
Podmínky použití a chování v Telegram skupině Brokeři a platformy

Zásadní pravidlo skupiny

1. Je povolen pouze pozitivní přístup. S negativitou se nikdo nikam nikdy neposunul.
2. Nejsou povoleny urážky, rejpání a sprostá slova
3. Cílem je být na stejné vlně a vzájemně si pomáhat
4. Kdo nedodrží tyto zásadní podmínky, bude bez informování ihned vyloučen bez

nároku na náhradu škody

Nastavení profilu na Telegramu

1. Každý účastník je povinen mít v profilu svoji reálnou fotografii a celé své jméno
2. Kdokoliv nebude mít ve svém profilu reálnou fotografii a CELÉ své jméno - bude

vyloučen bez informování ze skupiny bez nároku na náhradu škody

O čem je povoleno diskutovat a co můžete sdílet

1. Tato skupina je výhradně určena pro začínající obchodníky, kteří potřebují pomoci se
založením obchodního účtu u brokerů nebo základním nastavením platformy a
otázek ohledně TradeStreet

2. Můžete diskutovat o těchto brokerech: TradeStation, TasyWorks, Interactive brokers,
TC2000 a Tradingview, Fio broker apod…

3. Můžete diskutovat o platformě TradeStreet

O čem NENÍ povoleno diskutovat, co je zakázáno a jaké otázky NEzasílejte do této
skupiny

1. Jednoduše řečeno není povoleno diskutovat a sdílet cokoliv jiného, než je uvedeno v
bloku výše

2. Nejsou zde povoleny posílat dotazy a zprávy ohledně členství, předplatného,
přístupů. Dotazy tohoto typu směřujte pouze na podpora@tradesmart.cz nebo na
chat na našem webu.

3. Nezasílejte do skupiny urgence o odpovědi na e-mail. E-maily vyřizuje náš support.
Většinou jsou schopni odpovědět do 3 pracovních dní. Pamatujte, že nejrychlejší
odpověď získáte vždy na chatu na našem webu www.tradesmart.cz nikoliv na
Telegramu.

4. Nezasílejte reakce k živému vysílání. Pokud se např. nemůžete připojit na vysílání,
nejde vám zvuk nebo obraz, tak NEzasílejte tyto informace do této skupiny. K živým
vysílání je speciální chat hned u videa. Pokud něco nefunguje, tak o tom víme a
spravíme to. Pokud to bude velmi urgentní, tak zašlete dotaz na e-mail:
podpora@tradesmart.cz nebo nás kontaktujte na chatu na našich stránkách. Nikoliv
v Telegramu.

5. Nejsou zde povoleny diskuze o indikátorech a jiných strategií, podle kterých Dominik
neobchoduje.
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6. Nejsou povoleny dotazy ohledně strategií a indikátorů - všechny strategie, které
Dominik používá jsou podrobně vysvětleny v obsáhlých tréninkových programech,
které najdete na tomto webu: www.tradesmart.cz/webinare-treninky

7. Nejsou zde povoleny sdílet scripty a odkazy na své indikátory, které používáte a
vůbec diskutovat o obchodování. K tomu slouží obchodní a investiční skupiny.

8. VŽDY pamatujte, že tato skupina slouží pro základní podporu k použitým brokerům
9. Není povoleno zasílat dotazy, které jsou také zodpovězeny v sekci časté otázky a

odpovědi zde: www.app.tradesmart.cz/qa
10. Není zde povoleno sdílet odkazy na cizí webové stránky, vyjma oficiální webových

stránek brokerů, kde mohou být návody nebo zásadní informace
11. Není zde povoleno diskutovat o probíhajících tréninkových programech a sdílet

jakékoliv odkazy na tyto tréninky nebo podklady. Každý trénink má svoji podporu a
veškeré otázky budou nebo v případě, že trénink proběhl, tak byly zodpovězeny v
živém vysílání. Případně nás kontaktujte na e-mail: podpora@tradesmart.cz

12. Není zde povoleno diskutovat o investování. Pro investování je k dispozici Investiční
LIVE Room zde: www.invest.tradesmart.cz

13. Není zde povoleno diskutovat o obchodování. Pro obchodování je k dispozici Trading
LIVE Room zde: www.live.tradesmart.cz

14. Není povoleno veřejně sdílet jakékoliv kontakty na sebe a domlouvat si ve skupině
osobní schůzky apod...

15. Komentáře, které porušují tyto pravidla budou smazány a při opětovném porušení
bude člen bez informování vyloučen ze skupiny bez nároku na náhradu škody

16. Není zde povoleno sdílet odkazy na cizí webové stránky a konkurenční aplikace a
softwary, vyjma ověřených světových zpravodajů jako Finance Yahoo, CNBC a
brokerů, které používáme (Interactive Brokers, Tastyworks, TradeStation,
TradingView a náš vlastní software TradeStreet, který používáme na opční aktivitu a
fundamentální analýzu).

17. Není zde povoleno diskutovat o probíhajících tréninkových programech a sdílet
jakékoliv odkazy na tyto tréninky nebo podklady. Každý trénink má svoji podporu a
veškeré otázky budou nebo v případě, že trénink proběhl, tak byly zodpovězeny v
živém vysílání.

18. Komentáře, které porušují tyto pravidla budou smazány a při opětovném porušení
bude člen bez informování vyloučen ze skupiny bez nároku na náhradu škody

19. Je zakázáno pořizovat print-screeny (obrázky) diskuze pro své osobní účely i je
veřejně sdílet nebo sdílet v soukromých zprávách

20. Je zakázáno přeposílat zprávy, obrázky nebo videa z této skupiny do jiných skupin
nebo do soukromých zpráv

21. Je zakázáno se kontaktovat osobně s ostatními účastníky skupiny prostřednictvím
soukromých zpráv a přeposílat si informace nebo přístupy o produktech a službách

22. Je zakázáno, aby si účastník skupiny založil svoji skupinu a posílal pozvánky a zval
do ni účastníky této skupiny formou sdílením odkazu na zeď této skupiny nebo i do
soukromé zprávy, sms, kontaktováním na telefonní číslo, e-mail a jakoukoliv jinou
formou. V takovém případě se jedná o nekalou soutěž a budeme postupovat dle
obchodních podmínek, které jste podepsali při zakoupení tohoto produktu a služby a
požadovat náhradu vzniklé škody za způsobenou újmu

23. Je zakázáno sdílet ve skupině Affiliate (provizní) odkazy na brokery nebo jakékoliv
jiné služby.

24. Je zakázané vlastní promo.
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Kdy můžete diskutovat

1. Diskutovat můžete pouze v těchto časech 7:00 - 22:00
2. Respektujte tento čas kvůli ostatním účastníkům. Většina má nastavené upozornění

na nové zprávy.
3. Kdokoliv nebude respektovat tento čas posílání zpráv, bude ze skupiny bez

informování vyloučen bez nároku na náhradu škody

Diskuze o víkendech

1. O víkendech je možné diskutovat, ale respektujte prosím čas 7:00 - 22:00
2. Dominik o víkendu neodpovídá na žádné zprávy
3. Kdokoliv poruší tyto víkendová pravidla, tak bude ze skupiny bez informování

vyloučen bez nároku na náhradu škody

V jakých časech je Dominik aktivní

1. Dominik je aktivní pouze v obchodních dnech před otevřením burzy do 15:30
2. Nepište Dominikovi soukromé zprávy na Telegramu. Dominik na soukromé zprávy

neodpovídá. Veškerý svůj čas věnuje obchodování a sdílení hodnotných informací v
obchodních skupinách.

Co se stane, pokud tyto pravidla porušíte

1. Komentáře, které nejsou povoleny budeme mazat. Pokud porušíte tyto pravidla 2x po
sobě, tak budete bez informování vyloučeni ze skupiny bez nároku na náhradu
škody.

Odmítnutí zodpovědnosti a práva provozovatele

1. Dominik Kovařík a jeho společnost TradeSmart Consulting, s.r.o. nezodpovídá za
výsledky ze sdílených informací, setupů a obchodů.

2. Každý si za své výsledky zodpovídá sám a nese plnou zodpovědnost
3. Veškeré informace slouží pouze studijním účelům a vyjadřují osobní názor každého

autora
4. V žádné zprávě, obrázku nebo videu se nejedná o obchodní doporučení
5. Obchodování s akciemi nebo jinými deriváty je vysoce rizikové a může dojít ke ztrátě

celého účtu i ztrátě, která přesahuje vložený kapitál ke svému brokerovi
6. Veškeré záležitosti týkající se svých obchodů je potřeba řešit vždy se svým brokerem
7. Provozovatel uzavřené skupiny si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit ze skupiny

jakéhokoliv uživatele bez předchozího upozornění, u kterého dojde k porušení těchto
podmínek nebo i k pouhému pochybení o jejich dodržování. Bez nároku na náhradu
škody.



8. Provozovatel má jako jediný právo pořizovat print-screeny (obrázky) a sdílet je
veřejně kdekoliv, na svých webech, sociálních sítí v e-mailech - bez identifikace
osoby.

9. Hlavní produkt je kurz neboli členská sekce, kterou jste si zakoupili, kde najdete
kompletní obsah. Přístup do této uzavřené chat skupiny je pouze jako bonus pro
uživatele, kteří si od nás zakoupili jakýkoliv produkt.

10. Pokud uživatel bude odebrán z této chat skupiny, kvůli porušení výše uvedených
podmínkách nebo i bez uvedeného důvodu a má platné členství, tak mu dále zůstává
plný přístup k zakoupenému kurzu nebo službě a může ji plně využívat.

11. Pokud dojde ke sdílení přístupových údajů v soukromých zprávách nebo na jiných
místech, sdílení interních informací ohledně naší obchodní smlouvy, k úmyslnému
poškození jména, sdílení konkurenčních služeb ve skupině nebo i v soukromé
zprávě, k vytvoření své skupiny a kontaktování účastníků v naší skupině, tak budeme
postupovat dle obchodních podmínek, které každý účastník podepsal zakoupením
produktu nebo služby a požadovat plnou náhradu za vzniklé škody.

12. Vstupem do chat skupiny a odesláním žádosti o přístupy vyjdařujete, že jste si tyto
pomníky přečetli, souhlasíte s nimi a budete je dodržovat.


