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1. ÚVOD 

Purple-Trading.com (dále jen "Purple Trading" nebo "Webové stránky") je doména 

vlastněná společností L.F. Investment Limited (dále jen "Společnost"), společností 

poskytující investiční služby založenou podle práva Kyperské republiky, registrační číslo 

329493, se sídlem na adrese 11, Louki Akrita, CY-4044 Limassol, Kypr. Společnost působí 

na základě licence číslo 271/15 vydané na Kypru, Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu 

(anglicky Cyprus Securities and Exchange Commission dále jen "CySEC"). 

Společnost se řídí zákonem s názvem Investment Services and Activities and Regulated 

Markets Law of 2007 (zákon L. 87(Ι)/2017), který upravuje poskytování investičních služeb, 

výkon investičních činností, provozování regulovaných trhů a další související záležitosti 

("zákon o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích"), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Strategie: Investiční služba poskytovaná podle těchto Podmínek používání Strategií  

Pokud klienti využívají produkty Strategie a Mini strategie (dále jen "Strategie"), které jsou 

k dispozici prostřednictvím PurpleZone Online společnosti, je jim poskytována investiční 

služba obhospodařování majetku zákazníka (anglicky Portfolio Management dále jen 

"Služby správy portfolia" anebo „Služby Portfolio Management“). Služby správy portfolia 

jsou Investorům (klientům Společnosti, kteří využívají Strategie, jež si předplatili k odběru 

spravovaných služeb) poskytovány v rámci technického systému nazvaného "Modul správy 

procentuální alokace" (anglicky 'Percentage Allocation Management Module, dále jen 

"PAMM").  

Pokud používáte Strategie nebo jste Poskytovatelem Strategií, vztahují se na vás tyto 

Podmínky používání Strategií (dále jen "Podmínky pro Strategie") vedle obecných 

Obchodních podmínek, které se vztahují na všechny služby společnosti. Kromě toho taky 

dokumenty Varování a upozorňování na rizika, Pravidla klasifikace klientů, Pravidla 

kompenzačního fondu investorů, Zásady vyřizování stížností klientů, Zásady vyřizování 

stížností klientů, Zásady ochrany osobních údajů a Pravidla vykonávaní příkazů zahrnují 

všechna ustanovení a podmínky, které Společnost poskytuje klientovi pro vedení Klientských 

Spravovaných Účtů v rámci PAMM. Přečtení a porozumění všem výše uvedeným 

dokumentům je povinným požadavkem pro přístup k této službě. Registraci Klienta jako 

Poskytovatele Strategie nebo Investora bude Společnost považovat za oficiální potvrzení, že 

všechny dokumenty byly přečteny, pochopeny a přijaty. 

Kdo může používat strategie  

Aby vám společnost mohla poskytnout Strategie, musíte splnit následující podmínky:  

1. musíte se úspěšně zaregistrovat jako Klient Společnosti. 

2. musíte být Společností vyhodnoceni jako vhodný a přiměřený Klient pro přijímání 

Služeb správy portfolia.  

3. váš rizikový profil vyhodnocený Společností musí být stejný nebo vyšší než rizikový 
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profil Strategie, ke které se rozhodnete připojit.  

Je zřejmé, že používání Strategií Poskytovateli Strategií se řídí ustanoveními Smlouvy o 

poskytování služeb Poskytovateli Strategií (anglicky Strategy Provider Services Agreement)  

mezi Společností a Poskytovatelem Strategií. 

2. DEFINICE 

Pro účely těchto Podmínek pro strategie mají slova a výrazy psané velkými písmeny, pokud 

z kontextu nevyplývá jinak, význam, který je jim přiřazen v definovaných pojmech, které jsou 

uvedeny tučně: (A) dále v části "Definice" a/nebo (B) v celém textu těchto Podmínek pro 

strategie: 

"Poskytovatel Strategie" znamená obchodního partnera společnosti, který poskytuje 

obchodní signály na Účet Strategie.  

"CFD" znamená finanční rozdílovou smlouvu. Finanční nástroj, který je odvozen na základě 

kolísání ceny podkladového aktiva. 

"Klient" je každý, kdo se zaregistruje prostřednictvím webových stránek společnosti a otevře 

si u ní účet. 

"Smlouva s Klientem" znamená Podmínky poskytování služeb, Zásady ochrany osobních 

údajů Společnosti, Pravidla řešení střetu zájmů, Pravidla vykonávaní příkazů, Zásady 

vyřizování stížností klientů, Pravidla klasifikace klientů, Pravidla kompenzačního fondu 

investorů, jakož i další pravidla a zásady týkající se Služeb, které jsou k dispozici na 

Webových stránkách Společnosti a které jsou řádně začleněny do Podmínky poskytování 

služeb formou odkazu, spolu s dalšími zásadami, o kterých Vás Společnost může čas od času 

informovat. 

"Měnový pár" znamená předmět nebo podkladové aktivum transakce CFD založené na 

změně hodnoty jedné měny vůči druhé. Měnový pár se skládá ze dvou měn (měna kotace a 

základní měna) a ukazuje, kolik měny kotace je potřeba k nákupu jedné jednotky základní 

měny. 

"Investorem" se rozumí Klient společnosti, který si úspěšně otevře Spravovaný Klientský 

Účet. 

"Spravovaným Klientským Účtem" se rozumí účet Investora připojený v rámci Systému 

PAMM, na kterém jsou prováděny obchodní činnosti na základě obchodních signálů 

poskytovaných Poskytovatelem Strategie prostřednictvím Účtu Strategie. 

"Minimálním Vkladem" se rozumí minimální počáteční požadovaná částka finančních 

prostředků, kterou musí Investor vložit na Spravované Klientské Účty, aby se mohl připojit k 

příslušné Strategii. Částka Minimálního Vkladu by měla být vedena na Spravovaném 

Klientském Účtu Investora. To proto, aby bylo zajištěno, že všechny obchody budou správně 

přiřazeny k Řízenému Spravovaném Klientském Účtu. 
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"PurpleZone" znamená online terminál určený Klientům ke správě a přehledu jejich 

obchodních účtů.  

"Webovými stránkami společnosti" se rozumí www.purple-trading.com 

"Poplatky" se rozumí veškeré poplatky účtované Společností za poskytování Strategií, 

konkrétně  

a. poplatky za poskytování Služeb Správy Portfolia Vstupní Poplatek, Poplatek ze Zisku, 

Manažerský Poplatek;  

b. poplatky účtované za finanční nástroje obchodované v rámci Strategií nabízených 

Společností, jako jsou swapy (rollovery), spready, provize; 

c. poplatky za konverzi měny v případech, kdy vklad a/nebo Interní Převod na žádost 

Investora vyžaduje konverzi měny; 

d. Spící Poplatek. 

Poplatky jsou účtovány v souladu s těmito Podmínkami pro Strategie a Smlouvou s Klientem.  

"Upozorněním na Rizika" se rozumí dokument popisující rizika spojená s obchodními 

činnostmi s názvem VAROVÁNÍ A UPOZORŇOVÁNÍ NA RIZIKA, který je k dispozici na 

internetových stránkách Společnosti.  

"Strategií" se rozumí strategie a Mini Strategie dostupné v sekcích "Strategie" a "Mini 

Strategie" na PurpleZone. Pokud se v těchto Podmínkách pro Strategie hovoří o Strategii, 

hovoří se také o Systému PAMM.  

"Účet Strategie" znamená obchodní účet Strategie, který sdružuje všechny připojené 

Spravované Klientské Účty a slouží k provádění obchodních signálů poskytovaných 

Poskytovatelem Strategie na trhu. 

"Vy/vy" znamená Investora a/nebo Klienta a/nebo Poskytovatele Strategie. 

" Peněžními Operacemi" se rozumí vklady, výběry, Interní Převody a operace s poplatky, 

které se provádějí na Spravovaném Klientském Účtu Investora.  

"Systémem PAMM" se rozumí technický systém, který virtuálně kopíruje a proporcionálně 

alokuje všechny obchodní pozice ze společného Účtu Strategie na připojené Spravované 

Klientské Účty. Udržuje všechny otevřené obchodní pozice na Účtu Strategie v synchronizaci 

s otevřenými obchodními pozicemi na připojených Spravovaných Klientských Účtech. Systém 

PAMM také odráží veškeré změny provedené Strategií na všech připojených Spravovaných 

Klientských Účtech.  

"Růstem" se rozumí zisk/ztráta z uzavřených obchodů v rámci Strategie vyjádřená v 

procentech. Růst Strategie ukazuje pouze výkonnost z uzavřených obchodů. Zahrnuje 

veškeré náklady související s obchodováním, tj. spready, provize ECN (pokud jsou 

aplikovány) a swapy.  
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"Nabídka Strategie" znamená soubor všech parametrů strategie zobrazených v PurpleZone, 

nastavených Poskytovatelem Strategie a nabízených Společností, mimo jiné včetně:  

a. úroveň rizika strategie,  

b. Vstupní Poplatek, Poplatek ze Zisku, Manažerský Poplatek,  

c. Růst,  

d. Otevřený zisk/ztráta (Open P/L),  

e. Minimální Vklad,  

f. Úroveň CapitalGuard,  

g. vhodnost pro retailové (neprofesionální) nebo profesionální zákazníky,  

h. maximální pákový efekt používaný v rámci Strategie, 

i. počet případů, kdy strategie dosáhla na CapitalGuard od února 2022, 

j. datum zveřejnění strategie v PurpleZone, 

k.  informace o tom, zda Strategie používá Stop Loss pro každý jednotlivý obchod 

zadaný přímo do obchodní platformy, nebo ne,  

l. informace o tom, zda může strategie udržovat otevřené pozice během víkendů,  

m. maximální expozice (součet objemu obchodování všech otevřených pozic v jednom 

okamžiku) v nominální hodnotě v amerických dolarech, kterou může strategie využít 

na jeden kapitál, ve výši 10 000 amerických dolarů. 

"Přechodné období" je časové období, během kterého může Společnost v závislosti na 

Strategii používat jak CapitalGuard 1.0, tak CapitalGuard 2.0.  

3. OBECNÉ INFORMACE O STRATEGIÍCH 

POSKYTOVANÝCH V RÁMCI PODMÍNEK PRO 

STRATEGIE. 

Jak funguje poskytování Strategií? 

Strategie jsou produkty, které Společnost nabízí v rámci svých investičních služeb Portfolio 

Management. Strategie odrážejí obchodní signály poskytované třetími stranami nazývanými 

Poskytovatelé Strategií, které jsou kopírovány a poměrně přidělovány na účet každého 

jednotlivého Investora. Společnost má s každým Poskytovatelem Strategie uzavřenou 

zvláštní samostatnou smlouvu. 

Poskytovatel konkrétní Strategie zadává obchodní signály na tzv. Účet Strategie, což je 
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sběrný účet na jméno Společnosti, z něhož jsou všechny obchodní příkazy realizovány na 

trhu (u Poskytovatelů likvidity) a z něhož jsou pak všechny tyto obchody virtuálně kopírovány 

a proporcionálně alokovány na účty připojených Investorů prostřednictvím Strategie. Investoři 

pak profitují z proporcionálně alokované části zisku, resp. trpí proporcionálně alokovanou 

částí ztráty z každé obchodní pozice realizované danou Strategií. 

Společnost průběžně monitoruje všechny Strategie nabízené Investorům. V důsledku tohoto 

procesu monitorování může Společnost v průběhu času změnit parametry Strategie a/nebo 

rizikový profil a/nebo Strategii zcela ukončit. 

Strategie jsou Společností poskytovány pouze Investorům, kteří splňují podmínky pro příjem 

těchto služeb a kteří se dobrovolně rozhodnou připojit svůj Spravovaný Klientský Účet (účty) 

k jedné nebo více Strategiím elektronicky prostřednictvím PurpleZone. 

Co je systém Percentage Allocation Management Module ("PAMM")? 

PAMM je technický systém, který prakticky kopíruje a proporcionálně alokuje všechny 

obchodní pozice ze společného Účtu Strategie na všechny připojené Spravované Klientské 

Účty Investorů. Rovněž udržuje všechny otevřené obchodní pozice na účtu Strategie 

synchronizované s pozicemi na účtech Investorů a odráží veškeré změny provedené Strategií 

na všech z nich.  

Všechny obchodní pozice přidělené na účty Investorů jsou pouze virtuální (skutečná realizace 

probíhá s obchodní pozicí na strategickém účtu) a jsou zcela vázány na její skutečnou pozici, 

říkáme jí hlavní pozice, na strategickém účtu. To znamená, že Investoři nemohou sami 

otevírat, měnit ani uzavírat žádné obchodní pozice na svém Investorském účtu. 

K přiřazení obchodní pozice dochází v okamžiku otevření a skutečné realizace takové 

obchodní pozice na Účtu Strategie. To také znamená, že výsledky obchodování a výkonnost 

se mohou lišit u Investorů, kteří se připojili ke stejné Strategii, ale v různých datech nebo 

časech.  

INVESTOŘI BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉ POVAZE SYSTÉMU 

PAMM, POKUD SI ZVOLÍ URČITOU STRATEGII, NEBUDOU MOCI DO JEJÍHO 

OBCHODOVÁNÍ NIJAK ZASAHOVAT. INVESTOŘI VÝSLOVNĚ BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE 

PŘI POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ NEMOHOU OTEVÍRAT A/NEBO UZAVÍRAT KONKRÉTNÍ 

OBCHODY PROVÁDĚNÉ STRATEGIÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOMNÍVAJÍ, ŽE STYL 

OBCHODOVÁNÍ NEBO VÝSLEDKY STRATEGIE NEJSOU V SOULADU S JEJICH 

INVESTIČNÍMI CÍLI NEBO OČEKÁVÁNÍMI, OD STRATEGIE SE ODPOJÍ.  

Obecné obchodní podmínky pro strategie 

Finanční nástroje, s nimiž se obchoduje v rámci strategií nabízených Společností, jsou 

rozdílové smlouvy (dále jen CFD), které se obchodují na mimoburzovním devizovém trhu. 

Hodnota transakce CFD je odvozena na základě kolísání ceny Podkladových aktiv, která 

mohou sestávat z následujících položek: 

a. Měnové páry,  
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b. akciové indexy,  

c. kovy,  

d. komodity,  

e. akcie a forwardy nebo  

f. jakékoli jiné aktivum, které je k dispozici pro obchodování s CFD u Společnosti podle 

jejího uvážení.  

Společnost poskytuje další informace o CFD na podkladová aktiva na svých internetových 

stránkách v dokumentech nazvaných Key Information Documents (KID) v sekci Právní 

dokumenty. Vaše používání Strategií se považuje za oficiální potvrzení, že jste si přečetli, 

pochopili a přijali Key Information Documents poskytnuté Společností.  

Pákový efekt, který se používá u Strategií, je v souladu s pravidly Společnosti týkající se 

pákového efektu podle Podmínek poskytování služeb (anglicky Terms and Conditions of 

Service Agreement).  

Procentní sazby počáteční marže podle typu podkladového aktiva pro investory, kteří jsou 

retailovými (neprofesionálními) klienty, jsou následující:  

a. 3,33 % pomyslné hodnoty CFD, pokud se podkladový měnový pár skládá z jakýchkoli 

dvou následujících měn: americký dolar, euro, japonský jen, britská libra, kanadský 

dolar nebo švýcarský frank;  

b. 5 % pomyslné hodnoty CFD, pokud je podkladový index, měnový pár nebo komodita:  

i. některý z následujících akciových indexů: Financial Times Stock Exchange 

100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse 

AG German Stock Index 40 (DAX40); Dow Jones Industrial Average (DJIA); 

Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), 

NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & 

Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 

Index (EURO STOXX 50);  

ii.  měnový pár složený alespoň z jedné měny, která není uvedena v písmenu 

a) výše, nebo 

iii. zlato;  

c. 10 % pomyslné hodnoty CFD, pokud je podkladovou komoditou nebo akciovým 

indexem komodita nebo jiný akciový index než ty, které jsou uvedeny v písmenu b) 

výše;  

d. 50 % pomyslné hodnoty CFD, pokud je podkladovým aktivem kryptoměna; nebo  

e. 20 % pomyslné hodnoty CFD, pokud je podkladovým aktivem:  
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 i. akcie; nebo  

 ii. které nejsou v tomto článku uvedeny jinak. 

Informace o pákovém efektu, který je používán ve Strategiích pro profesionální klienty, 

naleznete pravidly Společnosti týkající se pákového efektu Společnosti podle Podmínek 

poskytování služeb (anglicky Terms and Conditions of Service Agreement) 

Informace, jako jsou mimo jiné provádění pokynů za nejlepších podmínek, kritéria 

nejlepšího provedení pokynů a převodní místa, lze nalézt v Pravidla vykonávaní příkazů 

Společnosti. 

4. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA 

VAROVÁNÍ PRO INVESTORY 

Veškeré informace uvedené v popisu každé strategie se vztahují k minulosti a minulá 

výkonnost není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a neměla by být 

jediným rozhodujícím faktorem při výběru investice.  

Vezměte prosím na vědomí, že Růst Strategie prezentovaný na webových stránkách 

společnosti a/nebo v PurpleZone zahrnuje veškeré náklady spojené s obchodováním, tj. 

spready, provize a swapy, a je vypočítán reinvestováním všech předchozích zisků.  

Vezměte prosím na vědomí, že váš čistý zisk se může lišit v důsledku poplatků účtovaných 

na vašem účtu za použití konkrétní strategie (Vstupní Poplatek, Poplatek ze Zisku, 

Manažerský Poplatek).  

Purple Trading monitoruje Strategie nabízené Investorům. V důsledku tohoto monitorování 

může společnost Purple Trading v průběhu času změnit parametry Strategie a/nebo její 

rizikový profil a/nebo Strategii zcela ukončit. Investorům důrazně doporučujeme, aby 

prováděli vlastní monitorování výkonnosti Strategie, protože poskytnuté informace jsou pouze 

orientační a skutečné obchodování se může od popisu lišit. V případě, že Investor usoudí, že 

Strategie pro něj již není vhodná, může se rozhodnout své rozhodnutí přehodnotit a od 

Strategie se odpojit.  

Obsah jednotlivých Strategií nepředstavuje finanční ani investiční poradenství. Používáním 

Strategie berete na vědomí, že Strategie jsou vytvářeny třetími stranami – Poskytovateli 

Strategií. Potvrzujete, že budete používat obchodní Strategie, indikátory, pluginy, signály, 

automatické obchodní systémy nebo jakékoli jiné produkty k obchodování podle vlastního 

uvážení a na vlastní riziko a Purple Trading nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo 

škodu, mimo jiné včetně ztráty zisku, která může přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku 

používání takových systémů. 

UPOZORNĚNÍ NA OBECNÉ RIZIKO 

Strategie jsou založeny na CFD, což jsou složité nástroje, u nichž je vysoké riziko rychlé ztráty 

peněz v důsledku pákového efektu. Měli byste zvážit, zda rozumíte souvisejícím rizikům a 
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tomu, jak strategie a CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty 

peněz.  

Vysoká míra pákového efektu může působit jak proti vám, tak pro vás. Než se rozhodnete 

obchodovat forex, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu 

riskovat. Existuje možnost, že byste mohli utrpět ztrátu části nebo celé své počáteční 

investice, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste 

si být vědomi všech rizik spojených s forexovým obchodováním a v případě pochybností 

požádat o radu nezávislého finančního poradce. 

Tímto prohlašujete, že chápete a přijímáte povahu inherentních rizik transakcí poskytovaných 

při přijímání Služeb Správy Portfolia prostřednictvím využívání Strategií.  

Společnost tímto Investorovi prohlašuje, že nezaručuje a nebude zaručovat opakování 

jakýchkoli výnosů, které byly Poskytovatelem Strategie provedeny v minulosti nebo přislíbeny 

v budoucnu. 

Nikdo neprohlašuje, že účast na Spravovaném Klientském Účtu nebo spravovaném 

obchodním programu, jako je Strategie, nutně povede k zisku. Investoři se mohou dostat do 

řady po sobě jdoucích ztrát a značných propadů vlastního kapitálu, které mohou vyčerpat 

jejich finanční prostředky dříve, než dojde k významné akumulaci zisku. 

Obchodování s komplexními finančními produkty, jako jsou akcie, futures, devizové kurzy 

("Forex"), kryptoměny, finanční rozdílové smlouvy ("CFD"), indexy, opce nebo jiné finanční 

deriváty, na "marži" je spekulativní a může zahrnovat ztrátu celé jistiny nebo více; proto by 

měl Investor prostředky vložené do Strategií v rámci správy portfolia považovat za riziko 

kapitálových fondů a v případě ztráty investovaných prostředků taková událost výrazně 

neovlivní jeho osobní finanční situaci. 

RIZIKA SPECIFICKÁ PRO STRATEGIE 

Investoři by si také měli být vědomi, že kromě rizik spojených s obchodováním s komplexními 

finančními produkty, jako jsou rozdílové smlouvy ("CFD"), jak je popsáno v úplném 

Upozorněním na Rizika Společnosti, existují okolnosti a rizika, která jsou pro Strategie 

jedinečná a která mimo jiné zahrnují: 

a. Možné ztráty, nerealizované zisky atd., které mohou vzniknout při investování do 

Systémů PAMM; 

b. Vaše Interní Převody a/nebo výběry ze Spravovaného Klientského Účtu spojeného 

se Strategií při používání Strategií mohou rovněž vést k podstatně odlišnému 

výsledku, než je výsledek Strategie a/nebo jiného Spravovaného Klientského Účtu, 

protože mohou ovlivnit rozdělení podílů zisku/ztráty. To je způsobeno řadou různých 

faktorů, včetně počátečního Zůstatku na účtu Investora, velikosti obchodu, nastavení 

Spravovaného Klientského Účtu a/nebo Účtu Strategie, rozdílů ve spreadu, úrocích 

a ceně investice v době investice a také rozdílů v poplatcích, které mohou vzniknout; 

c. Riziko ztrát v důsledku technických potíží, které mohou vést ke zpoždění při převodu 
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finančních prostředků z jednoho účtu na druhý; 

d. Připojením ke Strategii se rozhodnete sledovat obchodní rozhodnutí Poskytovatelů 

Strategie; 

e. Riziko nemožnosti přístupu Poskytovatele Strategie k řízení Strategie z objektivních 

nebo subjektivních důvodů; 

f. Riziko jednání, jehož cílem je způsobit Investorům finanční ztráty za účelem zisku ze 

strany Poskytovatele Strategie; 

g. Riziko hackerského útoku, jehož důsledkem může být přístup třetích stran k 

obchodnímu terminálu Systému PAMM; 

h. Riziko, že konečný účel nebo záměr nebo finanční stav Poskytovatele Strategie se 

může lišit od účelu nebo záměru nebo finančního stavu Investora;  

i. Riziko přechodu na nový Obchodní Interval z důvodu nevčasně podané nebo 

nezpracované žádosti o stažení finančních prostředků z objektivních nebo 

subjektivních důvodů; 

j. Riziko ztrát v důsledku předčasně anebo pozdě podané nebo zamítnuté stížnosti 

proti Poskytovateli Strategie jménem Společnosti za porušení těchto Podmínek pro 

Strategie; 

k. Riziko zpoždění při obdržení informací o změnách těchto Podmínek pro Strategie 

nebo Obchodních Podmínek; 

l. Riziko nepochopení Strategií a služeb poskytovaných podle těchto Podmínek pro 

Strategie z Vaší strany a/nebo ze strany Poskytovatele Strategií; 

m. Riziko možných nároků a neshod s daňovými a finančními úřady jurisdikcí, ve kterých 

je/jsou registrován/registrováni Poskytovatel Strategie a/nebo Investoři. 

 

Investoři potvrzují, že podáním žádosti o připojení k dané Strategii potvrzují, že 

všechna rizika uvedená v těchto Podmínkách pro Strategie a ve Upozorněním na Rizika 

Společnosti, jakož i v Smlouvě s Klientem, jsou jasně definována a Investor jim rozumí.  
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5. PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ KE 

STRATEGII. 

Připojení se k zvolené Strategií 

Klient společnosti, který splňuje kritéria podle bodu 1. Úvodu těchto Podmínek pro Strategie, 

může využívat Strategie prostřednictvím Spravovaného Klientského Účtu připojeného ke 

Strategii. Investoři mohou podávat žádosti o připojení v PurpleZone ke zvolené Strategii. 

Investoři berou na vědomí, že se mohou připojit pouze ke Strategiím se stejným nebo nižším 

rizikovým profilem, než je rizikový profil Investora. Společnost nikdy neumožní Investorům 

připojit se ke Strategiím, jejichž rizikový profil je vyšší než rizikový profil Investora. Jakmile 

Investor složí Minimální Vklad, Společnost Investorovi otevře nový Spravovaný Klientský Účet 

a automaticky jej připojí ke zvolené Strategii do jednoho (1) pracovního dne. Společnost 

nastaví úroveň CapitalGuard na Spravovaném účtu Investora v souladu s úrovní CapitalGuard 

zvolené Strategie.  

Minimální Vklad lze vložit jakoukoli platební metodou, kterou Společnost pro vklady poskytuje, 

nebo Interním Převodem z jiného účtu zřízeného na jméno investora u Společnosti.  

Investoři jsou tímto informováni, že jim Společnost neposkytne žádné přihlašovací údaje k 

obchodní platformě jejich Spravovaného Klientského Účtu a že jedinou platformou, kde 

mohou kontrolovat výkonnost strategií, je PurpleZone.  

Každá žádost o připojení otevře nový Spravovaný Klientský Účet Investora. Jeden Investor 

může mít otevřeno více účtů připojených ke stejné Strategii. Jeden Spravovaný Klientský Účet 

nemůže být připojen k více než jedné Strategii.  

Odpojení od zvolené Strategie 

V případě, že se Investoři rozhodnou z jakéhokoli důvodu odpojit svůj Spravovaný Klientský 

Účet od Strategie, mohou kdykoli podat žádost o odpojení prostřednictvím PurpleZone. 

Společnost zpracuje žádost o odpojení Investora do 1 pracovního dne. Při zpracování žádosti 

o odpojení se uzavřou všechny otevřené a/nebo čekající obchody na Spravovaném 

Klientském Účtu a vypne se úroveň CapitalGuard. Investoři tímto berou na vědomí, že 

všechny otevřené a/nebo čekající obchody na Spravovaném Klientském Účtu jsou uzavřeny 

na základě aktuálních tržních podmínek/cen s aktuálním ziskem nebo ztrátou v době 

zpracování žádosti o odpojení, které se mohou lišit od otevřeného zisku nebo ztráty platné v 

okamžiku podání žádosti o odpojení. Jakmile je žádost o odpojení zpracována, zbývající 

prostředky na Spravovaném Klientském Účtu jsou k dispozici pro přímý výběr nebo pro Interní 

Převod na jiný účet otevřený na jméno Investora u Společnosti.  

Investoři berou na vědomí, že v určitých situacích může Společnost zadržet peněžní 

prostředky až do výše Minimálního Vkladu, pokud nebudou uhrazeny dlužné poplatky a 

platby. Mezi takové případy patří např:  

a. odečtení Manažerský Poplatek - poplatek se vypočítá poměrně podle počtu dnů v 

měsíci, kdy byl Investor připojen ke Strategii. 
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b. odečtení Poplatek ze Zisku – v případech, kdy výkonnost Strategie v daném měsíci 

do okamžiku odpojení Spravovaného Klientského Účtu překročila předchozí hranici 

nejvyššího zisku. 

Zbývající prostředky jsou k dispozici k přímému výběru nebo k Internímu Převodu na jiný účet 

otevřený na jméno Investora u Společnosti, jakmile jsou nesplacené závazky Investora plně 

uspokojeny.  

Investoři tímto berou na vědomí, že odpojení může být provedeno na jejich žádost nebo v 

důsledku aktivace CapitalGuard.  

Opětovné napojení k Strategii 

V případě, že se Investor rozhodne znovu připojit svůj stávající odpojený Spravovaný 

Klientský Účet ke Strategii, musí podat žádost o opětovné připojení prostřednictvím 

PurpleZone. Společnost zpracuje žádost o opětovné připojení do jednoho (1) pracovního dne 

od přijetí Minimálního Vkladu.  

Minimální Vklad lze vložit jakoukoli platební metodou, který Společnost pro vklady poskytuje, 

nebo Interním Převodem z jiného účtu zřízeného na jméno investora u Společnosti.  

Investoři tímto berou na vědomí, že svůj odpojený Spravovaný Klientský Účet mohou znovu 

připojit výhradně ke Strategii, ke které byl připojen dříve.  

6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY: VKLADY, VÝBĚRY A 

INTERNÍ PŘEVODY 

Vklady 

Investoři berou na vědomí, že pro dokončení procesu připojení Spravovaného Klientského 

Účtu ke Strategii musí prostřednictvím standardního vkladu nebo Interního Převodu vložit 

částku ve výši Minimálního Vkladu konkrétní Strategie. O vklad na jakýkoli Spravovaný 

Klientský Účet lze požádat přímo prostřednictvím PurpleZone.  

Výběry 

Společnost nepovolí takové výběry, které by vedly k tomu, že by zůstatek na Spravovaném 

Klientském Účtu byl nižší než Minimální Vklad konkrétní Strategie. Investor má vždy možnost 

odpojit svůj účet od Strategie a vybrat si celkový zůstatek na účtu a požádat o zrušení 

příslušného Spravovaného Klientského Účtu. O výběr z jakéhokoli Spravovaného Klientského 

Účtu lze požádat přímo prostřednictvím PurpleZone. 

V případě, že investor podá žádost o výběr, vypočítají se všechny dlužné Poplatky. Pokud je 

žádost o výběr vyšší než výše dlužných Poplatků, Společnost si Poplatky odečte a Investor 

musí požádat o nový výběr prostřednictvím PurpleZone.  
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Interní Převody 

Interní Převod je převod finančních prostředků Investora vždy na jeho žádost z jednoho účtu 

Investora na jiný. Společnost nepovolí Interní Převody, v jejichž důsledku by zůstatek na 

Spravovaném Klientském Účtu byl nižší než Minimální Vklad konkrétní Strategie. Investor má 

vždy možnost odpojit svůj účet od Strategie a požádat o Interní Převod na jiný účet otevřený 

u Společnosti. O Interní Převod lze požádat přímo prostřednictvím PurpleZone. 

Investoři mohou kdykoli převádět finanční prostředky mezi svými Spravovanými Klientskými 

Účty pomocí PurpleZone, pokud na Spravovaném Klientském Účtu, z něhož je Interní Převod 

odepsán, zůstane zůstatek rovný nebo vyšší než Minimální Vklad požadovaný pro danou 

Strategií.  

Veškeré další informace, včetně příslušných poplatků, týkající se vkladů, výběrů a interních 

převodů naleznete v Smlouvě s Klientem, na webových stránkách Společnosti a v 

PurpleZone.  

7. SPRAVOVANÉ KLIENTSKÉ ÚČTY INVESTORŮ 

Investoři mohou na svém Spravovaném Klientském Účtu najít dva typy vyjádření prostředků:  

a. Zůstatek Investora: Finanční prostředky Investora na Spravovaném Klientském 

Účtu vypočtené jako součet vkladů, výběrů, Interních Převodů +/- zisk/ztráta z 

uzavřených pozic (vypočtené na základě aktuálních tržních cen).  

Společnost vypočítává Zůstatek Investora podle následujícího vzorce: 

Zůstatek Investora = Vklady - Výběry +/- Uzavřený Zisk/Ztráta 

přičemž: 

Vklady = částka všech vkladů a kladných Peněžních Operací připsaných na 

účet Investora. 

Výběry = částka všech výběrů a záporných Peněžních Operací odepsaných 

z účtu Investora. 

Uzavřený zisk/ztráta = zisk nebo ztráta ze všech uzavřených obchodů 

provedených na účtu Investora (zahrnuje spready, swapy a provize). 

b. Ekvita Investora: Finanční prostředky Investora na Spravovaném Klientském Účtu 

vypočtené jako aktuální Zůstatek +/- zisk/ztráta z otevřených pozic (vypočtené na 

základě aktuálních tržních cen). 

Společnost vypočítává Ekvity Investora podle následujícího vzorce: 

Ekvita Investora = zůstatek +/- Otevřený zisk/ztráta  

přičemž: 
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Otevřený zisk/ztráta = zisk nebo ztráta z otevřených pozic (vypočtená na 

základě aktuálních tržních cen).  

Tímto vás upozorňujeme, že zisk/ztráta zahrnuje veškeré náklady spojené s obchodováním, 

tj. spready, případné komise ECN a swapy/rollovery. 

Objem prostředků Investora spravovaných Společností v rámci konkrétní Strategie se rovná 

veškerému Ekvity Investora zahrnutému ve všech Spravovaných Klientských Účtech 

Investora spojených s danou Strategií v daném okamžiku. 

Investoři tímto potvrzují a zaručují, že rozumí následujícím skutečnostem:  

a. Poskytovatel Strategie má možnost ovlivňovat pouze transakce související s 

obchodováním na Strategiích. 

b. Poskytovatel Strategie nemá právo ani možnost požadovat vklad nebo výběr 

finančních prostředků na Spravované Klientské Účty nebo z nich. 

c. Veškeré další činnosti související se Spravovanými Klientskými Účty provádí 

Společnost. 

Dva Spravované Klientské Účty mohou dosahovat různých výsledků, i když jsou připojeny ke 

stejné Strategii. Rozdílné výsledky mohou být způsobeny zejména, ale nejen, následujícími 

důvody: 

a. vklady, výběry, Interní Převody nebo jakékoli jiné změny Zůstatku nebo Ekvity 

Investora na Spravovaném Klientském Účtu v době, kdy je Spravovaný Klientský 

Účet připojen ke Strategii; 

b. jiný den nebo čas připojení k příslušné Strategii. 

Obchodování na Účtu Strategie prostřednictvím Systému PAMM může provádět pouze 

Poskytovatel Strategie na základě těchto Podmínek pro Strategie. V souladu s těmito 

Podmínkami pro Strategie berou Investoři na vědomí, že nebudou mít možnost zasahovat do 

obchodování se Strategií ani do obchodního přístupu a rozhodnutí Poskytovatele Strategie. 

Společnost odmítne veškerá tvrzení Investorů, že Poskytovatel Strategie nedodržel jejich 

doporučení. 

Veškeré převody finančních prostředků mezi Spravovanými Klientskými Účty Investorů u 

Společnosti jsou prováděny pouze na základě žádostí Investorů. Poskytovatel Strategie 

nemůže ovlivnit rozhodování o přílivu nebo odlivu prostředků Investora ani zabránit provedení 

pokynů k převodům prostředků Investorem. 

Všechny záznamy o otevřených a uzavřených obchodních transakcích provedených na 

spravovaných účtech budou přístupné prostřednictvím PurpleZone podle příslušných 

časových rámců aktualizace Spravovaných Klientských Účtů. 

https://www.purple-trading.com/getmedia/b22944c4-3ec0-46eb-babb-52a41e2b118a/V6_LFI_PAMM-Terms_EN_08_2022.pdf


 
 

Český překlad tohoto textu je pouze orientační, právně 
závazná je původní verze v anglickém jazyce. 

 

 
L.F. Investment Ltd. je společnost poskytující finanční služby, která má povolení a je regulována Kyperskou 

komisí pro cenné papíry (CySEC) na základě licence č. 271/15. https://www.purple-trading.com/. 
Verze 7: Datum 04.04.2023 

Stránka 16 z 28 
 

8. STRATEGIE  

Investoři se tímto upozorňují, že používání Strategií je podmíněno placením Poplatků. 

Nabídka Strategie 

Každá strategie je reprezentována Nabídkou Strategie, která je představována souborem 

všech parametrů Strategie nastavených Poskytovatelem Strategie a nabízených Společností, 

mimo jiné:  

a. úroveň rizika Strategie,  

b. Vstupní Poplatek, Poplatek ze Zisku, Manažerský Poplatek,  

c. Růst,  

d. Otevřený zisk/ztráta (Open P/L),  

e. Minimální Vklad,  

f. Úroveň CapitalGuard,  

g. vhodnost pro retailové (neprofesionální) nebo profesionální zákazníky,  

h. maximální pákový efekt používaný v rámci Strategie, 

i. počet případů, kdy Strategie dosáhla na CapitalGuard od února 2022, 

j. datum zveřejnění strategie v PurpleZone, 

k. informace o tom, zda Strategie používá Stop Loss pro každý jednotlivý obchod 

zadaný přímo do obchodní platformy, nebo ne,  

l. informace o tom, zda Strategie může udržovat otevřené pozice během víkendů,  

m. maximální expozice (součet objemu obchodování všech otevřených pozic v jednom 

okamžiku) v nominální hodnotě v amerických dolarech, kterou může Strategie využít 

na jeden kapitál, ve výši 10 000 amerických dolarů.  

Výše uvedená sada parametrů je k dispozici pro každou Strategii a zobrazuje se v 

PurpleZone. Pokud vás zajímají obecné informace o obchodování se Strategiemi, přečtěte si 

prosím část 3. Obecné informace o Strategiích poskytovaných v rámci Podmínek pro 

Strategie těchto Podmínek pro Strategie.  

Informace spojené s riziky naleznete v oddíle 4. Upozornění na rizika těchto Podmínek pro 

Strategie.  

Odesláním žádosti o připojení k určité Strategii vyjadřujete, že jste si přečetli a pochopili 

všechna ustanovení těchto podmínek pro Strategie a že rozumíte a přijímáte parametry 
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Strategie "TAK, JAK JE", "KDE JE" a "SE VŠEMI VADAMI A RIZIKY". Tímto berete na 

vědomí, že pro přijetí parametrů Strategie neexistuje žádná zvláštní smlouva. Riziko Strategie 

musí být vždy v souladu s rizikovým profilem Investora nebo nižší. 

Investoři berou na vědomí, že Poskytovatelé Strategie mohou po vzájemné dohodě se 

Společností omezit počet Spravovaných Klientských Účtů v rámci své Strategie tím, že 

znemožní možnost vkladů na Spravované Klientské Účty nebo požádají Společnost o 

omezení připojování nových Spravovaných Klientských Účtů k Strategii, a to podle určitých 

kritérií, která Poskytovatel Strategie sdělí Společnosti a která zůstanou důvěrná. 

Investoři mají v PurpleZone přístup ke svým obchodním ziskům nebo ztrátám a výpisům a 

mohou si je prohlédnout.  

Obchodování Strategií je v souladu s Smlouvou s Klientem, zejména, ale ne pouze, se 

Pravidla vykonávaní příkazů. 

Rozdělení zisku/ztráty ze Strategie na Spravovaný Klientský Účet  

Systém PAMM používá Koeficient Spravovaného Klientského Účtu Investora k určení, která 

část obchodních pozic, a tedy i příslušná část zisku/ztráty Strategie, bude rozdělena na 

jednotlivé Spravované Klientské Účty. Koeficient Spravovaného Klientského Účtu investora 

se automaticky vypočítá před otevřením každé nové obchodní pozice na Účtu Strategie.  

Společnost používá následující vzorec: 

Koeficient Spravovaného Klientského Účtu Investora = Zůstatek Investora / Zůstatek na Účtu 

Strategie 

přičemž: 

Zůstatek Investora = zůstatek na Spravovaném Klientském Účtu Investora před otevřením 

nové obchodní pozice na Účtu Strategie.  

Zůstatek na Účtu Strategie = celkový součet Zůstatků na Spravovaných Klientských Účtech 

všech Investorů v době před otevřením nové obchodní pozice. 

Informace o Vývoji Portfolia 

Společnost zasílá Investorům měsíční Informace o Vývoji Portfolia, které obsahují přehled 

obchodování všech Spravovaných Klientských Účtů Investora spojených se Strategiemi.  

Oznámení o odpisech strategie 

Oznámení je Investorům zasíláno po každém 10% snížení celkové hodnoty portfolia 

Strategie. Oznámení Investorům se zasílají nejpozději do konce pracovního dne, kdy došlo 

ke snížení.  
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Monitorování Strategií 

Každá Strategie je monitorována Společností. Společnost monitoruje následující parametry 

Strategií:  

a. Pokles (Drawdown) 

b. použití Stop Loss pro každý obchod zadaný přímo do obchodní platformy  

c. otevření obchodní pozice během víkendů,  

d. maximální expozice (součet objemu obchodů všech otevřených pozic v jednom 

okamžiku) v nominální hodnotě v amerických dolarech.  

e. výkonnost Strategie.  

Pokud sledovaná Strategie využívá CapitalGuard 2.0., Společnost navíc sleduje počet 

Spravovaných Klientských Účtů, u kterých se aktivuje maximální individuální CapitalGuard, v 

porovnání s celkovým počtem Spravovaných Klientských Účtů připojených ke Strategii v 

průběhu kalendářního měsíce. 

Pokud Pokles (Drawdown) dosáhne předem definované úrovně CapitalGuard, automaticky 

se spustí funkce CapitalGuard. Další informace naleznete v části CapitalGuard těchto 

Podmínek pro strategie.  

V případech, kdy monitorování Společnosti odhalí problémy s ostatními výše uvedenými 

sledovanými parametry, obdržíte oznámení. Monitorování strategie Společností může vést ke 

změně sledovaného parametru v Nabídce Strategie a/nebo ke změně rizikového profilu 

Strategie.  

Společnost si vyhrazuje právo odpojit váš Spravovaný Klientský Účet, pokud se změní 

rizikovost Strategie a v důsledku toho váš rizikový profil nebude odpovídat rizikovému profilu 

Strategie nebo nebude vyšší než rizikový profil Strategie.  

Možnost přechodu Investora mezi Strategiemi 

Investoři mají možnost vyměnit jednu strategii za jinou bez nutnosti vkladu/výběru 

prostředků, pokud zůstatek Investora po odpojení a po odečtení Poplatků není nižší než 

Minimální Vklad nové Strategie. Migraci může iniciovat Investor v PurpleZone nebo po 

žádosti na Zákaznickou podporu Společnosti. Žádost o migraci mezi Strategiemi Společnost 

zpracuje do 1 pracovního dne. Vstupní Poplatek bude odečten podle Nabídky Strategie, do 

které se Investor rozhodl migrovat, bez ohledu na to, zda Investor zaplatil Vstupní Poplatek 

ve Strategii, ze které se rozhodl migrovat. 

Z Spravovaného Klientského Účtu Investora není třeba provádět žádné výběry. Při přechodu 

Investora mezi Strategiemi se uzavřou všechny otevřené obchodní pozice a vynuluje se 

případný Profit High-Water Mark.  

Pokud Strategie, do které se investor rozhodl přejít, používá CapitalGuard 2.0., je Capital 
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Guard 2.0. nastaven po dokončení migrace.  

Odpovědnost za technické problémy Strategií 

Poskytovatel Strategie a Investoři berou na vědomí, že při používání Strategií mohou nastat 

případné technické problémy a/nebo technické potíže (dále jen "Technické Problémy").  

Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu či výdaje, které vzniknou 

Poskytovateli strategie a/nebo Investorovi nebo jakékoli příslušné třetí straně v souvislosti s 

těmito Technickými Problémy nebo které přímo či nepřímo vyplynou z těchto Technických 

Problémů, nikoli však pouze z nich: 

a) obchodní signály se nekopírují do Strategie správně a/nebo úplně; 

b) Neinformování Společnosti ze strany Poskytovatele Strategie o jakýchkoli 

nesrovnalostech a/nebo problémech v souvislosti s obchodními signály 

poskytovanými v rámci Strategie;  

c) obchodní signály jsou zkopírovány více než jednou z důvodu technologického 

problému; 

d) obchodní signály jsou kopírovány se zpožděním kvůli technologickému problému; 

e) obchodní signály jsou kopírovány se zpožděním z důvodu technologického problému 

a Poskytovatel Strategie zároveň ručně otevře stejnou pozici na Účtu Strategie, což 

má za následek duplikaci této pozice na Strategii; 

f) Poskytovatel Strategie ručně neuzavře pozici ve Strategii, ke které poskytuje 

obchodní signály. 

Další povinnosti Investorů v souvislosti se Strategiemi 

Investor souhlasí s tím, že veškeré nároky a stížnosti třetích stran, které mohou vzniknout v 

důsledku jeho činnosti, bude řešit samostatně a na vlastní náklady. 

9. CAPITALGUARD 

Obecné informace o CapitalGuard 

CapitalGuard je technická funkce, která chrání Investory před možnými ztrátami při připojení 

ke Strategii. Předdefinovaná úroveň Ekvity Investora, která aktivuje funkci CapitalGuard, se 

zobrazuje v Nabídce Strategie v PurpleZone. Úroveň Ekvity Investora, která aktivuje funkci 

CapitalGuard, je vyjádřena v procentech.  

Během Přechodného Období Společnost používala dvě verze CapitalGuard: CapitalGuard 

1.0. a CapitalGuard 2.0. Verze CapitalGuard použitá pro konkrétní Strategii se může během 

Přechodného Období změnit. Společnost informuje připojené Investory, jakmile dojde ke 

změně verzí CapitalGuard na Strategii, ke které jsou připojeni. Verze CapitalGuard využívaná 

konkrétní Strategií je zobrazena v Nabídce Strategie v PurpleZone. 
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Důležitá terminologie 

Pokles (Drawdown) je pokles mezi aktuální hodnotou Ekvity a Equity High-Water Mark 

dosaženou na konkrétním Spravovaném Klientském Účtu, vyjádřený v procentech. Tuto 

hodnotu sleduje CapitalGuard 2.0.  

Vzorec pro výpočet Poklesu (Drawdown) je následující: 

Pokles (Drawdown) = (1 - Ekvita / Equity High-Water Mark)) * 100. 

Balance High-Water Mark je nejvyšší dosažený Zůstatek na Účtu Strategie. Balance High-

Water Mark se uměle přepočítává v případě Peněžních Operací (jako jsou například vklady 

nebo výběry) na Spravovaném Klientském Účtu tak, aby Pokles (Drawdown) na Účtu 

Strategie před Peněžní Operaci a po Peněžní Operaci zůstal stejný. 

Equity High-Water Mark je nejvyšší dosažená Ekvita na Spravovaném Klientském Účtu. 

Equity High-Water Mark se uměle přepočítává v případě Peněžních Operací (jako jsou 

například vklady nebo výběry) na Spravovaném Klientském Účtu tak, aby Pokles (Drawdown) 

na Spravovaném Klientském Účtu před Peněžní Operaci a po Peněžní Operaci zůstal stejný. 

CapitalGuard 1.0. 

CapitalGuard 1.0 sleduje Pokles (Drawdown) a Balance High-Water Mark na Účtu Strategie. 

CapitalGuard 1.0. zahájí uzavírání všech pozic a odstraní všechny čekající příkazy, jakmile je 

na Účtu Strategie a/nebo Spravovaném Klientském Účtu dosaženo předem definované 

úrovně Ekvity. Předdefinovaná úroveň Ekvity se vypočítá takto: 

a) jako procentní podíl z Balance High-Water Mark na Účtu Strategie, nebo  

b) jako procento z počátečního Zůstatku Investora na Spravovaném Klientském Účtu bez 

ohledu na nejvyšší Zůstatek Investora na Spravovaném Klientském Účtu. 

Rozhodnutí o tom, která z výše uvedených metod výpočtu předem definované úrovně Ekvity 

se použije pro zahájení funkce CapitalGuard 1.0., je založeno výhradně 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. 

CapitalGuard2.0. 

CapitalGuard 2.0. sleduje Pokles (Drawdown) a Equity High-Water Mark každého 

Spravovaného Klientského Účtu Investora zvlášť.   

Capital Guard 2.0. odpojí Spravovaný Klientský Účet Investora od připojené Strategie, jakmile 

je na Spravovaném Klientském Účtu Investora dosaženo předem definované úrovně Ekvity 

Investora definované jako CapitalGuard Strategie. Předdefinovaná úroveň Ekvity Investora 

se vypočítá jako procento z hodnoty Equity High-Water Mark na Spravovaném Klientském 

Účtu Investora. Výpočet je odpovídajícím způsobem upraven o všechny Peněžní Operace.  
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Upozornění na zvláštní riziko spojené s CapitalGuardem 

Poskytovatel Strategie a Investor souhlasí s tím, že v souvislosti s používáním a/nebo 

fungováním Systému PAMM mohou nastat níže uvedené možné technologické a/nebo 

technické problémy týkající se systému CapitalGuard: 

a. CapitalGuard se nespustí a v důsledku toho není schopen zahájit uzavírání pozic. 

b. CapitalGuard se sice spustí, ale pozice uzavírá se zpožděním, což vede k vyšším 

ztrátám, než jsou předdefinované. 

c. CapitalGuard se sice spustí, ale pozice uzavírá se zpožděním, což vede k menší 

ztrátě, než je ta předdefinovaná. 

d. CapitalGuard se sice spustí, ale je ovlivněn nesprávným výpočtem nejvyššího 

zůstatku dosaženého na Spravovaném Klientském Účtu. 

e. CapitalGuard může být spuštěn i na trhu s nízkou likviditou a/nebo za jakýchkoli 

obchodních podmínek platných v daném okamžiku a takové spuštění a provedení 

uzavření pozice se považuje za platné. Společnost nenese žádnou odpovědnost v 

případech, kdy může být CapitalGuard spuštěn i na trhu s nízkou likviditou a/nebo za 

jakýchkoli obchodních podmínek platných v daném okamžiku a takové spuštění a 

provedení uzavření pozice je považováno za platné. 

V případě, že určitá strategie používá CapitalGuard, existuje riziko rozdílných výsledků mezi 

Spravovaným Klientským Účtem a Strategií nebo mezi dvěma jednotlivými Spravovanými 

Klientskými Účty. Rozdílné výsledky mohou být způsobeny zejména, ale nejen, několika 

faktory, které hrají roli při rozdělování objemu a alokaci pozic: 

a. minimální velikost lotu konkrétního obchodovaného nástroje; 

b. objem otevřené pozice ve Strategii; 

c. Zůstatek Investora nebo Ekvita Investora na Spravovaném Klientském Účtu v době 

příkazu; 

d. Zůstatek Investora nebo Ekvita Snvestora na Spravovaném Klientském Účtu v době 

příkazu k celkovému Zůstatku nebo Ekvitě všech Spravovaných Klientských Účtech 

připojených k příslušné Strategii; 

e. změny Zůstatku Investora a Ekvity Investora dodatečnými vklady nebo výběry ze 

Spravovaného Klientského Účtu v době, kdy je Spravovaný Klientský Účet připojen 

ke Strategii. 

10. UKONČENÍ STRATEGIE 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování Strategií kterémukoli Investorovi 

a/nebo Poskytovateli Strategií, a to na základě vlastního uvážení.  

https://www.purple-trading.com/getmedia/b22944c4-3ec0-46eb-babb-52a41e2b118a/V6_LFI_PAMM-Terms_EN_08_2022.pdf


 
 

Český překlad tohoto textu je pouze orientační, právně 
závazná je původní verze v anglickém jazyce. 

 

 
L.F. Investment Ltd. je společnost poskytující finanční služby, která má povolení a je regulována Kyperskou 

komisí pro cenné papíry (CySEC) na základě licence č. 271/15. https://www.purple-trading.com/. 
Verze 7: Datum 04.04.2023 

Stránka 22 z 28 
 

Společnost se může dle vlastního uvážení kdykoli rozhodnout ukončit jakoukoli Strategii. 

Společnost může své rozhodnutí odůvodnit, avšak ukončení Strategie bez udání důvodu se 

považuje za konečné a účinné.   

Společnost může také ukončit Strategii, pokud: 

a) Společnost ukončila vztah s Poskytovatelem Strategie; 

b) Poskytovatel Strategie požádal o ukončení konkrétní Strategie;  

c) Poskytovatel Strategie zneužívá a/nebo porušuje Podmínky pro Strategie a/nebo 

Smlouvu s Poskytovatelem Strategie; 

d) monitorování vykazuje nesoulad mezi skutečným plněním Strategie a Nabídky 

Strategie, jak je prezentováno Poskytovatelem Strategie a/nebo v Nabídce Strategie 

v PurpleZone;  

e) monitoring vykazuje zápornou míru návratnosti po dobu 90 dnů; 

f) se stane neaktivní;  

g) z jakéhokoli jiného důvodu, pro který se Společnost domnívá, že pokračování 

Strategie je v rozporu s nejlepším zájmem Investorů. 

V případech, kdy Společnost nařídí ukončení Strategie, oznámí tuto skutečnost 

Poskytovateli Strategie a Investorům, kteří mají Spravované Klientské Účty spojené s brzy 

ukončenou Strategií. 

Po rozhodnutí Společnosti o ukončení Strategie se ke dni ukončení uskuteční následující 

kroky: 

a. uzavření všech otevřených pozic za aktuální cenu na trhu; 

b. zrušení všech nevyřízených příkazů; 

c. výpočet Manažerského Poplatku a Poplatku ze Zisku, 

d.  odpojení všech Spravovaných Klientských Účtů od Strategie; 

e. Ukončení Strategie.  
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11. POPLATKY A NÁKLADY  

Společnost může od Investorů, kteří využívají Strategie, vybírat následující poplatky:  

Jednorázové náklady: Spready, Komise 

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Náklady spojené s rozpětím se uvolňují pokaždé, když 

je ve Strategii otevřen nový obchod. Více informací naleznete na webových stránkách 

Společnosti.  

Pokud se například měnový pár EURUSD obchoduje na úrovni 1,26540, naše cena Ask 

(cena, za kterou můžete nakoupit) může být 1,26541 a cena Bid (cena, za kterou můžete 

prodat) může být 1,26539. Spread a Komise je rozdíl mezi těmito dvěma cenami, tedy 

0,00002.  

Průběžné náklady: Denní náklady na držení pozice (Swapy/Rollovery) 

Úrok placený za držení pozice přes noc. Jedná se o kredit nebo debet v důsledku rozdílů 

denních úrokových sazeb. Když Strategie drží pozice přes noc, Swapy/Rollovery jsou úročeny 

buď ve prospěch, nebo na vrub, a to na základě sazeb v konkrétním čase. Swap/Rollover 

může k obchodu přidat náklady nebo zisk.  

Příklad: Velikost obchodu EURUSD je 100 000 (1 lot), Swap/ Rollover je v bodech -3,2. 

Poplatek bude 100 000 x (-3,2) x 0,00001 = - 3,2 USD. 

Další náklady: Spící poplatek  

Za neaktivní účty se účtuje čtvrtletní poplatek ve výši 15 USD, 15 EUR, 15 GBP, 350 Kč nebo 

v plné výši zůstatku na Spravovaném Klientském Účtu, pokud je zůstatek Investora nižší než 

výše uvedená částka. První poplatek za neaktivní účet je účtován při klasifikaci Spravovaného 

Klientského Účtu jako neaktivního a případný další poplatek za neaktivní účet je účtován na 

začátku každého následujícího kalendářního čtvrtletí (3 měsíce) za předpokladu, že účet bude 

nadále klasifikován jako neaktivní. 

Poplatky za Služby Správy Portfolia 

Poplatky za službu správy portfolia jsou výkonnostní poplatek, poplatek za správu a 

předplacený poplatek.  

a) Poplatek ze Zisku (Performance Fee): Odměna ze zisku 

Poplatek ze Zisku je odvozen od zisků Investora a je účtován ze Spravovaného Klientského 

Účtu a vyplácen Poskytovateli Strategie, Introducerovi a/nebo Společnosti při rozdělování 

zisků. Poplatek ze Zisku je uveden v procentech v Nabídce Strategie v PurpleZone.  

Poplatek ze Zisku se vypočítává podle zásady "Profit High-Water Mark". Poplatek ze Zisku je 

účtován každý měsíc ze Spravovaného Klientského Účtu jako procento z "čistých nových 

zisků" nad hranicí Profit High-Water Mark. 
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Zásada Profit High-Water Mark je v podstatě největší kumulativní kladný výsledek 

obchodování na Spravovaném Klientském Účtu za celou dobu, kdy je Spravovaný Klientský 

Účet připojen k dané Strategii. Profit  High-Water Mark se vypočítává na konci daného 

měsíce.  

Částka účtovaná jako Poplatek ze Zisku se vypočítá podle následujícího vzorce: 

Zisk/Ztráta * Poplatek ze Zisku / 100 

Zisk/Ztráta = zisk nebo ztráta vzniklá na Spravovaném Klientském Účtu, včetně Swapů 

a Komisí. Počítá se ze všech otevřených a uzavřených obchodů provedených na 

Strategii, ke které je Spravovaný Klientský Účet Investora připojen v daném měsíci. 

Výpočet zisku/ztráty probíhá ve 23:59 hodin času serveru MT4 posledního dne v měsíci, 

kdy je Spravovaný Klientský Účet Investora připojen ke Strategii, a to podle principu Profit 

High-Water Mark.  

Výkonnostní poplatek = v procentech, jak je uvedeno v Nabídce Strategie v PurpleZone.  

Pokud je výsledek záporný, Poplatek ze Zisku se nevyplácí.  

V případě, že se Investor rozhodne vybrat všechny své prostředky, požádat o Interní Převod 

nebo odpojit svůj Spravovaný Klientský Účet od Strategie dříve než na konci měsíce a zároveň 

je na Spravovaném Klientském Účtu Investora za daný měsíc dosaženo zisku, Společnost si 

vyhrazuje právo dočasně zablokovat potřebné prostředky k účtování Poplatku ze Zisku za 

daný měsíc ze Spravovaného Klientského Účtu nebo tuto částku účtovat z jakéhokoli jiného 

obchodního účtu Investora. 

Když se investor rozhodne připojit svůj Spravovaný Klientský Účet k jiné Strategii, hodnota 

Profit High-Water Mark se vynuluje na úroveň Ekvity Investora v okamžiku připojení k nové 

Strategii.  

Když Investoři odpojí svůj Spravovaný Klientský Účet od určité Strategie a poté se rozhodnou 

znovu připojit stejný Spravovaný Klientský Účet ke stejné Strategii, zůstane původní hodota 

"Profit High-Water Mark" pro tento účet platná. 

V souladu s principem Profit High-Water Mark se celkový záporný výsledek zisku/ztráty z 

provedených obchodů přenáší do dalšího měsíce, kde se přičítá k výsledku zisku/ztráty z 

provedených obchodů za daný měsíc. Pokud je výsledná částka stále záporná, pak se opět 

převede do dalšího měsíce atd.  

Pokud je výsledná částka kladná, je ze Spravovaného Účtu Strategie účtován Poplatek ze 

Zisku. 

Příklad: V závislosti na konkrétní Strategii se ze Spravovaného Klientského Účtu účtuje 

Poplatek ze Zisku, pokud Ekvita účtu překonala aktuální úroveň Profit High-Water Mark. 

Například: Ekvita Investora na Spárovaném Klientském Účtu ve 23:59 hodin času serveru 

MT4 posledního dne v měsíci je 2560 USD, Profit High-Water Mark je 2000 USD a Poplatek 

ze Zisku je 10 %, pak se Poplatek ze Zisku vypočítá takto: (2560 - 2000) x 0,1 = 56 USD. 
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b)  Vstupní poplatek (Front Fee) 

Vstupní poplatek je procentní podíl ze všech vkladů Investora a/nebo všech připsaných 

Interních Převodů na konkrétní Spravovaný Klientský Účet. Je účtován Společností při 

provádění všech vkladů a/nebo všech připsaných Interních Převodů na Spravovaný Klientský 

Účet spojený s Účtem Strategie. Vstupní Poplatek je hrazen Introducerovi a/nebo 

Společnosti. Vstupní Poplatek je uveden v procentech v Nabídce Strategie v PurpleZone.  

Vstupní Poplatek se vypočítá podle následujícího vzorce: 

Vklad * Vstupní Poplatek/100 

přičemž: 

Vklad = částka vkladu/první připsaný Interní Převod 

Vstupní Poplatek = procento uvedené jako Vstupní Poplatek v Nabídce Strategie v 

PurpleZone.  

Příklad: V závislosti na konkrétní Strategii a jejích podmínkách bude účtován Vstupní 

Poplatek, nebo ne. Vstupní Poplatek se účtuje pouze tehdy, když Investor provede vklad nebo 

Interní Převod na obchodní účet, který je připojen k dané Strategií. Například Investor provede 

vklad ve výši 1000 USD na připojený obchodní účet, Vstupní Poplatek činí 5 %, takže konečná 

účtovaná částka se vypočítá takto: 1000 x 0,05 = 50 USD. 

c) Manažerský Poplatek (Management Fee) 

Poplatek za poskytování obchodních signálů. Manažerský Poplatek je procentní podíl z Ekvity 

Investora, který bude měsíčně strháván ze Spravovaného Klientského Účtu a vyplácen 

Poskytovateli Strategie, Introducerovi a/nebo Společnosti. Manažerský Poplatek se platí 

ročně a je uveden v procentech v Nabídce Strategie v PurpleZone.  

Společnost odečítá měsíčně Manažerský Poplatek, a to ve výši 1/12 Manažerského Poplatku 

Strategie uvedeného v PurpleZone.  

Manažerský Poplatek se vypočítá podle následujícího vzorce: 

Ekvita Investora *Manažerský Poplatek/100/12 * Připojený čas 

přičemž: 

Ekvita Investora = Ekvita Investora ve 23:59 hodin času serveru MT4 posledního dne 

v měsíci, kdy je Spravovaný Klientský Účet připojen ke Strategii. 

Manažerský Poplatek = odměna za poskytování obchodních signálů podle Nabídky 

Strategie. 

Doba připojení = počet kalendářních dnů, kdy byl Spravovaný Klientský Účet investora 

připojen k Systému PAMM v daném měsíci, dělený počtem kalendářních dnů v tomto 
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měsíci. 

Příklad: Je konec měsíce a Ekvita Investora na Spravovaném Klientském Účtu Investora je 

1000 USD. Spravovaný Klientský Účet byl v uplynulém měsíci připojen ke Strategii 15 dní. 

Manažerský Poplatek Strategie zobrazený v PurpleZone je 12 %. Konečná částka, která má 

být účtována, se vypočítá následovně: 1000*(12/100/12)* (15/30) = 5 USD. 

Společná pravidla pro Poplatky za Službu Správy Portfolia 

Po skončení Obchodního Intervalu se analyzují výsledky obchodování na Spravovaných 

Klientských Účtech Investora a vypočítá se Manažerský Poplatek a Poplatek ze Zisku.  

Obchodní Interval je časový úsek, ve kterém jsou poskytovány Služby Správy Portfolia a po 

jehož uplynutí Společnost vypočítá Manažerský Poplatek a Poplatek ze Zisku. Obchodní 

Interval u jakékoli Strategie se rovná jednomu kalendářnímu měsíci, není-li uvedeno jinak. 

Obchodní Interval začíná dnem připojení Spravovaného Klientského Účtu Investora ke 

konkrétní Strategii a končí na konci konkrétního kalendářního měsíce, není-li v Nabídce 

Strategie uvedeno jinak. Ukončení jednoho Obchodního Intervalu znamená začátek dalšího 

Obchodního Intervalu.  

V případě, že je na Spravovaném Klientském Účtu Investora splatný Manažerský Poplatek, 

Poplatek ze Zisku a Vstupní Poplatek který již není možné Společnosti uhradit, vyhrazuje si 

Společnost právo účtovat splatný Manažerský Poplatek, Poplatek ze Zisku a Vstupní Poplatek 

z jakéhokoli jiného účtu vedeného Společností na jméno Investora. 

Manažerský Poplatek, Poplatek ze Zisku a Vstupní Poplatek nemusí být účtovány ze 

Spravovaného Klientského Účtu Investora na základě vzájemné dohody mezi Společností a 

Poskytovatelem Strategie.  

Společnost může podle vlastního uvážení informovat své Klienty alespoň jednou ročně na 

individuálním základě o skutečné výši přijatých nebo vyplacených plateb nebo dávek. 

12. ZODPOVĚDNOST 

V souladu s platnými právními předpisy nenese Společnost ani žádné přidružené třetí strany, 

jako jsou Poskytovatelé Strategie, odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z: 

a. úkonů, které Společnost provádí za účelem provedení Vašich písemných a/nebo 

ústních pokynů, včetně pokynů zadaných do PurpleZone; 

b. rozhodnutí nebo kroky poskytovatele Strategie, k jehož Strategii jste se rozhodli 

připojit svůj Spravovaný Klientský Účet, a/nebo 

c. konkrétní investiční rozhodnutí nebo opatření přijatá nebo opomenutá v dobré víře 

jakoukoli Strategií, včetně Strategie kontrolované Společností; 

d. jakékoli riziko, na které jste byli výslovně upozorněni v těchto Podmínkách pro 

Strategie a/nebo v Smlouvě s Klientem a/nebo ve Upozornění na Rizika a/nebo 
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prostřednictvím PurpleZone; 

e. vaše úplné a/nebo částečné nepochopení Služeb Správy Portfolia, zejména, ale 

nikoliv pouze, pochopení Strategií a/nebo jakékoli funkce, výpočtu, poplatku. 

f. spoléhání se Investorů na jakákoli prohlášení, vyhlášení, materiály nebo jakékoli 

informace poskytnuté Investorům jakoukoli třetí stranou kromě Společnosti, mimo 

jiné včetně Poskytovatelů Strategie a/nebo Introducerov.    

13. DŮVĚRNOST 

Investoři tímto berou na vědomí, že Společnost nemá právo zveřejňovat žádné osobní údaje 

o Poskytovatelích Strategie, pokud k tomu Poskytovatel Strategie neudělí písemný souhlas.  

Společnost zpřístupní Poskytovateli Strategie pouze Spravovaný Klientský Účet Investora. 

Žádné další informace o Investorovi nejsou zveřejňovány. 

Investor přijímá povinnost zajistit plnou důvěrnost přístupových údajů do PurpleZone. 

Veškeré stížnosti týkající se neoprávněného přístupu do PurpleZone budou zamítnuty, 

pokud záznamy serveru obsahují informaci, že k tomuto přístupu bylo použito skutečné 

Heslo a Přihlašovací jméno. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto Podmínky pro Strategie mohou být Společností čas od času aktualizovány nebo 

změněny. Potvrzujete, že jste se při používání Strategií nespoléhali na žádné prohlášení s 

výjimkou výslovného prohlášení Společnosti v těchto Podmínkách pro Strategie.  

Společnost má právo kdykoli změnit tyto Podmínky pro Strategie, přičemž vás o těchto 

změnách informuje písemně nejméně pět pracovních dnů předem. Jakékoli takové změny 

vstoupí v platnost dnem uvedeným v oznámení. Berete na vědomí, že změna, která je 

provedena s ohledem na změnu zákona nebo nařízení, může v případě potřeby nabýt 

účinnosti okamžitě. 

Pokud není dohodnuto jinak, budou všechny dokumenty předložené jednou stranou druhé 

straně jakýmkoli způsobem doručení brány v úvahu pouze tehdy, pokud existuje možnost 

přesného ověření odesílatele. Tyto podmínky definují komunikační prostředky jako E-mail, 

publikace na Webových stránkách Společnosti a oznámení v PurpleZone. E-mail Společnosti 

pro účely komunikace je: support@purple-trading.com. Po odeslání se takový e-mail považuje 

za doručený. 

VÝKLAD: Pokud z kontextu nevyplývá jinak, v těchto podmínkách a jejich přílohách, 

dodatcích, dodatcích, přílohách, rozpisech a exponátech:  

(a) mužský rod zahrnuje ženský a střední rod a jednotné číslo zahrnuje množné číslo a 

naopak;  

(b) odkazy na osoby zahrnují fyzické osoby, právnické osoby, sdružení bez právní 
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subjektivity a osobní společnosti;  

(c) nadpisy jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na konstrukci a výklad těchto 

Podmínek pro strategie;  

(d) odkazy na body odůvodnění, doložky a přílohy, rozpisy a přílohy a jejich dílčí části, 

pokud z nich nevyplývá opačný záměr, se vztahují na body odůvodnění, doložky a 

přílohy, rozpisy a přílohy a dílčí části těchto podmínek pro strategie. 

Veškeré přílohy, dodatky, dodatky, přílohy, rozpisy a přílohy, jakož i preambule a body 

odůvodnění uvedené výše tvoří nedílnou součást těchto Podmínek pro Strategie a mají 

stejnou platnost a účinnost, jako kdyby byly výslovně uvedeny v textu těchto podmínek. 

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, jakýkoli odkaz na "dokument" v těchto podmínkách se 

považuje za odkaz na jakýkoli "elektronický" dokument. 

Pokud se v těchto Podmínkách objeví slovo "včetně" v jakékoli podobě, bude vykládáno tak, 

jako by za ním následovala fráze "bez omezení", pokud kontext nevyžaduje jinak. 

VYMAHATELNOST: Pokud některé ustanovení těchto Podmínek pro strategie je nebo se 

stane nezákonným, nevymahatelným nebo neplatným v jakékoli jurisdikci, nebude to mít vliv 

na (1) vymahatelnost nebo platnost jakéhokoli jiného ustanovení těchto Podmínek pro 

Strategie v dané jurisdikci nebo (2) vymahatelnost nebo platnost tohoto nebo jakéhokoli jiného 

ustanovení těchto Podmínek pro Strategie v jiných jurisdikcích. 

Pokud nedojde k urovnání sporu způsobem popsaným v Zásadách vyřizování stížností 

klientů, budou všechny spory a rozpory vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s 

nimi řešeny s konečnou platností u soudu na Kypru. Tyto Podmínky se řídí kyperským 

právem. 
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