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Návod na instalaci softwaru pro obchodní 

platformu Goldstarway  

a založení Demo účtu 

 

Proč byste měli začít trading na Demo účtu Goldstarway? 

Než začnete obchodovat se živým účtem a než zjistíte, že burza je ta správná metoda 

podnikání pro vás, vše si můžete nanečisto vyzkoušet na svém Demo účtu Goldstarway 

zdarma, bez rizika a jednoduše z pohodlí svého domova nebo kanceláře. 

Platforma Goldstarway je velmi vhodná pro váš kvalifikovaný začátek online 

obchodování. Umožňuje unikátní a velmi jednoduché nastavení, vhodné pro vaše první 

kroky na burze. Jde o online obchodní platformu, v rámci které můžeme realizovat 

spekulace na růst nebo pokles ceny pomocí nástrojů, které se nazývají CFD a Forex. 
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Veškeré funkce Demo platformy Goldstarway jsou identické  s platformou pro 

obchodování se živým účtem (Live) a umožňují vám zdarma naučit se vše, co budete 

potřebovat pro své obchodování s reálným rizikovým kapitálem. 

Data, která vám Demo platforma nabízí pro všechna aktiva, jsou identická s daty pro 

obchodování na živých účtech. Demo platforma Goldstarway je zdarma včetně 

reálných burzovních dat, což není obvyklé u všech obchodníků. Platforma nabízí 

jednoduchost, profesionální funkce, snadné a intuitivní ovládání. 

Jak si stáhnout obchodní software Goldstarway  

a založit Demo účet ve třech krocích? 

Váš demo trading začíná třemi jednoduchými kroky:  

1. Volba typu Demo účtu ActTrader, nebo Metatrader 4. Stažení softwaru podle 

zvoleného typu účtu a jeho instalace na váš počítač, tablet či mobilní telefon 

2. Založení Demo účtu 

3. Přihlášení k účtu na obchodní platformě 

S Goldstarway si můžete založit 2 typy účtů: 

 ActTrader,   nebo 

 Metatrader 4. 

1. Stažení softwaru: 

Detaily o jednotlivých typech účtů naleznete na naší webové stránce 

https://www.goldstarway.com/cz/demo/ . Po rozhodnutí o typu účtu je potřeba 

nejdříve stáhnout a instalovat potřebný software do vašeho PC. Program a bližší 

informace k oběma platformám stáhnete zdarma na této stránce zde: 

https://www.goldstarway.com/cz/trading/platformy/ 

 

https://www.goldstarway.com/cz/demo/
http://www.goldstarway.com/cz/
https://www.goldstarway.com/cz/trading/platformy/
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Pro stažení vybraného softwaru klikněte na tlačítko „Stáhnout zdarma software 

ActTrader pro PC“ nebo jiné vybrané zařízení. Můžete zvolit verzi pro PC, nebo mobilní 

platformy systém iOS (iPhone) nebo Android. Po kliknutí na příslušné tlačítko se 

zobrazí v dolní části obrazovky volba pro stažení, či uložení programu. Zvolte „Spustit“ 

a pokračujte podle instrukcí na obrazovce instalace programu. V závěru instalace se na 

ploše počítače objeví žlutá ikonka Goldstarway.   

V rámci operačního systému MAC je třeba mít v počítači virtualizační prostředí pro 

Windows (například Parallels Desktop). 

 Pro účet Metatrader 4 stáhněte a instalujte software Metatrader Goldstarway 

(jiný program pro MT4 není možné použít). Postup je stejný, jako pro program 

ActTrader – klik na tlačítko „Stáhnout zdarma software Metatrader 4 pro PC“ 

nebo jiné vybrané zařízení, a instalace programu do počítače po volbě „Spustit“. 

Poznámka: může se stát, že váš antivirový program, nebo firewall budou vyžadovat vaše 

povolení před instalací programu. 

 

Začátečníkům nedoporučujeme učit se na mobilní platformě nebo tabletu, protože 

možnosti nastavení platformy jsou na těchto zařízeních velmi omezené. 

2. Založení Demo účtu 

Dalším krokem je založení Demo účtu. Pro jeho založení přejděte na stránku: 

https://www.goldstarway.com/cz/demo/ 

Na této stránce najdete formulář pro získání bezplatného Demo účtu. Použijte 

formulář pro založení Demo účtu ActTrader nebo Metatrader 4 podle vaší volby 

platformy a do formuláře vyplňte požadované údaje. Povinně zadávané údaje jsou 

označeny *. Počet účtů pro ActTrader můžete vybrat 1 až 5 (více účtů je vhodné vybrat 

pro pokročilé trénování MultiTerminal Tradingu), pro účet Metatrader je možné založit 

pouze jeden účet MT4. Zaklikněte políčko „Nejsem robot“ a potvrďte Založit demo 

účet. 

https://www.goldstarway.com/cz/demo/
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Po odeslání formuláře se Vám zobrazí nová stránka s přihlašovacími údaji k vašemu 

nově založenému Demo účtu Goldstarway se stručnou rekapitulací, co máte učinit pro 

otevření platformy a přihlášení k účtu Goldstarway.  

Současně obdržíte tyto údaje ještě jednou emailem na emailovou adresu zadanou 

v přihlašovacím formuláři.  

Poznámka: zkontrolujte si i složku Spam nebo Hromadná korespondence! 

3. Přihlášení se k účtu na obchodní platformě 

 Klikněte na nově instalovanou ikonu Goldstarway Trading na ploše vašeho 

monitoru. 

 Zadejte do otevřeného formuláře údaje pro registraci. Pro účet ActTrader do 

kolonky Username uveďte Uživatelské jméno, to je celý název a číslo získané 

v rámci registrace včetně slova "demo“ (např. demo1273557). Do kolonky 

Password (Heslo) zadejte číselné heslo získané při registraci účtu. Zaklikněte 
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okénko „Save password“ pro uložení hesla, abyste je příště nemuseli zadávat. 

Nezapomeňte zvolit správný typ účtu – ActTrader Demo. Poté potvrďte volbu 

kliknutím na tlačítko Login. 

 Pro účet Metatrader MT4 zvolte v přihlašovací tabulce MT4 typ účtu GCI 

Financial Demo, jako uživatelské jméno vyplňte 7-místné číslo účtu a doplňte 

heslo.  

V procesu logování pro platformu ActTrader potvrďte souhlas s nastavením času 

(ponechejte čas svého počítače – My computer → OK). Poté potvrďte OK pro Defaultní 

(standardní) nastavení platformy – Input – Default Forex → OK. Stačí všude odkliknout 

OK. 

 

 

 

 

Následně se vám otevře platforma v Defaultním (implicitním) nastavení: 
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Obchodních demo účtů s expirací na cca 30 dnů si můžete otevřít a vyzkoušet kolik 

chcete, zdarma a s reálnými daty z burzy.  

 

Přejeme Vám hodně úspěchů při vašem tradingu na Demo účtu Goldstarway! 

 

Váš tým Goldstarway 


