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1.

PŘEDSTAVENÍ

1.1. www.purple-trading.com je webová stránka vlastněná a provozovaná kyperskou investiční
společností L.F. Investment Limited, spravovanou Kyperskou Komisí pro cenné papíry (CySEC) pod
licenčním číslem 271/15 (dále pouze "SPOLEČNOST").
1.2. SPOLEČNOST pracuje v souladu se zákonem o investičních službách, aktivitách a regulovaných trzích
z roku 2017 („zákon č. 87(I)/2017), který upravuje poskytování investičních služeb, výkon investičních
činností, operace na regulovaných trzích a další související otázky („Zákon o investičních službách,
aktivitách a regulovaných trzích”) v aktuálním znění.
1.3. Společnost je povinna udržovat účinné a transparentní postupy pro spravování účtů dle Zákona o
investičních službách, aktivitách a regulovaných trzích. Níže jsou uvedena pravidla a podmínky (dále
jen Podmínky), kterými se řídí služby spravování účtu Poskytovateli strategie poskytované
Investorům (klientům Společnosti přihlášeným k službám spravování účtů) na základě tzv.
'Percentage Allocation Management Module (modul pro správu alokace příslušných procentuálních
odměn)' ("PAMM").

2.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PAMM SYSTÉMU (DÁLE JEN ‘PODMÍNKY’)

2.1. Tyto podmínky tvoří společně s Dohodou mezi klientem a SPOLEČNOSTÍ, Prohlášením o riziku,
Pravidly klasifikace klientů, Pravidly Kompenzačního fondu, Pravidly řešení klientských stížností,
Pravidly řešení střetu zájmů, Zásadami ochrany osobních údajů a Pravidly vykonávání příkazů,
představují veškerá ustanovení a podmínky stanovené SPOLEČNOSTÍ pro Klienty spravovaných účtů
v rámci PAMM systému. Přečtení a porozumění všem výše uvedeným dokumentům je povinností
Klienta, kterou je nezbytné splnit, aby mu mohly být poskytovány tyto služby. Registrací klienta jako
Poskytovatele strategie nebo Investora se bude SPOLEČNOST zabývat pouze za podmínky oficiálního
stvrzení, že klient všechny dokumenty pečlivě přečetl, plně jim porozuměl a akceptoval jejich
ustanovení.
2.2. Všechny transakce iniciované Poskytovatelem strategie na PAMM systému podléhají ustanovením
veškerých výše uvedených dokumentů – Obchodní podmínky, Prohlášení o riziku, Pravidla klasifikace
klienta, Pravidla Kompenzačního fondu, Pravidla řešení klientských stížností, Pravidla řešení střetu
zájmů, Zásady ochrany osobních údajů a Pravidla vykonávání příkazů. Nástroj SPOLEČNOSTI pro
správu PAMM systémů poskytuje Poskytovatelům strategie možnost řídit obchodní strategie,
přijímat a vysílat signály mezi jím a Investorem. Jednotlivý Investoři mají k dispozici různé strategie
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na základě posouzení vhodnosti SPOLEČNOSTI jako součást postupu otevření klientského účtu.
2.3. SPOLEČNOST nemá právo sdělovat jakékoliv osobní údaje o Poskytovateli strategie, pokud ji k tomu
nebyl konkrétním klientem udělen písemný souhlas, protože každý zprovozněný PAMM systém je
osobním účtem klienta společnosti, jsou informace o jeho vlastníkovi důvěrné a nemohou být
poskytnuty třetím osobám. Investor přijetím Služeb správy účtu prostřednictvím používání signálů
(dále pouze „Nabídka“) potvrzuje, že rozumí a přijímá podstatu rizika transakcí na OTC devizovém
trhu nebo regulovaném trhu. SPOLEČNOST prohlašuje, že Investorovi negarantuje a nebude
garantovat obnovení částek s jakoukoliv mírou návratnosti, které byly Poskytovatelem strategie
provedeny v minulosti nebo budou v budoucnosti.
2.4. Obchodování prostřednictvím PAMM systému může být prováděno pouze Poskytovatelem strategie
na základě těchto Podmínek. Na základě přijetí současných Podmínek Investor prohlašuje, že nebude
zasahovat do obchodních strategií Poskytovatele strategie, dokud nebude služba oficiálně některou
ze stran ukončena. SPOLEČNOST odmítá jakékoliv nároky Investorů týkající se neschopnosti
Poskytovatele strategie vyhovět jejich doporučením.
2.5. Veškeré převody prostředků mezi osobními účty Investorů, jejich spravovanými účty a účty
SPOLEČNOSTÍ jsou prováděny pouze na základě žádostí ze strany Investora. Poskytovatel strategie
neovlivňuje rozhodnutí o přílivu nebo odlivu prostředků Investora ani není schopen zabránit
pokynům k převedení prostředků prováděných Investorem.
SPOLEČNOST si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb PAMM jakémukoliv Poskytovateli
strategie na základě vlastního uvážení kdykoliv.
2.6. Není-li dohodnuto jinak, budou veškeré dokumenty, předložené jednou stranou druhé, jakýmkoliv
způsobem doručené, brány v úvahy pouze tehdy, bude-li možné ověřit existenci odesílatele. Tyto
Podmínky rozumí jako komunikačními prostředky následující:
a) E-mail;
b) Poštovní služby;
c) Publikace na webových stránkách SPOLEČNOSTI;
d) Zprávy v PurpleZone Online Terminálu
2.7. Všechny záznamy o obchodních transakcích uskutečněných prostřednictvím spravovaných účtů
budou přístupné v PurpleZone online terminálu v časovém souladu s frekvencí aktualizací na
takovýchto účtech.

3.

DEFINICE

3.1. Není-li stanoveno jinak, pro účely těchto Podmínek nesou slova a výrazy, začínající velikým
písmenem, význam jim přiřazený v následujících definicích, uvedených tučným písmem a kurzívou:
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(A) jak v rámci kapitoly „Definice“; nebo (B) kdekoliv v rámci těchto Podmínek:
1) Aktivní spravovaný účet – jakýkoliv spravovaný účet se zůstatkem vyšším než nula.
2) Capital Guard – technická funkce, která zahájí uzavření všech pozic a vymaže všechny čekající
příkazy, jakmile je dosaženo předem definované úrovně ekvity v systému PAMM a/nebo
Spravovaném účtu. Předdefinovaná úroveň ekvity se vypočítá následovně:
a) jako procento z nejvyšší balance na Master účtu poskytovatele strategie, anebo
b) jako procento z počáteční balance na Spravovaném účtu bez zohlednění nejvyšší balance
Spravovaného účtu.
Rozhodnutí o tom, který z výše uvedených způsobů výpočtu předem definované úrovně
vlastního kapitálu se použije pro zahájení funkce Capital Guard, je založeno výhradně na tom,
která z výše uvedených situací nastane jako první v pořadí. V obou případech je výpočet
odpovídajícím způsobem upraven o nové vklady a/nebo výběry.
3) Copy Tool – nástroj požívaný pro přenos signálů z Master účtu na Strategický účet a/nebo z
Spravovaného účtu na Strategický účet.
4) Depozitní provize – procento z vkladu Investora, které bude připsáno Poskytovateli strategie při
provádění vkladu finančních prostředků. Vzorec pro výpočet tohoto procenta je uveden v
odstavci 15.6.
5) High profit watermark princip – výkonnostní poplatky budou Investorům účtovány jako
procento z “nových čistých zisků” každý měsíc nad High profit watermark. High profit watermark
je v podstatě největší kumulativní výše kladné výkonnosti během doby připojení účtu Investora
na konci daného měsíce, po celou dobu, kdy je účet veden konkrétním Poskytovatelem strategie.
Pokud se klient rozhodne připojit svůj účet k jinému PAMM systému, bude High profit watermark
obnoven na současnou úroveň vlastního kapitálu klienta v době připojení k novému PAMM
systému.
6) Investor – klient SPOLEČNOSTI registrovaný jako Investor na spravovaném účtu.
7) Investorova ekvita – finanční prostředky patřící Investorovi na jeho spravovaném účtu
vypočítané jako skutečný zůstatek +/- zisk/ztráta z otevřené pozice (vypočteno na základě
aktuálních tržních cen) + virtuální prostředky (pokud příslušné).
8) Investorovy spravované prostředky – hodnota Investorových prostředků, na základě, kterých se
vypočítá odměna pro Poskytovatele strategie ze zisku. Vzorec výpočtu je uveden v odstavci 15.2.
9) Minimální výše investice (Počáteční investice) - minimální přípustná výše vlastního kapitálu,
který má Investor svém účtu, aby se mohli připojit k účtu PAMM.
10) Minimální zůstatek – nejnižší možná zbývající částka na Investorově účtu v případě poklesu
finančních prostředků. Společnost nebude akceptovat převody vyšší než tato částka a v takových
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případech bude mít Investor možnost si vybrat jeho celý Zůstatek na účtu a zavřít příslušný
Spravovaný účet.
11) Kapitál poskytovatele strategie – finanční prostředky přenášené Poskytovatelem strategie na
svůj účet jako investici k zajištění Investorova zájmu.
12) Klient – klient SPOLEČNOSTI s platným obchodním účtem v souladu s Klientskou dohodou.
13) Klientská dohoda – smlouva mezi SPOLEČNOSTÍ a klientem, podepsaná oběma stranami, určující
služby zajišťované SPOLEČNOSTÍ.
14) Master účet poskytovatele strategie – účet poskytovaný SPOLEČNOSTÍ, který generuje a přenáší
obchodní signály ke strategickému účtu pro realizaci těchto strategií na spravovaných účtech.
15) Nabídka strategie – soubor parametrů, které Poskytovatel strategie nabízí, používaných
SPOLEČNOSTÍ pro výpočet výše odměny Poskytovatele strategie a stanovení dalších podmínek
Spravovaného účtu.
16) Obchodní interval – časový úsek, během něhož je prováděna správa účtů, a po jehož uplynutí je
prováděn výpočet odměny Poskytovatele strategie.
17) Obchodní podmínky – Podmínky podmiňující poskytování služeb, které nesmí být změněny bez
předchozího písemného souhlasu obou stran.
18) Obchodní zprávy (Výkazy) – Hlášení o transakcích na spravovaném účtu, které jsou Investorům
vždy přístupné prostřednictvím PurpleZone Online Terminálu.
19) Odměna poskytovatele strategie za provádění správy (Poplatek za správu) – procentuální podíl
Investorova zůstatku, který bude měsíčně placen Poskytovateli strategie. Každý měsíc to bude
suma dvanáctkrát menší, než je Poskytovatelův nabídkový parametr, který je definován jako
ročně odečítané procento. Vzorec výpočtu naleznete v odstavci 15.5
20) Odměna Poskytovatele strategie ze zisků (Poplatek ze zisku) – procento z Investorova zisku,
které bude Poskytovateli strategie účtováno během přidělování zisků. Vzorec pro výpočet je
uveden v odstavci 15.3.
21) PAMM systém – obchodní systém, ve kterém jsou Master účet Poskytovatele strategie,
Strategický účet a jeden nebo více Spravovaných účtů (sub) zkombinovány do jednotného
registračního systému pro obchodní platformu. Pro více detailů nahlédněte do Sekci 5.
22) PAMM System Monitoring – Probíhající monitoring PAMM systému vykonávaný SPOLEČNOSTÍ
23) Počáteční poplatek – procento z vkladu Investora, které bude připsáno Poskytovateli strategie
při provádění vkladu finančních prostředků a vyplaceno Poskytovateli strategie a/nebo
Společnosti. Tohle je dále specifikováno v Nabídce strategie. Vzorec pro výpočet tohoto procenta
je uveden v odstavci 15.6.
24) Prohlášení o riziku – Dokument popisující rizika spojená s obchodními aktivitami, které mohou
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vést k finančním ztrátám.
25) PurpleZone Online Terminal – část PurpleZone online terminálu vytvořená k provádění operací
prostřednictvím Investorova účtu.
26) Poskytovatel strategie – klient SPOLEČNOSTI registrovaný jako Poskytovatel strategie na PAMM
systémech, poskytující obchodní signály na spravovaných účtech spojených s konkrétními PAMM
systémy.
27) Spící PAMM systém – PAMM systém, ve kterém nebyly provedeny obchodní aktivity po dobu 6
měsíců.
28) Spravovaný účet – účet vytvořený skrze PAMM systém, na kterém jsou prováděny obchodní
činnosti

na

základě

obchodních

signálů

poskytovaných

Poskytovatelem

strategie

prostřednictvím Strategického účtu.
29) Stránka SPOLEČNOSTI – www.purple-trading.com
30) Strategie – Soubor obchodních signálů poskytován Poskytovatelem strategie na Strategický účet
na základě parametrů Nabídky strategie.
31) Strategický účet – Účet používaný k provádění obchodních signálů vysílaných z Master účtu
Poskytovatele strategie k přímému obchodování a ke spojení se spravovanými účty.
32) uMAM – technické řešení, které je odpovědné pro alokaci obchodních signálů ze Strategického
účtu ke Spravovaným účtům. Toto řešení vypočte objemy každého obchodu alokovaného ke
každému Spracovanému účtu na 6 desetinných míst.
33) Gold-I - technické řešení, které je odpovědné pro alokaci obchodních signálů ze Strategického
účtu ke Spravovaným účtům. Toto řešení vypočte objemy každého obchodu alokovaného ke
každému Spracovanému účtu na 2 desetinná místa.
4.

VÝKLAD

4.1. Veškeré odkazy na tyto Podmínky a její přílohy, dodatky, doplňující dokumenty, plány ‘’ve smyslu
vzájemně domluveného mezi Smluvními stranami’’ znamenají, není-li stanoveno jinak, tento
dokument ve smyslu oboustranné dohody mezi Stranami a pro účely jeho identifikace a
dokumentace, podepsané oběmi Stranami, příp. jiné takové podmínky, které mohou být vzájemně
dohodnuty a podepsány Stranami písemně, nahrazujíc předcházející.
4.2. Nevyplývá-li z kontextu jinak, jakékoliv odkazy v těchto Podmínkách a jejich přílohách, dodatcích,
doplňujících dokumentech, plánech, na jakékoliv ustanovení musí obsahovat nejaktuálnější znění
(označené textem ‘’ve znění pozdějších předpisů’’) po Dni účinnosti a má se za to, že zahrnuje
ustanovení i dřívě přijatých předpisů (s nebo bez úpravy) nebo změněny (přímo či nepřímo) a budou
dále obsahovat veškeré zákonné nástroje nebo Pokyny dle nich učiněné.
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4.3. Nevyplývá-li z kontextu jinak, pro tyto Podmínky a jejich přílohy, dodatky, doplňující dokumenty,
plány platí: (a) mužský rod může zahrnovat ženský i neutrální, jednotné číslo může znamenat I
množné a naopak; (b) odkazy na osoby zahrnují jak jednotlivce, korporátní orgány, neregistrovaná
sdružení a partnerství; (c) nadpisy jsou do dokumentu zařazeny pro usnadnění orientace a lepší
rozčlenění textu a nemají vliv na systém nebo výklad těchto podmínek; (d) odkazy na body, kapitoly,
odstavce, přílohy, dodatky a plány či jakékoliv jejich další dělení, není-li záměr odlišný, budou
představovat body, kapitoly, odstavce, přílohy, dodatky a plány či jakékoliv jejich další dělení těchto
Podmínek.
4.4. Výše uvedené přílohy, dodatky, doplňující dokumenty, plány, jako i preambula a kapitoly tvoří
nedílnou součástí těchto podmínek a požívají stejnou platnost a účinnost, jako by byly výslovně
uvedeny v textu těchto Podmínek.
4.5. Nevyplyne-li z kontextu jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz v těchto podmínkách na ‘’dokument’’ jak
na písemné, tak i elektronické dokumenty.
4.6. Objeví-li se v těchto podmínkách slovo ‘’zahrnovat’’ v jakémkoliv tvaru, bude vykládáno jakoby s
dovětkem ‘’bez omezení’’, nevyplývá-li z kontextu jinak.
5.

PAMM SYSTÉMY

5.1. PAMM systémy jsou vytvořeny tak, aby umožnily uplatnění strategií nastavených Poskytovatelem
strategie přes svůj Master účet a strategický účet, který spravuje svůj vlastní kapitál pro obchodování
na OTC devizovém trhu nebo na jiném regulovaném trhu, ve vztahu k Investorovu kapitálu (nebo
jeho části). Poskytovatel strategie obchoduje na PAMM systémech složených z Poskytovatelových
prostředků a Investorova kapitálu.
5.2. Poskytovatel strategie může vykonávat pouze obchodní transakce na PAMM systémech na OTC
devizovém trhu nebo OTC obchody s jinými třídami Podkladových nástrojů.
5.3. Poskytovatel strategie nemá právo ani možnost požádat o vklad nebo výběr peněžních prostředků
na nebo ze spravovaných účtů.
5.4. Veškeré další operace týkající se spravovaných účtů jsou prováděny SPOLEČNOSTÍ.
5.5. Veškeré operace přenosu prostředků na PAMM systémy jsou prováděny pouze na/z obchodních účtů
klientů SPOLEČNOSTI a jsou považovány za vnitřní převody.
5.6. Poskytovatel strategie má přístup k dalším službám SPOLEČNOSTI, a to:
a) Zajištění veřejného přístupu k výsledkům správy PAMM systémů;
b) Účast na hodnocení;
c) Přijímat trřní hodnocení pro informační účely apod.
5.7. Podmínky obchodování na PAMM systémech jsou plně v souladu s obchodními podmínkami
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SPOLEČNOSTI, pro regulované obchodní účty a v souladu se ‘’zásadami nejlepšího vykonávání’’.
5.8. Poskytovatel strategie a Investor si je vědom, že skrz použití a/nebo funkci PAMM systému mohou
nastat níže vypsané technologické a/nebo technické problémy v souvislosti s Capital Guardem:
a) Capital Guard se nespustí, a tudíž není schopen začít uzavírat pozice.
b) Capital Guard se spustí, ale uzavře pozice se zpožděním, což způsobí vyšší ztrátu než tu, která
byla předem určena.
c) Capital Guard se spustí, ale uzavře pozice se zpožděním, což způsobí nižší ztrátu než tu, která
byla předem určena.
d) Capital Guard se spustí, ale je ovlivněn nesprávným výpočtem úrovně nejvyšší balance
dosažené na Spravovaném účtu.
e) Capital Guard se může spustit i v případě nízké likvidity na trhu a/nebo za jakýchkoliv
příslušných podmínek obchodování aplikovatelných v dané chvíli, přičemž takové spuštění a
zavření pozice bude považováno za platné. Za případy, ve kterých může být Capital Guard
spuštěn i na nízko likvidním trhu a/nebo za jakýchkoliv příslušných podmínek obchodování
aplikovatelných v dané chvíli, kdy dojde ke spuštění a zavření obchodní pozice, nepřebírá
Společnost žádnou odpovědnost.
5.9. Používá-li PAMM systém určité Strategie toto řešení, existuje tu riziko rozdílných výsledků mezi
individuálním Spravovaným účtem a Strategií, příp. mezi jakýmikoliv dvěma individuálnými
Spravovanými účty.
5.10.

Rozdílné výsledky mohou vznikat zejména na základě několika faktorů, sehrávajících roli

v rámci distribuce objemu a alokace pozice:
a) Minimální objem lotu konkrétního obchodovaného nástroje;
b) Objem otevřené pozice na základě Strategie;
c) Zůstatek nebo ekvita Spravovaného účtu v čase pokynu;
d) Zůstatek nebo ekvita Spravovaného účtu v čase pokynu ve vztahu k celkovému zůstatku
nebo ekvita veškerých Spravovaných účtů napojených na příslušný PAMM systém;
e) Změny poměru zůstatku nebo ekvity v času mezi jednotlivými Spravovanými účty
napojenými na příslušný PAMM systém.
5.11.

Dva Spravované účty mohou dosáhnout rozdílných výsledků i v případě, kdy jsou napojeny

na ten samý PAMM systém. Rozdílné výsledky mohou být způsobeny zejména následujícím:
a) vklady, výběry, interní převody, příp. jakékoliv jiné změny zůstatků nebo ekvity na
Spravovaném účtu během jeho napojení na PAMM systém;
b) rozdílný den nebo čas napojení na příslušný PAMM systém;
c) metodologie výpočtu výsledků na Spravovaném účtu se může mírně lišit od metodologie
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aplikované na výpočet výsledků na účtu Strategie;
d) měna Spravovaného účtu se liší od měny účtu Strategie;
e) obchodní podmínky konkrétního Spravovaného účtu se mohou lišit od obchodních
podmínek jakéhokoliv jiného Spravovaného účtu.
6.

REGISTRACE POSKYTOVATELE STRATEGIE NA PAMM SYSTÉM

6.1. Klient, který se chce registrovat jako Poskytovatel strategie, musí vyplnit Smlouvu o poskytování
strategických služeb (Strategy Provider Services Agreement; dále jen Smlouva). SPOLEČNOST
považuje akt vyplnění a odeslání této dohody za bezpodmínečné přijetí všech jejích podmínek.
6.2. Nezbytné podmínky pro registraci PAMM systému jsou následující:
a) Existence elektronického platebního prostředku;
b) ‘’Ověřený’’ status tohoto platebního prostředku.
6.3. Nesplnění jednoho nebo vice z výše uvedených požadavků bude mít za následek odmítnutí Smlouvy
o poskytování strategických služeb.
6.4. Po úspěšném podání žádosti o uzavření Smlouvy, musí být finanční prostředky označené jako
„Kapitál Poskytovatele strategie“ převedeny z obchodního účtu Poskytovatel strategie na jeho
PAMM systém.
6.5. Po potvrzení a přijetí Smlouvy kontaktuje SPOLEČNOST Poskytovatele strategie za účelem získání
požadovaných parametrů PAMM systému, jakož i jeho jména, přihlašovacího jména a hesla.
6.6. Telefonní jednací služby jsou dostupné všem uživatelům PAMM systémů jen v případě, že
Poskytovatel strategie nemá přístup ke svému Master účtu v důsledku technického selhání.
Poskytovatel strategie musí poskytnout odpovědi na bezpečnostní otázky dohodnuté při zakládání
svého účtu.
6.7. Poskytovatel strategie má nárok na úpravu následujících parametrů:
a) Heslo k přístupu k telefonnímu účtu;
b) Zvýšit Kapitál Poskytovatele strategie
7.

NABÍDKY POSKYTOVATELE STRATEGIE

7.1. Nabídkou se rozumí návrh k použití strategií používaných Poskytovatelem strategie k provádění
obchodních transakcí na devizovém nebo regulovaném trhu (v případě potřeby) a každým Klientem
RCS. Každá nabídka se skládá ze souboru parametrů používaných RCS pro výpočet odměny
Poskytovatele strategie, stejně jako souboru podmínek pro vznik a provoz spravovaných účtů. Přijetí
či odmítnutí jakékoliv nabídky týkající se investic na jednom nebo jiném PAMM systému je zcela
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dobrovolné rozhodnutí klienta a nemá za následek uzavření jakékoliv smlouvy, vzniku materiálního
vztahu nebo jakéhokoliv jiného závazku pro RCS, Poskytovatele strategie nebo Investory.
7.2. Nabídka musí sestávat z následujících parametrů:
i.

Poplatek ze zisku;

ii.

Poplatek za správu;

iii.

Depozitní provize;

iv.

Počáteční vklad;

v.

Minimální zůstatek;

vi.

Návrh Strategie (viz Příloha 3 Smlouvy o poskytování strategie)

7.3. Každá nabídka, sledována SPOLEČNOSTÍ, je určena k zhodnocení a zveřejnění výpočtu parametrů pro
výkon příslušného PAMM systému od okamžiku vzniku Nabídky.
7.4. Poskytovatel strategie může omezit počet spravovaných účtů, k nimž směřuje jeho nabídka, za přijetí
těchto opatření:
a) Zakázání možnosti uložení peněz na spravované účty; a/nebo
b) Požádat SPOLEČNOST o limitování připojení nového Spravovaného účtu do PAMM Systému,
s výhradou určení kritérií, které Poskytovatel strategie vykomunikuje se SPOLEČNOSTÍ.
7.5. Poskytovatel strategie nemůže ovlivnit proces vybírání finančních prostředků ze spravovaných účtů
prováděný SPOLEČNOSTI na žádost Investorů.
7.6. Nabídky Poskytovatele strategie nemohou být odstraněny, dokud nepozbydou platnosti.
7.7. SPOLEČNOST určuje maximální možnou hodnotu nabídek na jednom PAMM systému.
8.

OBCHODNÍ INTERVAL

8.1. Obchodní interval na kterémkoli PAMM systému odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci, není-li
stanoveno jinak v Nabídce strategie.
8.2. Počátečním dnem Obchodního intervalu se rozumí den prvního skutečného přijetí investorových
prostředku na PAMM Účet poté, co investor akceptuje nabídku Poskytovatele strategie.
8.3. Ukončení jednoho obchodního interval znamená započetí druhého.
8.4. Poskytovatel strategie má právo udržovat otevřené pozice během střídání obchodních interval.
9.

REGISTRACE SPRAVOVANÉHO ÚČTU A INVESTORA

9.1. Registrace jakéhokoliv klienta jako Investora je provedena SPOLEČNOSTÍ v okamžiku klientova přijetí
nabídky Poskytovatele strategie. Přijetím této nabídky klient potvrzuje, že:
a) Přečetl a porozuměl všem ustanovením těch Podmínek;
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b) Je zcela kompetentní zavázat se těmito Podmínkami a chápe význam a důsledky svého
jednání;
c) Zajistil, že správa Investorských prostředků nemůže vyvolat porušení svých práv ani práv
žádné třetí strany;
d) Nese odpovědnost za dodržování ustanovení těchto Podmínek;
e) Byl klasifikován jako vhodný pro služby spravování účtů;
f)

Souhlasí a akceptuje Páku používanou zvoleným Strategickým účtem.

9.2. Přijetí Nabídky Klientem a dokončení procesu žádosti o poskytnutí PAMM systému zakládá registraci
Klienta jako Investora.
9.3. Nevložení prvotních finančních prostředků Klienta zruší jeho registraci jako Investora pouze tehdy,
pokud ještě nebyl vytvořen sub-účet Investora v PAMM systému. V opačném případě budou
Investoři pro výběr svých finančních prostředků tento sub-účet muset uzavřít.
9.4. SPOLEČNOST může zaslat Klientům minimálně jednou měsíčně zprávu o Hodnocení portfolia. Navíc,
klesne-li celková hodnota portfolia a přesáhne-li se hranice snížení hodnoty (10% a následně o
každých dalších 10 %), může o této skutečnosti SPOLEČNOST informovat Klienta/Investora příslušně.
Požadované zprávy budou dostupné Klientům nejpozději do konce pracovního dne přesáhnutí
takové hranice nebo v případě přesáhnutí hraniční úrovně v nepracovní den do uzavření
následujícího pracovního dne.
9.5. SPOLEČNOST informuje klienty o stavu registrace prostřednictvím elektronické pošty.
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10. KOEFICIENT SPRAVOVANÉHO ÚČTU INVESTORA
10.1. Koeficient spravovaného účtu Investora slouží k určení části dosažených výsledků na PAMM systému
bude přidělena, na který Spravovaný účet (zahrnujíc Investorský účet).
10.2. Výpočet koeficientu Investorova spravovaného účtu je proveden před otevřením každé nové
obchodní pozice na PAMM systému za použití tohoto vzorce:
Koeficient Investorova spravovaného účtu = Investorův zůstatek/ Zůstatek PAMM účtu
Přičemž:
Investorův zůstatek = zůstatek na Investorově spravovaném sub-účtu před otevřením nové obchodní
pozice nap AMM účtu
Zůstatek PAMM účtu = suma zůstatků všech Investorových spravovaných účtů v okamžiku otevření
nové obchodní pozice.
11. VÝPOČET ZISKŮ A POPLATKŮ
11.1. S koncem kalendářního měsíce jsou obchodní výsledky na Investorových spravovaných účtech
analyzovány a jsou z nich vypočítávány různé poplatky.

11.2. Investoři mají přístup ke kontrole obchodních zisků a ztrát zároveň s obchodními prohlášeními na
PurpleZone Online Terminálu.

11.3. Poplatky ze zisku a za správu jsou strhávány z Investorových spravovaných účtů a propocionálně
přičteny příslušným Poskytovatelům strategie do 20 dnů po konci každého kalendářního měsíce.

11.4. Depozitní provize jsou počítány a strhávány v okamžiku připojení Investorova spravovaného účtu k
PAMM systému. Zároveň jsou provize nebo jejich dohodnuté části převedeny na účty Poskytovatelů
strategie.

11.5. Uzavřou-li Poskytovatel strategie a SPOLEČNOST takovou vzájemnou dohodu, nemusí se
Výkonnostní poplatek, poplatek za správu a depozitní provize nemusí účtovat z Investorova účtu.

11.6. Investor může převádět prostředky mezi svými účty kdykoliv za využití PurpleZone Online Terminálu
nebo požádáním na emailové adrese klientské podpory za předpokladu, že minimální zůstatek
zůstane zachován.
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11.7. Výpočet pozic, obdržených zisků či ztrát a plateb za jednodenní pozice je prováděn pro každý ze
spravovaných účtů na základě koeficientu Investorova spravovaného účtu.

11.8. Společnost je povinna minimálně jednou ročně individuálně informovat její Klienty o aktuálním stavu
přijatých a odeslaných plateb a benefitů.

12. VLOŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
12.1. Vložení na kterýkoliv sub-účet může být provedeno přímo zadáním čísla toho sub-účtu do detailu
převodu. Nebude-li zadáno nebo neumožní-li to platební metoda, bude klient kontaktován
zástupcem klientské podpory s dalšími instrukcemi.
12.2. Pokud klient udržuje obchodní účet blížící se minimální investiční částce některé strategie, může se
k této připojit v PurpleZone Online Terminálu nebo požádáním Purple Trading podpory. Potom se
standardní klientský účet stane investorským spravovaným účtem.
13. VÝBĚRY
13.1. Investoři a Poskytovatelé strategie mohou kdykoliv vybrat jakoukoliv částku ze svých prostředků ze
svého spravovaného účtu za podmínky udržení alespoň minimální investiční částky i po výběru.
13.2. Investor nebo Poskytovatel strategie může vybrat peníze ze spravovaných účtů následujícím
způsobem:
a) Převodem finančních prostředků na jiný Purple Trading účet otevřený svým jméně
b) Požádáním o výběr podle standardních pravidel Purple Trading pro výběry.
14. NAHRAZOVÁNÍ NABÍDEK STRATEGIÍ (PŘEMÍSŤOVÁNÍ)
14.1. Investor má možnost nahradit jednu Poskytovatelovu nabídku jinou bez uložení nebo výběru
prostředků, pokud jeho zůstatek po odečtení poplatku ze zisku není nižší, že počáteční investice nové
nabídky. Přemístění je iniciováno z PurpleZone Online Terminálu nebo požádáním zástupce klientské
podpory.
Přemístění nabídek je provedeno do 24 hodin od požádání.
14.2. Při přemisťování nabídky:
a) Neprobíhá žádný fyzický výběr prostředků na Investorův obchodní účet a zpět;
b) Veškeré uzavřené pozice jsou uzavřeny;
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c) Jakýkoliv výpočet vysokého watermark zisku je vynulován.
14.3. Po přemístění, je-li účtována depozitní provize z nové zvolené nabídky, bude příslušná částka
odečtena z Investorova účtu bez ohledu na skutečnost, že Investor již některé depozitní provize
zaplatil, zatímco přijímá další nabídky.
15. VÝPOČTY PAMM A SPRAVOVANÝCH ÚČTŮ
15.1. SPOLEČNOST vypočítává Investorovy zůstatky v souladu s následujícími vzorci:

Zůstatek = Vklady – Výběry +/- zisky/ztráty
Přičemž:
Vklad = suma všech vkladů připočítaných na Investorův účet
Výběry = suma všech částek vybraných z Investorova účtu
Zisk/ztráta = zisk nebo ztráta ze všech uzavřených obchodů provedených na Investorově účtě
(zahrnujíc swapy a měnové provize)

Ekvita = Zůstatek +/- otevřený zisk/ztráta + virtuální kredit
Přičemž:
Otevřený zisk/ztráta = zisk nebo ztráta z otevřené pozice (spočítáno podle aktuálních tržních cen)
Virtuální kredit = nevyčerpatelná část Investorova účtu, která pozdvihuje Investorovu Ekvitu
15.2. Výpočet spravovaných Investorových prostředků je prováděn v souladu s následujícími pravidly:

a) Objem spravovaných Investorových prostředků u Společnosti pro daný systém PAMM vždy
odpovídá Ekvitě Investora na veškerých Spravovaných účtech Investora napojených na Účet
strategie.
b) V případě, že chce Investor vybrat peníze ze svého účtu, budou sečteny všechny splatné
poplatky, a pokud může výběr způsobit, že by byla Investorova zbývající ekvita nižší než suma
splatných poplatků, budou tyto strženy a Investor musí požádat o nový výběr skrze
PurpleZone Online Terminál.
15.3. Poplatek ze zisku pro Poskytovatele strategie z dosaženého zisku je vypočítán podle následujícího
vzorce:

Zisk/Ztráta * Poplatek / 100
Přičemž:
Zisk/ztráta = zisk nebo ztráta ze všech uzavřených obchodů provedených na Investorově účtu podle
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současné popsané strategie (zahrnujíc swapy a provize) během určitého měsíce, vypočtená v 23:59
serverového času MT4 poslední den v měsíci a v souladu s High watermark principem.
Poplatek = Odměna Poskytovatele strategie za zisk vycházející z jeho nabídky.

Poplatek = odměna Poskytovatele strategie a/nebo Společnosti ze zisku dle Nabídky.

Je-li hodnota Odměny Poskytovatele strategie kladná, uhradí se taková odměna následující
kalendářní měsíc po měsící, kdy byla taková kladná hodnota vypočtena.
Rozhodl-li se Klient vybrat veškeré jeho prostředky nebo se odpojit od Strategie před koncem měsíce,
a je-li na jeho účtu dosažena kladná hodnota v zisku za daný měsíc, vyhrazuje si Společnost právo
ponechat si potřebnou částku pro pokrytí Výkonnostního poplatku za daný měsíc na Klientském účtu
nebo si vyúčtovat danou částku z jakéhokoliv jiného obchodního účtu Klienta.

15.4. Odměna Poskytovatele strategie se vypočte podle principu High watermark. V souladu s tímto
principem: veškeré záporné částky ze zisku/ztráty jsou převedeny do následujícího měsíce, kde jsou
připojeny k částce spočítané za aktuální měsíc. V případě, že je výsledná částka stále negativní, je
převedena k dalšímu měsíci atd. Je-li výsledná částka kladná, výpočet je proveden a odměna
vyplacena. Změní-li klient Poskytovatele strategie, je celý high watermark vynulován.

15.5. Odměna Poskytovatele strategie za správu je vypočtena podle následujícího vzorce:

Ekvita * Poplatek/100/12 * Připojený čas
Přičemž:
Ekvita = Investorova Ekvita na konci každého kalendářního měsíce
Správcovský poplatek = odměna Poskytovatele strategie za správu podle své nabídky

Připojený čas = počet kalendářních dní, ve kterých byl Investorův spravovaný účet připojen do
PAMM systému během příslušného měsíce, dělený počtem kalendářních dnů v měsíci.

Odměna Poskytovatele strategie je vypočítávána během každého kalendářního měsíce.

15.6. Částka Depozitní provize je placena během vykonávání žádosti o vložení prostředků na spravovaný
účet a je vypočítána podle následujícího vzorce:
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Vklad * Depozitní provize/100
Přičemž:
Vklad = vložená částka
Provize = hodnota Depozitní provize podle Nabídky
16. POVINNOSTI POSKYTOVATELE STRATEGIE
16.1. Poskytovatel strategie se na základě svého rozhodnutí a se zohledněním obchodních rizik zabývá
činností zaměřenou na zhodnocení kapitálu Poskytovatele strategie a Investorových prostředků. V
případě, že SPOLEČNOST rozhodne, že Poskytovatel strategie nejedná v souladu se zájmy Investora
nebo v souladu s Návrhem investiční strategie, vyhrazuje si právo informovat klienty a/nebo zrušit
PAMM systém.

16.2. Poskytovatel strategie potvrzuje následující:
a) Veškeré osobní údaje poskytnuté SPOLEČNOSTI při zřizování postavení klienta SPOLEČNOSTI
a registraci k PAMM systému jsou přesné a pravdivé;
b) Všechny dokumenty upravující obchodní i neobchodní operace, stejně jako tyto Podmínky,
si pozorně přečetl a porozuměl jim;
c) Všechna rizika a důsledky obchodování na devizovém OTC trhu nebo na regulovaném trhu
(v případě potřeby) jsou jasně definovány a plně jim porozuměl.
16.3. Poskytovatel strategie bude průběžně monitorovat a spravovat PAMM Master Účet pro zajištění
nejlepšího možného výsledku v souladu s Nabídkou strategie a Návrhem strategie.
16.4. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo vyžádat si vysvětlení Poskytovatele strategie k dlouhodobé absenci
operací na příslušném PAMM systému (lhůta bude stanovena dle uvážení SPOLEČNOSTI). Nereagujeli Poskytovatel strategie na požadavek a nepředloží-li vysvětlení během dvou (2) kalendářních dnů
nebo ukážou-li se jeho vysvětlení za pochybné a neprůkazné, má SPOLEČNOST právo na svých
stránkách zveřejnit informaci nebo rozeslat oznámení Investorům, že daný PAMM systém již není
funkční.
16.5. Poskytovatel strategie přijímá závazek k zajištění naprosté důvěrnosti přístupových údajů k My
Axiory Online Terminálu. Všechny stížnosti týkající se neopraveného přístupu do back-office oblasti
Poskytovatele strategie budou zamítnuty v případě, že protokoly server budou obsahovat informace,
že bylo k přihlášení použito aktuální heslo.
16.6. Poskytovatel strategie přijímá, že možné technické záležitosti a/nebo technické problémy a/nebo
technické obtíže mohou vyvstanout při užívání Copy Toolu a pro tyto není SPOLEČNOST zodpovědná
za žádnou ztrátu, poškození nebo náklad vyvolaný Poskytovatele strategie nebo relevantními třetími
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stranami ve vztahu k, nebo přímo či nepřímo vyvstávajícím z, následujícím technickým záležitostem
a/nebo technickým problémům a/nebo technickým obtížím:
a) Obchodní signály se nezkopírovaly na Strategický účet;
b) Poskytovatel strategie selhal v informování zákaznické podpory o tom, že pozice na Master
účtu a Strategickém účtu nejsou synchronizovány (pozice se nezkopírovaly);
c) Obchodní signál(y) byl zkopírován vícekrát kvůli technologickému problému;
d) Obchodní signál(y) je (jsou) kopírovány se zpožděním kvůli technologickému problému;
e) Obchodní signál(y) je (jsou) kopírovány se zpožděním kvůli technologickému problému a ve
stejném okamžiku Poskytovatel strategie manuálně otevře stejnou pozici na Strategickém
účtu, což má za následek duplikaci této pozice na Master účtu;
f)

Poskytovatel strategie manuálně neuzavře pozici na Strategickém účtu, který je propojen s
Master účtem.

16.7. Poskytovatel strategie tímto vyjadřuje svůj souhlas s tím, že všimne-li si jakékoliv technického
problému a/nebo potíží, je povinen okamžitě kontaktovat SPOLEČNOST telefonicky nebo e-mailem
(emergency@purple-trading.com a support@purple-trading.com) za použití slova "Urgent
(urgentní) v předmětu e-mailu.
16.8. Poskytovatel strategie odpovídá za ověřování dostupného volného marginu na Strategickém účtu,
když odesílá obchody manuálně ze Strategického účtu a/nebo pokud se rozhodne kopírovat více
Master účtů na jeden Strategický účet.
17. POVINNOSTI INVESTORA
17.1. Investor potvrzuje, že:
a) Veškeré osobní údaje poskytnuté SPOLEČNOSTI při získávání statusu klienta SPOLEČNOSTI a
registraci do PAMM systému jsou přesné a pravdivé;
b) Veškerá rizika a důsledky obchodování na OTC devizovém trhu nebo na regulovaném trhu (v
případě potřeby) jsou jasně definované a plně jim porozuměl.
17.2. Investor souhlasí s placením veškerých poplatků, jak stanoví přijatá nabídka, jako je:
a) Odměna ze zisku pro Poskytovatele strategie;
b) Odměna pro Poskytovatele strategie za správu;
c) Depozitní provize.
17.3. Investor souhlasí, že všechny stížnosti a nároky třetích stran, které mohou vzniknout v důsledku jeho
aktivit, budou nezávisle řešeny pouze jím a na jeho náklady.
17.4. Investor přijímá povinnost zajistit naprostou důvěrnost přístupových údajů k PurpleZone Online
Terminálu. Veškeré stížnosti vyplývající z neoprávněného přístupu do PurpleZone Online terminálu
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budou zamítnuty v případě, že protokoly serveru obsahují informace o přihlášení pomocí aktuálního
hesla.
17.5. Investor bere na vědomí, že bude moci nahlédnout do historie obchodů uzavřených v rámci jím
zvolené strategie, jak je popsáno zde a v Dohodě o podmínkách poskytování služeb ("Terms and
Conditions of Services Agreement").
18. DŮVĚRNOST
18.1. SPOLEČNOST podniká všechna možná opatření proti přístupu třetích stran ke klientovým osobním
údajům. Výjimkou může být pouze platná žádost vládních složek.
18.2. SPOLEČNOST umožní přístup k Investorovu číslu účtu pouze Poskytovateli strategie. Nebudou
sdělovány žádné další informace o Investorovi.
19. ZRUŠENÍ PAMM SYSTEMU
19.1. SPOLEČNOST může ze svého vlastního rozhodnutí kdykoliv zrušit kterýkoliv PAMM systém bez
jakéhokoliv vysvětlení. PAMM systém může být zrušen také, pokud:
a) Monitoring prokáže nesoulad s Návrhem obchodní strategie specifikované Poskytovatelem
strategie;
b) Monitoring prokáže negativní hodnoty návratnosti po dobu 90 dnů;
c) Stane se Spícím.
19.2. Poskytovatel strategie může požádat SPOLEČNOST o likvidaci PAMM systému podáním žádosti
prostřednictvím emailu na support@purple-trading.com
19.3. Pokyn ke zrušení:
a) Poskytovatel strategie a Investor budou upozorněni na zrušení PAMM systému některým z
dostupných komunikačních prostředků;
b) Informace o likvidaci příslušného PAMM systému je umístěna na stránkách RCS;
c) Po rozhodnutí SPOLEČNOSTI o zrušení dojde v den rušení k následujícímu:
i.

Uzavření všech otevřených pozic za aktuální cenu na trhu;

ii.

Zrušení stávajících pokynů;

iii.

Výpočet poplatků za správu a Výkonnostních poplatků;

iv.

Převod prostředků na obchodní účty buď Poskytovatele strategie nebo Investora;

v.

Zrušení všech spravovaných účtů;

vi.

Zrušení PAMM systému.

19.4. Zrušení PAMM systému je dokončeno doručením zprávy o zrušení Poskytovatelům strategií a
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Investorům.
20. ZMĚNY A PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK
20.1. Veškerá ustanovení těchto podmínek vstupují v platnost přijetím Nabídky Klientem.
20.2. SPOLEČNOST má právo měnit tyto Podmínky kdykoliv dle vlastního uvážení.
20.3. SPOLEČNOST je povinna obeznámit své Klienty o jakýchkoliv změnách jakýmkoliv dovoleným
prostředkem komunikace. Změny mohou vstoupit v platnost v den určený oznámením o změně,
nejpozději pět (5) kalendářních dnů (včetně dne odeslání e-mailu) po dni odeslání e-mailu.
20.4. Veškeré změny budou zveřejněny na webových stránkách SPOLEČNOSTI.

21. PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH
PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOST S PROVÁDĚNÍM SLUŽEB NENÍ ZÁRUKOU ANI UKAZATELEM BUDOUCÍCH
SKUTEČNOSTÍ A SITUACE SE MŮŽE VÝRAZNĚ MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA PODMÍNKÁCH NA TRHU.

21.1. Obchodování se složitými finančními produkty, jako jsou akcie, devizové burzy ("Forex"), rozdílové
kontrakty ('CFDs'), indexy, opce, nebo jiné finanční deriváty, jsou na ‘’marginu’’, spekulativní a
mohou zahrnovat ztráty; proto by spravované prostředky měly být rizikovými kapitálovými fondy,
které v případě ztráty nijak významně ovlivní něčí blahobyt.
21.2. Forex a CFD jsou spekulativní finanční nástroje. Obchodování CFD, je značně spekulativní a zahrnuje
významné riziko ztráty. Je možné ztratit více než počátečně investovaný kapitál. Z tohoto důvodu,
Forex a CFD nemusí být vhodné pro všechny investory. Investuje pouze s penězi, které si můžete
dovolit ztratit. Ujistěte se, že chápete všechny rizika v plné míře.
21.3. Neexistuje žádné ujištění, že účast ve spravovaném účtu nebo řízeném obchodování, jako je PAMM
System, bude nutně vést k zisku. Investoři se mohou dostat do série po sobě jdoucích ztrát, které
mohou poškodit jejich finanční prostředky před vznikem jakéhokoli smysluplného hromadění zisku.
21.4. Investoři by si měli být vědomi všech rizik spojených s obchodováním na těchto trzích a je jim
doporučeno se poradit s nezávislým finančním poradcem v případě jakýchkoliv otázek či
pochybností. Je třeba, aby si pečlivě přečetli dokumenty společnosti RCS Informace o rizicích (Risk
Disclosure), Zásady klasifikace klienta (Client Classification Policy), Zásady vyřizování klientských
stížností (Client Complaints Policy), Pravidla kompenzačního fondu (Investor Compensation Fund
Policy), Zásady řešení střetu zájmů (Conflict of Interest Policy), Zásady ochrany osobních údajů
(Privacy Policy), Pravidla provádění příkazů (Order Execution Policy) a Podmínky upravující služby

www.purple-trading.com
Verze 6: Účinná od 01.09.2022

L.F. Investment Limited je licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC s lic. číslem: 271/15.

Český překlad tohoto textu je pouze orientační, právně
závazná je původní verze v anglickém jazyce.
poskytování PAMM systému.
21.5. Investoři by si měli být vědomi toho, že kromě rizik spojených s obchodováním s komplexními
finančními produkty, jako jsou akcie, futures, devizové burzy ("Forex"), rozdílové kontrakty ("CFD"),
indexy, opce nebo další finanční deriváty, na ‘marginu’, jak je popsáno v dokumentu RCS Informace
o rizicích, existují situace a rizika jedinečná pro PAMM systémy, které mimo jiné zahrnují:
a) případné ztráty, nerealizované zisky atd., které mohou vzniknout při investování v rámci
PAMM systému;
b) duševní újma spojená s finančními ztrátami;
c) riziko zrušení PAMM systému;
d) riziko ztrát v důsledku technických problémů, které mohou vést ke zpoždění v přenosu
finančních prostředků z jednoho účtu na druhý;
e) riziko, že Poskytovatel strategie nebude mít dostatečné zkušenosti, znalosti nebo vzdělání;
f)

rizika nemožnosti kontroly Poskytovatele strategie nad PAMM systémem v důsledku
objektivních či subjektivních důvodů;

g) Riziko jednání Poskytovatele strategie se záměrem způsobit Investorovu ztrátu ve svůj
prospěch;
h) Riziko útoků hackerů, které mohou umožnit přístup k obchodnímu PAMM systému třetím
osobám;
i)

Riziko vzniku povinnosti úhrady poplatků za správu, provizí a jiných poplatků Poskytovateli
strategie za negativní jednání vůči Investorům;

j)

Riziko přechodu na nový Obchodní interval z důvodu pozdního podání nebo nezpracované
žádosti o výběr prostředků z objektivních nebo subjektivních důvodů;

k) Riziko ztrát kvůli pozdě vznesenému nebo propadlému nároku vůči SPOLEČNOSTI z vůle
Poskytovatele strategie kvůli porušení obchodních podmínek;
l)

Riziko zpoždění informací o změnách v těchto podmínkách a obchodních podmínkách;

m) Riziko neporozumění podmínkám používání PAMM účtů a podmínkám obchodování;
n) Riziko vzniku pohledávek a nesrovnalostí s daňovými a finančními orgány příslušné
jurisdikce, kde je Poskytovatel strategie nebo kde jsou Investoři registrováni.
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