír, o který máte zájem, a nakoupit ho můžete přes tlačítko 
Obchodovat. Systém vás přesune přímo do Brokera, kde budete moci dokončit Vaši objednávku. Více informací o zadání 
objednávky naleznete v kapitole Obchodování. 

 

Pokud není cenný papír možné přímo obchodovat, je při CP obchodovaných na burzách, na kterých obchodujeme, 
možné požádat RB o jeho aktivaci. Po kliknutí na tlačítko Žádost o obchodování na detailu cenného papíru v Investičním 
portálu, se spustí proces aktivace cenného papíru. O výsledku aktivace budete informování. 

 

 4  ROZŠÍŘENÉ FUNKČNOSTI 

 4.1  PORTFOLIO 

 4.1.1  VYHLEDÁVANÍ 

Vyhledat portfolio můžete pomocí vyhledávače v pravé horní části obrazovky. Po zadání jména portfolia nebo jeho 
části, klikněte na ikonu lupy. 

 

Posledně vybraná portfolia se zobrazí nastavením se na obrázek lupy. 
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 4.1.2  SIMULOVANÉ PORTFOLIO 

K Vašemu účtu v systému RBroker jste automaticky dostali i simulované portfolio s virtuální hotovostí 500 000 Kč. Na 
tomto portfoliu si můžete vyzkoušet všechny tržní operace. Simulované portfolio si můžete rozkliknout na Seznamu portfolií. 
Pro inspiraci máte náhled i na simulovaná portfolia bankovních specialistů.  

 

Simulované portfolio se od reálného portfolia liší následovně: 

 Simulované portfolio neumožňuje výběr hotovosti z investičního účtu 

 Před otevřením masky objednávky na simulovaném portfoliu se vždy zobrazí upozornění, že zadáváte 
objednávku na simulovaném portfoliu. Maska objednávky obsahuje vodoznak Simulated. 

 Realizace objednávek na simulovaném portfoliu je také simulovaná a běží v intervalu 15 min. 

 Simulované portfolio není dostupné v Agregovaném přehledu portfolií 

 Simulované portfolio nezahrnuje výpočet transakčních nebo jiných poplatků 

 4.2  MENU 

 4.2.1  ZÁKLADNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH STRÁNEK APLIKACE 

V následující kapitole naleznete základní přehled všech informací, které Vám Broker nabízí. Rozsah aplikace závisí na 
Vašem investičním profilu, a proto ne všechny popsané možnosti máte dostupné. 

 Domov    – návrat na seznam portfolií  

 Portfolio – toto menu je dostupné, pouze pokud je zvoleno portfolio. Najdete zde následující informace: 

 
 

o Přehled portfolia – základní přehled o Vašem portfoliu včetně alokace po investičních koších a 
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výkonnosti k vybranému datu uzávěrky 

o Výkonnost – zobrazení výkonnosti portfolia za libovolně zvolené období  

o Hodnota portfolia vs. Investovaný kapitál – grafické zobrazení poměru hodnoty portfolia 
k investovanému kapitálu  

o Seznam hotovostních účtů – obsahuje přehled běžných investičních účtů vážících se k zvolenému 
portfoliu. Více o této části Brokera se dozvíte v dalších kapitolách. 

o Domácí platební příkazy – v této části je možné zadat platební příkaz z vybraného investičního 
účtu. Více o zadání platebního příkazu se dozvíte v dalších kapitolách. 

o Historie platebních příkazů – seznam historických platebních příkazů. Více o této části Brokera se 
dozvíte v dalších kapitolách. 

o Přehled majetku portfolia – sumární přehled celkového majetku zvoleného portfolia včetně 
investičních účtů, pohledávek a závazků k vybranému datu uzávěrky 

o Klientské reporty – možnost stáhnout klientské reporty ve formátu PDF. Navíc umožňuje nastavit 
automatické zasílání stavového klientského reportu ve zvolené periodě.  

o Správcovské reporty – dokumentace od správce majetku (výpisy a poplatky). 

 Pozice – toto menu je dostupné, pouze pokud je zvoleno portfolio. Najdete zde přehled jednotlivých a 
agregovaných pozic.  

 

o Seznam pozic – přehled pozic na vybraném portfoliu k vybranému datu uzávěrky 

o Top pozice – zobrazení 10 pozic s největším podílem na majetku portfolia k vybranému datu 
uzávěrky 

o Výkaz majetku – rozdělení majetku podle rizikovosti k vybranému datu uzávěrky 

o Investiční koše – alokace majetku podle investičních košů k vybranému datu uzávěrky 

o Měny – alokace majetku podle měn k vybranému datu uzávěrky 

o Sektory – alokace majetku podle sektorů k vybranému datu uzávěrky 

 Transakce – seznam transakcí realizovaných na portfoliu. Dostupné pouze pokud je zvoleno portfolio. 

 

 

o Transakce na hotovostních účtech – seznam všech hotovostních transakcí provedených na 
investičních účtech ke zvolenému portfoliu 

o Transakce na majetkových účtech – seznam všech transakcí s cennými papíry ke zvolenému 
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portfoliu 

o Transakce na hotovostním trhu – seznam všech transakcí na hotovostním trhu k zvolenému portfoliu 

o Měnové transakce – seznam všech transakcí na měnovém trhu k zvolenému portfoliu 

 Správa objednávek – v této části můžete zadávat obchodní objednávky a sledovat jejich aktuální stav. 

 

o Aktuální seznam pozic – seznam aktuálních pozic s možností zadat nákup nebo prodej. Více o této 
části Brokera se dozvíte v dalších kapitolách. Dostupné pouze pokud je zvoleno portfolio. 

o Seznam objednávek – přehled všech historických objednávek pro vybrané portfolio. Pokud nemáte 
vybrané portfolio, přehled obsahuje objednávky ze všech portfolií. Detailní popis této části Brokera 
naleznete níže. 

 Agregovaný přehled – když máte několik portfolií, v této části si můžete prohlédnout agregované přehledy 
Vašeho majetku. Tyto přehledy nezahrnují simulované portfolia. 

 

o Přehled úrovně – přehled agregovaných zůstatků na majetkových a hotovostních účtech k 
vybranému datu uzávěrky 

o Seznam portfolií – ve Vaší verzi Brokera se jedná o podobný přehled jako Přehled úrovně 

o Seznam hotovostních účtu – seznam všech běžných investičních účtů agregovaných podle měny. 
Informace o zůstatku na účtech je k vybranému datu uzávěrky. Po kliknutí na zvolenou menu se 
zobrazí seznam portfolií, ke kterým patří alespoň jeden investiční účet v dané měně. 

o Seznam pozic – agregovaný seznam pozic k vybranému datu uzávěrky. Po kliknutí na ISIN se 
zobrazí seznam portfolií, na kterých je pozice s vybraným cenným papírem. 

 Prime Portal – přechod na investiční portál. Více o této části Brokera se dozvíte v dalších kapitolách. 

 

 Schránka zpráv – obsahuje seznam zpráv poslaných z Raiffeisenbank pro zvolené portfolio 

 

 Klientské údaje – seznam majitelů a disponentů portfolií s kontaktními údaji. Kromě toho zde můžete najít i 
kontaktní údaje bankovních specialistů, jejichž simulovaná portfolia máte možnost sledovat. 
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 4.3  OBCHODOVÁNÍ 

Obchodování v RBroker probíhá v části Správa objednávek. V této části naleznete  

1. aktuální seznam pozic včetně aktuálních cen  

2. seznam aktuálních a historických objednávek 

 

 4.3.1  AKTUÁLNÍ SEZNAM POZIC 

Přehled nejdůležitějšího obsahu: 

 

Část Aktuální seznam pozic obsahuje aktuální stav Vašeho portfolia včetně informací o aktuálních cenách z 
nejlikvidnější burzy. 

 

 

Dostupné ceny mohou být real-time nebo se zpožděním. Standardně máte k dispozici ceny s obvykle 15 min. 
zpožděním, ale máte možnost zakoupit si real-time data.  

Pokud je při ceně uveden čas 00:00:00 nebo není uvedena nejlikvidnější burza, jedná se o informace z poslední 
uzávěrky systému a aktuálnější informace nejsou k dispozici. 
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Datum poslední aktualizace stavu pozic je uveden nad tabulkou se seznamem pozic. Klikem na  zaktualizujete stav 
pozic včetně aktuálních cen.  

 

Tlačítko umožňuje nastavit sledování vývoje tržní ceny. Systém Vás upozorní e-mailem, pokud cena překročí 
Vámi zadanou hodnotu. Více o nastavení alertů naleznete v kapitole Portál. 

Hodnoty v některých sloupcích jsou podtrženy a to značí, že umožňují navigaci: na detail cenného papíru - CP 
(sloupec ISIN) nebo na seznam transakcí (sloupec Ks). 

 4.3.2  DALŠÍ MOŽNOSTI V ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY 

Kromě parametrů objednávky zmíněných výše, zadání objednávky obsahuje následující možnosti: 

 Výběr Druh příkazu: Na objednávce je automaticky vyplněn Příkaz za trh. Kromě toho je možné zadat i 
limitní příkaz, případně v kombinaci se Stop cenou. Podle vybraného druhu objednávky se upraví i formulář o 
dodatečné parametry: 

o Limitní cena: definuje maximální nákupní nebo minimální prodejní cenu  

o Stop cena: definuje minimální nákupní nebo maximální prodejní cenu  

 Nominální objem: je dostupný pouze v případě dluhopisů a pokladničních poukázek 

 AÚV (alikvotní úrokový výnos): je dostupný pouze v případě dluhopisů a platný pro aktuální datum 

 Limitní výnos: informace o výnosu do splatnosti oproti limitní ceně. Je dostupný pouze v případě dluhopisů. 

 

Nad tabulkou se nachází filtr, který Vám umožní zobrazit jen pozice splňující zadaná kritéria (například ISIN nebo 

jeho část). Filtr je obvykle skrytý a můžete jej zobrazit kliknutím na panel Filtr. Vyplněný filtr aktivujete kliknutím na a 

zrušíte pomocí . 
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 4.3.3  SEZNAM OBJEDNÁVEK 

Jak již bylo zmíněno výše, všechny historické objednávky můžete najít v menu Správa objednávek » Seznam 
objednávek. 

 

Ve sloupci Stav objednávky v tabulce Seznam objednávek je informace o aktuálním stavu objednávky. Každá 
objednávka, kterou zadáte, se může nacházet v jednom z následujících stavů: 

 Odeslána - objednávka byla zadána a odeslána ke zpracování. Aktuálně se čeká na potvrzení, že byla 
odeslána na trh 

 Otevřená - objednávka byla odeslána na trh. Objednávka už může být částečně zrealizována 

 Požádána o zrušení - bylo požádáno o zrušení objednávky (více o zrušení objednávky naleznete níže) 

 Provedená - objednávku se podařilo kompletně zrealizovat a v seznamu transakcí naleznete příslušnou 
transakci / transakce 

 Prošlá - objednávku se nepodařilo kompletně zrealizovat do termínu její expirace (část objednávky mohla být 
zrealizována) 

 Zrušena - objednávka byla kompletně nebo částečně zrušena (část objednávky mohla být zrealizována) 

 Poznámka: existují i jiné stavy objednávky, ale nejsou pro Vaši verzi systému dostupné 

Nad tabulkou se seznamem objednávek se nachází filtr, který Vám umožní zobrazit jen objednávky splňující zadaná 

kritéria (například ISIN nebo jeho část). Vyplněný filtr aktivujete kliknutím na a zrušíte pomocí .  Je možné si 
individuálně nastavit filtr na náhled stavu objednávek, primárně v něm jsou nastaveny stavy Neodeslána, Odeslána, 
Otevřená a Požádaná o zrušení, naopak nejsou Provedená, Prošlá, Zrušená a Změněná.  
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 4.3.4  ŽÁDOST O ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 

V případě, že jste zadali chybnou objednávku a potřebujete ji stornovat, klikněte na stránku se seznamem objednávek 
(Správa objednávek » Seznam objednávek). Vyberte objednávku, kterou požadujete stornovat a stiskněte tlačítko Žádost o 
zrušení. 

 

Systém Vás ještě jednou požádá o potvrzení Vaší žádosti a žádost se odešle ke zpracování. Pokyn může být velmi 
rychle realizován, storno pokynu je proto možné jen v omezeném rozsahu.   

O výsledku storna jste neprodleně informováni mailem. Se zadáním další objednávky je třeba počkat na vyrozumění o 
úspěšném vyřízení Vašeho požadavku. 

 

 4.4  BĚŽNÝ INVESTIČNÍ ÚČET 

 4.4.1  HISTORIE PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ 

Všechny historické platební příkazy najdete v menu Portfolio » Historie platebních příkazů. 
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Nad tabulkou se seznamem platebních příkazù se nachází filtr, který Vám umožní zobrazit jen příkazy splňující 

zadaná kritéria (například datum nebo částka). Vyplněný filtr aktivujete kliknutím na a zrušíte pomocí .  

 

 

Ve sloupci Stav v tabulce Seznam platebních příkazů je informace o stavu platebního příkazu. Každý příkaz, který 
zadáte, se může nacházet v jednom z následujících stavů: 

 Čeká na zpracování – platební příkaz byl úspěšně podepsán a odeslán ke zpracování. Platební příkaz čeká 
na potvrzení, že zpracování proběhlo úspěšně. 

 Zpracovaný – platební příkaz byl přijat a úspěšně zpracován 

 Neúspěšný – platební příkaz byl odmítnut. Důvod odmítnutí je dostupný ve sloupci Výsledek. 

Poznámka: existují i jiné stavy, ale nejsou pro Vaši verzi systému dostupné 
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 4.5  PORTÁL 

 

Z Brokera se dostanete na Investiční portál přímo z (při navigace z Brokera do investičního portálu budete v portálu 
automaticky přihlášen pod svým uživatelským jménem z Brokera): 

 hlavního menu Prime Portal: dostanete se na hlavní stránku investičního portálu 

 tlačítka Alerty: dostanete se na seznam Vašich alertů v inv. portálu 

 

 prokliknutím přes detail cenného papíru: dostanete se na detail vybraného cenného papíru s informacemi o 
burzách a cenovém vývoji 
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Z Portálu se dostanete zpět na Brokera přímo z menu můj RBroker.  

 

Pokud jste byli v investičním portálu přihlášeni pod uživatelským jménem z Brokera (do investičního portálu jste přešli z 
Brokera a neuplynulo více než 10 min.), dostanete se do Brokera bez přihlášení. V opačném případě se musíte znovu 
přihlásit. 

 

 

Odhlásit se můžete jak v části Broker, tak v Investičním portálu. V případě, že nebudete aktivní více jako 15 minut, tak 
budete z bezpečnostních důvodů automaticky z Brokera odhlášeni. 



 RBroker    

 Váš průvodce světem investic 

  Strana 22 / 25 

 

 5  PRO PROFESIONÁLY 

 5.1  MARGIN TRADING 

 6  EXPORT A TISK 

RBROKER nabízí tisk stránek a export do excelu.  

Export do excelu je dostupný přes ikonu  nacházející se nad tabulkou s údaji vedle možnosti změny nastavení 
tabulky. Vyexportuje obsah tabulky jako xls soubor s možností přímého otevření nebo uložení souboru.  

Tisk stránek je dostupný přes ikonu  nacházející se v liště, kde je i pole pro datum. Po kliknutí na ikonu se zobrazí 
náhled stránky před tiskem a okno pro nastavení tisku. Zpět do aplikace se můžete vrátit kliknutím na ikonu v levém horním 
rohu.  

 7  NASTAVENÍ APLIKACE 

Po přihlášení do aplikace máte možnost volby nastavení, které definují, jak se budou jednotlivé stránky aplikace 
zobrazovat. 

 7.1  JAZYK APLIKACE 

Po přihlášení do aplikace ověřte, zda Vám vyhovuje jazyk aplikace. Jazyk můžete měnit v pravém horním rohu 
aplikace pomocí vlajky.  

 

Vaší změnu preference jazykové volby si aplikace zapamatuje a při každém dalším přihlášení se aplikace zobrazí ve 
Vámi preferované volbě jazyka.  

 7.2  DATUM 

V pravém horním rohu aplikace se nachází datumové pole. Obsah vybraných stránek (např. Alokace majetku) 
odpovídá uzávěrce z daného data. Po přihlášení do aplikace je vždy přednastavené poslední datum, pro které jsou v 
aplikaci dostupné údaje.  

Pro zobrazení historických dat si můžete vybrat příslušné historické datum. Datum je možné přímo napsat, nebo vybrat 
kliknutím na ikonu kalendáře. 

 



 RBroker    

 Váš průvodce světem investic 

  Strana 23 / 25 

 7.3  NASTAVENÍ STRÁNEK  

Nastavení vzhledu vybraných stránek (stránek, které obsahují graf a tabulku s údaji) můžete změnit v:  

 

Na stránkách aplikace lze nastavit zobrazování grafu, datové tabulky a jejich pořadí. Další nastavení umožňuje výběr 
výchozího typu grafu v části aplikace, která podporuje dva typy grafů, výsečový graf a histogram.  

 7.4  ZMĚNA HESLA 

V této části můžete také změnit své přihlašovací heslo.  

 

 

Při změně hesla dbejte na to, aby bylo bezpečné. Vysokou úroveň bezpečnosti dosáhnete v případě, že Vaše nové 
heslo obsahuje současně velké a malé znaky, číslice a jeho délka je alespoň 8 znaků. Nové heslo si pečlivě uschovejte, aby 
nebylo přístupné jiné osobě.  

 7.5  NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH PROFILŮ 

Nastavení svého uživatelského profilu můžete měnit v: 

 

Dle vašich potřeb si můžete nastavit jeden z následujících profilů: 

 Střadatel – v oblasti kapitálových trhů jste spíše začátečník, chcete jednoduše podávat obchodní pokyny, 
RBroker vám poskytne základní přehled o vašem portfoliu 

 Investor – své investiční portfolio dlouhodobě zhodnocujete a potřebujete detailnější informace 

 Obchodník (Trader) – jste denní obchodník, realizujete desítky transakcí měsíčně, požadujete pokročilou 
funkcionalitu RBrokera (margin trading,..) 
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 Průzkumník – používá se pro testování nových funkcí 

 Rentiér – vaše aktiva spravuje tým Asset Management, potřebujete pouze náhled na portfolio a reporty 

V níže uvedené matici máte možnost porovnat jednotlivé uživatelské profily: 
 

 

 7.6  NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ TABULKY  

Uživatel může měnit obsah a vzhled tabulek v aplikaci vytvořením vlastního nastavení tabulky (konkrétně se jedná o 
pořadí sloupců v tabulce, viditelnost a šířku sloupců). Změnu tabulky ilustrujeme na příkladu stránky Seznam pozic.  

V horní části menu se nastavte na položku Pozice a zvolte Seznam pozic z dolní části menu. V pracovní ploše se 
zobrazí stránka, která obsahuje i tabulku se seznamem pozic. Nad tabulkou se nachází tlačítko Změnit náhled.  

 

Kliknutím na uvedené tlačítko se zobrazí okno se seznamem existujících nastavení tabulky. Nové nastavení vytvoříte tak, 
že si vyznačíte stávající nastavení (kliknete na jeho název) a stisknete tlačítko Kopírovat. Následně zadáte jméno nového 
nastavení tabulky a potvrdíte jej kliknutím na OK. Nové nastavení tabulky se Vám přidá do seznamu existujících nastavení.  

Vlastnosti nového nastavení lze upravit tak, že ho označíte a stisknete tlačítko Změnit. Zobrazí se Vám tabulka, kde lze 
upravovat  

1. viditelnost jednotlivých sloupců tabulky přes sloupec VIDITELNOST  

2. šířku sloupců přes sloupec ŠÍŘKA 

3. pořadí sloupců tabulky pomocí šipek na pravé straně okna  

Provedené změny uložte pomocí tlačítka Uložit. V případě, že jste ukončili vytváření nastavení, zavřete okno se 
seznamem nastavení. Náhled tabulky můžete nyní měnit tak, že si vyberete jedno ze stávajících nastavení:  
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 8  PŘEHLED ZKRATEK 

CP = cenný papír 

ISIN = (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je 
přidělováno pro účely obchodování s ním. 

OTC = Over-the-counter je typem uspořádání trhu s cennými papíry. Pokud jsou nějaké cenné papíry obchodovány 
„OTC“, znamená to, že jejich obchodování neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, která by vykonávala 
dohled nad trhem a přebírala by odpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů. 

 9  PODPORA A KONTAKTY 

Systém RBroker je uživatelsky podporován dealery oddělení treasury, na kterých je možné se obrátit s obchodním i 
technickým dotazem. Seznam dealerů včetně kontaktů je dostupný na stránkách banky www.rb.cz/rbroker. Technické 
dotazy na administrátora systému je možné posílat na e-mailovou adresu rbroker@rb.cz.  

V případě ztráty hesla kontaktujte svého osobního poradce nebo volejte na Call centrum 800 900 900. 

Pro změnu telefonního čísla mobilního telefonu, který máte ve smlouvě, nebo osobních údajů ihned kontaktujte svého 
osobního poradce. 

Budete-li mít k systému RBroker nebo k tomuto návodu jakékoli dotazy či připomínky, neváhejte prosím kontaktovat 
vašeho osobního poradce nebo nás kontaktujte přes: 

 email: rbroker@rb.cz 

 Call centrum: 800 900 900    

 

http://www.rb.cz/rbroker

