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O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y  K L U B U  P U R P L E  T R AD I N G  C L U B  

( „PTC“ )  
 

1. Výklad 

 

1.1. Za „Člena“ je považována fyzická či právnická osoba jmenovaná v členském 

registračním formuláři, který je k nalezení na webové adrese https://www.purple-

trading.com/cs/ptcza předpokladu že daná fyzická či právnická osoba je již 

schváleným klientem s reálným nafundovaným obchodním účtem Společnosti.  

1.2. „Členství“ je časový úsek, po který je Člen součástí PTC. 

1.3. „Služby“ jsou služby poskytované zaměstnancem Vázaného zástupce členům PTC, 

které jsou specifikovány jako přivítání Členů na schůzi, vedení diskuzí Členů, 

poskytování technické podpory.  

1.4. „Hostitel“ je zaměstnanec Vázaného zástupce poskytující Služby 

1.5. „Klub“ anebo „PTC“ je Purple Trading Club, což je dobrovolné sdružení tvořené a 

řízené Vázaným zástupcem pořádané v prostorách kanceláře Vázaného zástupce na 

adrese Vinohradská 2828/151, Praha 3, OC Flora – budova C, 7. patro. 

1.6. „Klubové Obchodní Dny“ jsou předem stanovené dny, ve které bude probíhat setkání 

s dobou konání od 8:00 do 16:00 SEČ nebo SELČ.  

1.7. „Společnost“ je L.F. Investment Ltd., investiční společnost sídlící na Kypru, 

regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry Cyprus Securities and Exchange 

Commission s autorizačním číslem   

1.8. „Vázaný zástupce“ je společnost Purple Trading s.r.o., která je Vázaný zástupce dle 

zákona Kyperské republiky.  L87(I)/2017  

 

2. Souhlas s obchodními podmínkami PTC 

Při registraci do Klubu Členové vyjadřují souhlas s tím, že si přečetli tyto Obchodní 

podmínky, souhlasí s nimi a budou se jimi řídit.  

3. Služby 

 

3.1. PTC přidělí Členům místo, aby se mohli Členové clubu socializovat, dobrovolně si 

vyměňovat zkušenosti a vytvářet mezi sebou přátelský vztah bez jakéhokoli závazku 

vůči samotnému obchodování nebo/anebo investici.   

3.2. Hostitel je každý Klubový Obchodní Den zodpovědný za přivítání Členů, nápomoc 

s průběhem setkání, moderování diskuze Členů a schopnost odpovědět na případné 

technické dotazy.  

3.3. Během Klubových Obchodních Dnů mohou vzniknout diskuze o obchodování a 

obchodních strategiích, kdy Členové budou moci fyzicky prezentovat jejich obchodní 

přístupy a sdílet je s ostatními členy. Hostitel nebude mít možnost zasahovat či jakkoli 

doporučit jakoukoli strategii či nápad žádnému ze Členů.  

3.4. Každý Klubový Obchodní Den bude možnost zúčastnit se poskytnuta maximálně 

deseti (10) Členům, kdy bude uplatněno pravidlo, že dříve přihlášení mají přednost 

dle pořadí, v jakém se přihlásili. Přihlášení probíhá elektronickou formou, a to 
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vyplněním formuláře na webu https://www.purple-trading.com/cs/ptc do 19:00 hodin 

dne předcházejícímu Klubovému Obchodnímu Dni.  

3.5. Členové mohou zrušit svou účast  za předpokladu, že tak učiní emailem nebo 

telefonicky svému account manažerovi ve Společnosti nejméně 12 hodin před 

počátkem Klubového Obchodního Dne. 

3.6. PTC si vyhrazuje právo dle vlastního posouzení upravit nebo změnit Službu bez 

upozornění Členům pokud takové změny vyplývají z regulace, bezpečnosti nebo 

zákona. 

 

4. Omezení zodpovědnosti 

 

4.1. Klub a/anebo Vázaný zástupce a/anebo Společnost nenesou vůči Členovi 

zodpovědnost za žádné ztráty či zisky či jakékoli nepřímé, specifické či související 

ztráty, poškození, výdaje či jiné nároky Členů (ať již vzniklé nedbalostí Klubu či jeho 

zástupců nebo jinak), které vznikly ve spojitosti s poskytováním Služeb. Tato záruka 

nahrazuje další obchodní podmínky, záruky, výslovné nebo implikované zákonné 

podmínky a záruky nebo jakékoliv jiné jakkoliv vyplynuvší závazky. 

4.2. Mezi Služby poskytované Členům nepatří investiční poradenství a Klub ani Vázaný 

zástupce ani Společnost nenesou odpovědnost za jakékoli obchodní či strategické 

rozhodnutí Člena během jeho obchodování a to ani když obchodování probíhá mimo 

setkání Klubu a není Klubový Obchodní Den. 

4.3. . Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být 

vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve 

Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém 

trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje 

možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné 

investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech 

rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv 

pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce. 

 

4.4. Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na 

vyměněné mezi Členy kterýkoli Klubový Obchodní Den nepředstavují investiční 

poradenství. Společnost ani Vázaný zástupce nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu 

nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z 

použití nebo spoléhání se na takové informace. 

4.5. Členové navštěvují Klubové Obchodní Dny na svou vlastní odpovědnost a ze své 

vlastní vůle dobrovolně. 

 

5. Ukončení členství 

 

5.1. Člen může ukončit Členství písemným upozorněním s okamžitou platností z 

jakéhokoliv důvodu. 

5.2. Společnost či Vázaný zástupce mohou ukončit členství s okamžitou platností 

v následujících případech: 

a. Rezervování místa Členem v konkrétní Klubový Obchodní Den a následná 

neúčast bez adekvátního udání důvodu. 

https://www.purple-trading.com/cs/ptc
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b. V případě hrubého, neslušného či jakkoli nevhodného chování Člena během 

jakéhokoliv Klubového Obchodního Dne. 

c. V případě, že Člen nerespektuje jakákoliv další domovní pravidla stanovená na 

místě hostitelem během kteréhokoliv Klubového Obchodního Dne. 

d. Pokud Vázaný zástupce či Společnost obdrží stížnost na chování Člena od 

ostatních Členů Klubu.  

 

6. Obecné 

 

6.1. Členství v PTC je ve výhradním uvážení PTC a ten si vyhrazuje právo Členství 

zamítnout.  

6.2. Žádné pochybení či zpoždění žádné ze stran při výkonu svých práv podle těchto 

Obchodních podmínek nelze považovat za vzdání se daného práva a žádné zřeknutí 

se nějakého práva nelze považovat za zřeknutí se práva následného. 

6.3. Klub není registrovaný jako klub pod žádnou relevantní legislativou a nesplňuje žádné 

formality, které by mohly být využity v soudním sporu. Klub je společenskou 

komunitou s právem účastnit se pouze za podmínky, že Člen je registrovaným 

klientem s reálným nafundovaným obchodním účtem vedeným u Společnosti. 

6.4. Členství není přenosné a nemůže být předáno jiné osobě.  

S ohledem na probíhající obchodování během Klubového Obchodního Dne Členové 

souhlasí se všemi Obchodními podmínkami a nařízeními Společnosti, jež byly přijaty 

během procesu registrace jejich reálného účtu u Společnosti.  

 

 


