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právně  závazná  je  původní  verze  v  anglickém
jazyce.

PRAVIDLA VYKONÁVANÍ PŘÍKAZŮ

1. Úvod

Toto  Shrnutí  Nejlepších  zájmů  a  Pravidel  provádění  příkazů  (dále
pouze  ,,Pravidla”)  tvoří  přílohu  Dohody  o  poskytování  služeb,  a  je  vám
(Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi) poskytnuto v souladu s ustanoveními
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a jejich
transpozicí  do  práva  Kyperské  republiky  zákonem  č.  87(I)/2017,  ve  znění
pozdějších  předpisů  (dále  pouze  ,,Zákon”),  na  základě  čehož  je  L.F.
Investment Limited (dále pouze ,,Společnost”) povinna podniknout všechna
patřičná opatření k zachování co nejlepších zájmů svých Klientů při přijímání a
přenosu Klientských pokynů za účelem dosažení co nejlepších výsledků při
realizaci  takových  Klientských  pokynů  a  při  poskytování  služeb  Správy
portfolia a zároveň se držet principů stanovených Zákonem při poskytování
investičních služeb.

2. Rozsah

Tato Pravidla se vztahují na Retailové i Profesionální Klienty, stejně jako na
Způsobilé protistrany (tak, jak je definováno v Pravidlech klasifikace Klientů).
Tato pravidla se vztahují na všechny Klienty Společnosti, aby bylo zajištěno,
že společnost, na kterou jsou přenášeny příkazy k provedení, má prováděcí
opatření,  která  jí  umožní  splnit  svou  "povinnost  jednat  v  nejlepším  zájmu
klientů a nejlepším způsobem".

Tato  Pravidla  platí  pro  finanční  nástroje  a  produkty  definované  ve
Všeobecných podmínkách Společnosti, včetně Převoditelných cenných papírů,
Obchodovatelných  fondů  (dále  pouze  "ETF"),  rozdílových  kontraktů  (dále
pouze  "CFD")  atd.  Některé  z těchto  produktů  jsou  obchodovány  jako  OTC
nástroje z důvodu jejich charakteru. 

3. Faktory pro nejlepší realizaci

Společnost  by  měla  podniknout  všechna  potřebná  opatření  za  účelem
dosažení  co  nejlepších možných výsledků pro své Klienty s  přihlédnutím k
následujícím  faktorům  při  zacházení  s  Klientovými  příkazy:  cena,  náklady,
rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem, dopad na trh nebo
jiný  aspekt  související  s  provedením  příkazu.  Společnost  výše  uvedený
seznam faktorů nepovažuje za vyčerpávající a uvedené pořadí neurčuje jejich
prioritu. 
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a) Cena:  Pro  každý konkrétní  CFD uvádí  Společnost  dvě  ceny:  vyšší  cenu
(ASK), za niž Klient může nakupovat (go long) na CFD, a nižší cenu (BID),
za niž Klient může prodávat (go short) na CFD. Společně jsou ceny ASK a
ceny BID označovány jako ceny Společnosti. Vypořádací cena daného CFD
je  daná  odkazem  na  cenu  příslušného  podkladového  aktiva,  kterou
Společnost obdrží od příslušného poskytovatele likvidity. Rozdíl mezi nižší
a vyšší cenou daného CFD je rozšíření (Spread). Cena veškerých nástrojů,
poskytovaných  Společností,  je  po  provedení  obchodu  uvedena  v
informačním  systému,  který  Klient  používá.  Indikativní  ceny  před
provedením  obchodu  jsou  vysílány  Klientovým  technologickým
poskytovatelem přímo na obchodní platformu/systém Klienta. Společnost
aktualizuje  ceny  svých  poskytovatelů  likvidity  tak  často,  jak  to
technologické možnosti a komunikační linky dovolí. Společnost pravidelně
kontroluje  ceny  svých  poskytovatelů  strategie,  aby  se  ujistila  o  jejich
konkurenceschopnosti.  Společnost  nebude  jakýmkoliv  způsobem
zveřejňovat žádné ceny mimo pracovní dobu Společnosti, tedy ani příkazy
Klientů nemohou být zadávány v této době. 

b) Náklady:  Týkají  se  komisí,  nákladů  a  poplatků  účtovaných  za  realizaci
Vašeho pokynu, včetně poplatků převodních míst, poplatků za clearing a
zúčtování, a jakýchkoliv jiných poplatků hrazených třetím stranám. Jedná
se  např.  o  případy  otevření  pozice  u  některých  typů  CFD  nebo
převoditelných  cenných  papírů,  kdy  může  být  po  Klientovi  požadováno
zaplacení provize, spreadu nebo finančního poplatku. Provize mohou být
účtovány buď ve formě procentního podílu  z  celkové hodnoty obchodu,
nebo jako pevné částky na jednotku obchodovaného objemu. V případě
finančních poplatků je hodnota otevřených pozic u některých typů nástrojů
zvyšována nebo snižována o tzv. swap („swap rate“) v průběhu platnosti
dohody.  Finanční  poplatky  jsou  založeny  na  převládajících  úrokových
sazbách  na  trhu,  které  se  mění  v  průběhu  času.  Pro  CFD  kontrakty  a
Převoditelné  cenné  papíry,  které  Společnost  nabízí,  mohou  být  provize
nebo finanční poplatek započteny v ceně Společnosti namísto výslovného
účtování z účtu Klienta. Podrobnosti o provizích, spreadu nebo finančních
poplatcích,  které  jsou  uvedeny  v  rámci  obchodních  podmínek  systému
Společnosti,  zveřejněných  na  webových  stránkách  Společnosti  a  řádně
sděleny Klientovi.

c) Rychlost  provedení:  Společnost  působí  jako  zprostředkovatel  jménem
Klienta.  Společnost  nerealizuje  Klientovy  příkazy  ve  formě  „principal  to
principal,“  tzn.  Společnost  není  převodním  místem  (dle  Směrnice  EK
2006/73/EC implementující MiFID) pro provádění Klientových pokynů. Proto
Společnost  přenáší  příkazy  Klientů  nebo  zařídí  jejich  provedení
poskytovatelem  likvidity  třetí  strany,  s  níž  spolupracuje.  Nicméně,
Společnost  přiřazuje značnou důležitost  provádění  Klientových příkazů a
snaží se, aby jejich provedení bylo co nejrychlejší v rámci technologických
a komunikačních možností. 
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d) Pravděpodobnost provedení: Při předávání příkazů záleží pravděpodobnost
provedení  na  dostupnosti  cen  poskytovatelů  likvidity.  V  některých
případech  nemusí  být  možné  zařídit  provedení  pokynu,  například  v
následujících  případech: během vydávání  tržních zpráv,  během zahájení
obchodního dne, v případě vyšší volatility trzích, na nichž se mohou ceny
výrazně pohybovat nahoru nebo dolů a odlišovat se od kótovaných cen,
příp. když dochází k  rychlým pohybům cen, pří nedostatečné likviditě pro
realizaci konkrétního objemu za dané ceny, při zásahu vyšší moci atd. V
případě, že Společnost není schopna provést příkaz kvůli  ceně, velikosti
nebo z jiného důvodu, nezašle Klientovi informace o ceně, při které by byla
ochotna jednat, příkaz tedy nebude vůbec proveden. 

Za  vynaložení  přiměřeného  úsilí  v  rámci  dodatečného  oznamování  má
Společnost základě vlastního uvážení právo změnit transakce, nepřenášet
je, neprovádět nebo zrušit provedené transakce, pokud: (a) transakce byly
provedeny na základě arbitráže nebo využití tržního selhání, příp. kotací
mimo  trhu;  (b)  požadované  provedení  příkazu  nebylo  možné  kvůli
technickému  problému;  (c)  poskytovatel  likvidity  zrušil  nebo  změnil
transakci  se Společností;  a/nebo (d) krytí  transakce nebylo zrealizováno
nebo  pouze  částečně  poskytovatelem  likvidity.  Společnost  má  také  na
základě vlastního uvážení a bez upozornění nebo vysvětlení Klientovi právo
zrušit  nebo  odmítnout  přenos  nebo  provedění  jakéhokoliv  příkazu,
požadavku nebo pokynu Klienta, a to za okolností uvedených v Obecných
obchodních podmínkách a Ustanoveních o Klientech.

e) Pravděpodobnost  vypořádání:  Usilujeme  o  včasnou  realizaci  Vašich
obchodů. Je-li si Společnost vědoma, že konkrétní strategie pro vypořádání
může  ohrozit  pravděpodobnost  vypořádání,  nemusíme  danou  strategii
schválit, i kdyby mohla mít potenciál vypořádání za lepší cenu. 

f) Velikost příkazu: Skutečná minimální velikost příkazu je pro každý typ účtu
odlišná. Lot je jednotka udávající objemu obchodu a odlišuje se pro každý
typ CFD. Pro hodnotu minimální a maximální velikosti příkazu a každý lot
pro daný typ CFD se prosím podívejte na Schéma obchodních pojmů a
postupů,  které  je  Klientovi  řádně  předkládáno.  Společnost  si  vyhrazuje
právo  kdykoliv  měnit  podmínky  obchodu  v  závislosti  na  tržní  situaci  a
pravidlech řízení rizik bez předchozího upozornění, kdy ale takové změny
učiní  dostupnými  prostřednictvím  webových  stránek  nebo  nosiče  dat.
Klient je povinen si je přečíst před zadáním každého nového příkazu. 

g) Tržní  dopad:  Některé  faktory  mohou  rychle  ovlivnit  ceny  podkladových
nástrojů/produktů,  z  nichž  Společnost  vyvozuje  cenu,  a  mohou  rovněž
ovlivnit další faktory zde uvedené. Společnost podnikne všechna potřebná
opatření k dosažení co nejlepších výsledků pro Klienta. 

Zadá-li Klient konkrétní instrukci, Společnost zajistí, že bude Klientův příkaz
proveden podle jeho instrukcí.

Upozornění:  jakékoliv  Klientovy  specifické  instrukce  mohou  zabránit
Společnosti  přijmout  kroky,  které  byly  navrženy  a  zavedeny  pro  dosažení
nejlepšího možného výsledku při provádění těchto příkazů, pokud jde o prvky,
které se vztahují k těmto pokynům.
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Společnost svým Klientům zajišťuje přístup k několika poskytovatelům likvidity
za účelem dosažení nejvyšší  možné likvidity na trhu. Společnost nemůže a
nebude jakkoliv  garantovat,  že  uvedená cena bude stejná nebo lepší,  než
cena od jiného poskytovatele.

4. Kritéria nejlepší realizace pokynů

Pro  stanovení  relativní  důležitosti  faktorů  realizace  zohlední  Společnost
kritéria nejlepšího provádění: 

• charakteristika Klienta,

• charakteristika pokynu Klienta,

• charakteristika finančního nástroje použitého k provedení příkazu, 

 nejlepší možný výsledek bude určen na základě komplexního zhodnocení a
jeho podmínek, zahrnujíc cenu kontraktu a náklady spojené s provedením
příkazu. Další prováděcí  faktory, kterými jsou rychlost,  pravděpodobnost
objemu realizace, povaha nebo jakékoliv další příslušné faktory, budou ve
většině případů sekundární ve vztahu k nejlepší ceně a možným nákladům,
nepřinesou-li Klientovi z celkového hlediska nejlepší možný výsledek.

U  Retailových  klientů  je  možné  určit  nejlepší  možný  výsledek  ve  smyslu
celkového  uvážení,  představujícího  cenu  finančního  nástroje  a  náklady  ve
vztahu k realizaci,  zahrnující  veškeré náklady, které Klient snášel  přímo ve
vztahu k realizaci  pokynu,  včetně  poplatků  za  převodní  místo,  clearingu  a
zůčtování,  a  jakýchkoliv  dalších  poplatků,  hrazených  třetími  stranami,
zapojenými  do  provedení  pokynu.  Za  nasměrování  pokynů  Klienta  na
konkrétní převodní nebo obchodní místo neobdrží Společnost žádnou odměnu,
slevu  ani  nepeněžitý  prospěch,  protože  by  tím  mohlo  docházet  k rozporu
s podmínkami zásad konfliktu zájmů nebo nedovoleného prospěchu.

5. Specifické instrukce Klienta

Kdykoliv  dojde  ke  specifickému  pokynu  od  Klienta  nebo  v jeho  jménu,
Společnost  je  povinna  v  maximální  možné  míře  zajistit  realizaci  Klientova
příkazu  striktně  v  souladu  s  tímto  specifickým  pokynem.  Je  nutno
poznamenat,  že  specifický  pokyn  od  Klienta  může  Společnosti  zabránit
přijmout  opatření  k  dosažení  nejlepšího  možného  výsledku  pro  Klienta.
Obchodní  pravidla  konkrétních  trhů  a  tržní  podmínky  mohou  Společnosti
znemožnit realizaci určitých pokynů Klienta. Není-li pokyn Klienta kompletní,
Společnost může určit nespecifikované aspekty provedení v souladu s těmito
Pravidly, nebo pokyn odmítnout.

6. Provádění pokynů Klienta
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Pokyny Klienta budou přeneseny z Klientova systému do systému Společnosti
elektronickými  prostředky.  Společnost  také  může  na  základě  vlastního
uvážení a během své pracovní doby přijmout Klientovy specifické instrukce
týkající  se provedení transakce následujícími prostředky: telefonicky, faxem
a/nebo  elektronickou  poštou  (e-mailem)  na  oddělení  realizace,  podléhajíc
podmínkám těchto Pravidel a Dohody o poskytování služeb. Takové pokyny
neukládají Společnosti žádnou povinnost k jejich provedení.

Společnost splňuje při zpracovávání Klientských příkazů následující podmínky:

a) zajistí,  že  příkazy  prováděné  na  pokyn  Klienta  jsou  okamžitě
zaznamenány a přiděleny; 

b) srovnatelné  příkazy  Klientů  provádí  postupně a  bez  prodlení,  ledaže
vlastnosti  příkazu  nebo  převládající  tržní  podmínky  toto  neumožňují,
nebo vyžadují-li zájmy Klienta něco jiného; 

c) informuje  všechny  své  Klienty  o  jakýchkoli  materiálních  obtížích
souvisejících  s  řádným  prováděním  příkazů,  v  rozumném  časovém
rámci, ihned poté, co se o takových obtížích dozví.

U nástrojů přípuštěných k obchodování a oficiálnímu uvedení na regulovaný
trh  nebo  akciovou  burzu  (tzn.  dluhopisy,  akcie,  futures  a  ETF)  přenáší
Společnost  pokyny  do  mnohostranného  obchodního  systému  nebo  třetím
stranám,  jež  mohou  obchodovat  na  akciových  burzách  za  ceny  platné  na
akciových burzách.

Pro OTC produkty převádí Společnost pokyny k příslušných poskytovatelům
likvidity  v zájmu  realizace  za  ceny  jimi  poskytovanými  na  obchodních
platformách.

7. Vypořádací místa

Vypořádací  místa  jsou  právnické  osoby,  kterým  jsou  zadávány  pokyny.
Společnost  spolupracuje  s  více  poskytovateli  likvidity,  kteří  jsou
vypořádavacími místy a o níž musí být Klient řádně informován na vyžádání.

Poskytovatelé likvidity Společnosti jsou následující:

 IS  Prime Limited (licencovaný a  regulovaný Financial  Conduct  Authority
Spojeného království Velké Británie)

 LMAX  Limited  (licencovaný  a  regulovaný  Financial  Conduct  Authority
Spojeného království Velké Británie)

 IS Prime Hong Kong Limited (licencovaná/regulovaná Komisí Hong Kongu
pro cenné papíry a futures)

 European  Investment  Centre,  o.c.p.,  a.s.  (licencovaný  a  regulovaný
Slovenskou národní bankou)

 EXT Ltd. (licencovaná/regulovaná společnost Kyperskou komisí pro cenné
papíry (CySEC)
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Klient  bere  na  vědomí,  že  transakce  uzavírané  na  CFD  se  Společností  se
neuskutečňují  na všeobecně uznávané burze, ale mimo burzu (OTC) a jako
takové mohou být vystaveny větším rizikům, než by hrozilo u transakcí  na
regulované burze.  Proto  nemusí  Společnost  zajistit  provedení  pokynu nebo
může  změnit  otevírací  (uzavírací)  cenu  pokynu  v  případě  jakéhokoliv
technického selhání obchodní platformy nebo systému pro kotace cen. 

Dále  Klient  souhlasí  s  faktem,  že  jeho  příkazy  budou  prováděny  mimo
regulovaný  trh  (např.  Licencovaná  evropská  burza)  nebo  mnohostranný
obchodní systém (např. Evropský finanční obchodní systém).

8. Souhlas klienta

Uzavřením  Dohody  o  poskytování  služeb  se  Společností  za  účelem
poskytování  investičních  služeb  Klient  souhlasí,  že  se  bude  řídit  těmito
Pravidly.

9. Úprava pravidel a dodatečné informace

Společnost  kontroluje  tato  Pravidla  každoročně  nebo  také  v  případě
jakýchkoliv  závažných  změn  ovlivňujících  schopnost  Společnosti  získat
nejlepší možný výsledek pro realizaci pokynu Klienta.

Společnost kontroluje celkovou kvalitu jejího pokynu pravidelně. Nepřetržité
hodnocení  realizace  a  místa  vypořádání  probíhá  pomocí  scoring  systému
(bodovací systém). Společnost publikuje Oznámení o shrnutí kvality realizace
na jejích webových stránkách, představujíc shrnutí potřebných kroků, jež musí
Společnost  podniknout  vedle  kroků  vyžadovaných  Pravidly  pro  realizaci
pokynů  Společnosti,  jako  i  analýzu  a  závěry  odvozené  z monitoringu
podniknutého s ohledem na realizaci pokynů Klientů ve vypořádacích místech
využívaných Společností během roku.

Společnost si vyhrazuje právo revidovat a/nebo upravovat Pravidla a opatření
kdykoliv se to jeví jako vhodné, aniž by upozornila Klienta. Poslední aktuální a
platná verze bude zveřejněna Společností na jejích webových stránkách.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace k těmto Pravidlům,
napište nám na adresu support@purple-trading.com. 


	Pravidla vykonávaní příkazů
	1. Úvod
	Toto Shrnutí Nejlepších zájmů a Pravidel provádění příkazů (dále pouze ,,Pravidla”) tvoří přílohu Dohody o poskytování služeb, a je vám (Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi) poskytnuto v souladu s ustanoveními Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a jejich transpozicí do práva Kyperské republiky zákonem č. 87(I)/2017, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze ,,Zákon”), na základě čehož je L.F. Investment Limited (dále pouze ,,Společnost”) povinna podniknout všechna patřičná opatření k zachování co nejlepších zájmů svých Klientů při přijímání a přenosu Klientských pokynů za účelem dosažení co nejlepších výsledků při realizaci takových Klientských pokynů a při poskytování služeb Správy portfolia a zároveň se držet principů stanovených Zákonem při poskytování investičních služeb.
	2. Rozsah
	Tato Pravidla se vztahují na Retailové i Profesionální Klienty, stejně jako na Způsobilé protistrany (tak, jak je definováno v Pravidlech klasifikace Klientů). Tato pravidla se vztahují na všechny Klienty Společnosti, aby bylo zajištěno, že společnost, na kterou jsou přenášeny příkazy k provedení, má prováděcí opatření, která jí umožní splnit svou "povinnost jednat v nejlepším zájmu klientů a nejlepším způsobem".
	Tato Pravidla platí pro finanční nástroje a produkty definované ve Všeobecných podmínkách Společnosti, včetně Převoditelných cenných papírů, Obchodovatelných fondů (dále pouze "ETF"), rozdílových kontraktů (dále pouze "CFD") atd. Některé z těchto produktů jsou obchodovány jako OTC nástroje z důvodu jejich charakteru.
	3. Faktory pro nejlepší realizaci
	Společnost by měla podniknout všechna potřebná opatření za účelem dosažení co nejlepších možných výsledků pro své Klienty s přihlédnutím k následujícím faktorům při zacházení s Klientovými příkazy: cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem, dopad na trh nebo jiný aspekt související s provedením příkazu. Společnost výše uvedený seznam faktorů nepovažuje za vyčerpávající a uvedené pořadí neurčuje jejich prioritu.
	a) Cena: Pro každý konkrétní CFD uvádí Společnost dvě ceny: vyšší cenu (ASK), za niž Klient může nakupovat (go long) na CFD, a nižší cenu (BID), za niž Klient může prodávat (go short) na CFD. Společně jsou ceny ASK a ceny BID označovány jako ceny Společnosti. Vypořádací cena daného CFD je daná odkazem na cenu příslušného podkladového aktiva, kterou Společnost obdrží od příslušného poskytovatele likvidity. Rozdíl mezi nižší a vyšší cenou daného CFD je rozšíření (Spread). Cena veškerých nástrojů, poskytovaných Společností, je po provedení obchodu uvedena v informačním systému, který Klient používá. Indikativní ceny před provedením obchodu jsou vysílány Klientovým technologickým poskytovatelem přímo na obchodní platformu/systém Klienta. Společnost aktualizuje ceny svých poskytovatelů likvidity tak často, jak to technologické možnosti a komunikační linky dovolí. Společnost pravidelně kontroluje ceny svých poskytovatelů strategie, aby se ujistila o jejich konkurenceschopnosti. Společnost nebude jakýmkoliv způsobem zveřejňovat žádné ceny mimo pracovní dobu Společnosti, tedy ani příkazy Klientů nemohou být zadávány v této době.
	b) Náklady: Týkají se komisí, nákladů a poplatků účtovaných za realizaci Vašeho pokynu, včetně poplatků převodních míst, poplatků za clearing a zúčtování, a jakýchkoliv jiných poplatků hrazených třetím stranám. Jedná se např. o případy otevření pozice u některých typů CFD nebo převoditelných cenných papírů, kdy může být po Klientovi požadováno zaplacení provize, spreadu nebo finančního poplatku. Provize mohou být účtovány buď ve formě procentního podílu z celkové hodnoty obchodu, nebo jako pevné částky na jednotku obchodovaného objemu. V případě finančních poplatků je hodnota otevřených pozic u některých typů nástrojů zvyšována nebo snižována o tzv. swap („swap rate“) v průběhu platnosti dohody. Finanční poplatky jsou založeny na převládajících úrokových sazbách na trhu, které se mění v průběhu času. Pro CFD kontrakty a Převoditelné cenné papíry, které Společnost nabízí, mohou být provize nebo finanční poplatek započteny v ceně Společnosti namísto výslovného účtování z účtu Klienta. Podrobnosti o provizích, spreadu nebo finančních poplatcích, které jsou uvedeny v rámci obchodních podmínek systému Společnosti, zveřejněných na webových stránkách Společnosti a řádně sděleny Klientovi.
	c) Rychlost provedení: Společnost působí jako zprostředkovatel jménem Klienta. Společnost nerealizuje Klientovy příkazy ve formě „principal to principal,“ tzn. Společnost není převodním místem (dle Směrnice EK 2006/73/EC implementující MiFID) pro provádění Klientových pokynů. Proto Společnost přenáší příkazy Klientů nebo zařídí jejich provedení poskytovatelem likvidity třetí strany, s níž spolupracuje. Nicméně, Společnost přiřazuje značnou důležitost provádění Klientových příkazů a snaží se, aby jejich provedení bylo co nejrychlejší v rámci technologických a komunikačních možností.
	d) Pravděpodobnost provedení: Při předávání příkazů záleží pravděpodobnost provedení na dostupnosti cen poskytovatelů likvidity. V některých případech nemusí být možné zařídit provedení pokynu, například v následujících případech: během vydávání tržních zpráv, během zahájení obchodního dne, v případě vyšší volatility trzích, na nichž se mohou ceny výrazně pohybovat nahoru nebo dolů a odlišovat se od kótovaných cen, příp. když dochází k  rychlým pohybům cen, pří nedostatečné likviditě pro realizaci konkrétního objemu za dané ceny, při zásahu vyšší moci atd. V případě, že Společnost není schopna provést příkaz kvůli ceně, velikosti nebo z jiného důvodu, nezašle Klientovi informace o ceně, při které by byla ochotna jednat, příkaz tedy nebude vůbec proveden.
	Za vynaložení přiměřeného úsilí v rámci dodatečného oznamování má Společnost základě vlastního uvážení právo změnit transakce, nepřenášet je, neprovádět nebo zrušit provedené transakce, pokud: (a) transakce byly provedeny na základě arbitráže nebo využití tržního selhání, příp. kotací mimo trhu; (b) požadované provedení příkazu nebylo možné kvůli technickému problému; (c) poskytovatel likvidity zrušil nebo změnil transakci se Společností; a/nebo (d) krytí transakce nebylo zrealizováno nebo pouze částečně poskytovatelem likvidity. Společnost má také na základě vlastního uvážení a bez upozornění nebo vysvětlení Klientovi právo zrušit nebo odmítnout přenos nebo provedění jakéhokoliv příkazu, požadavku nebo pokynu Klienta, a to za okolností uvedených v Obecných obchodních podmínkách a Ustanoveních o Klientech.
	e) Pravděpodobnost vypořádání: Usilujeme o včasnou realizaci Vašich obchodů. Je-li si Společnost vědoma, že konkrétní strategie pro vypořádání může ohrozit pravděpodobnost vypořádání, nemusíme danou strategii schválit, i kdyby mohla mít potenciál vypořádání za lepší cenu.
	f) Velikost příkazu: Skutečná minimální velikost příkazu je pro každý typ účtu odlišná. Lot je jednotka udávající objemu obchodu a odlišuje se pro každý typ CFD. Pro hodnotu minimální a maximální velikosti příkazu a každý lot pro daný typ CFD se prosím podívejte na Schéma obchodních pojmů a postupů, které je Klientovi řádně předkládáno. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv měnit podmínky obchodu v závislosti na tržní situaci a pravidlech řízení rizik bez předchozího upozornění, kdy ale takové změny učiní dostupnými prostřednictvím webových stránek nebo nosiče dat. Klient je povinen si je přečíst před zadáním každého nového příkazu.
	g) Tržní dopad: Některé faktory mohou rychle ovlivnit ceny podkladových nástrojů/produktů, z nichž Společnost vyvozuje cenu, a mohou rovněž ovlivnit další faktory zde uvedené. Společnost podnikne všechna potřebná opatření k dosažení co nejlepších výsledků pro Klienta.
	Zadá-li Klient konkrétní instrukci, Společnost zajistí, že bude Klientův příkaz proveden podle jeho instrukcí.
	Upozornění: jakékoliv Klientovy specifické instrukce mohou zabránit Společnosti přijmout kroky, které byly navrženy a zavedeny pro dosažení nejlepšího možného výsledku při provádění těchto příkazů, pokud jde o prvky, které se vztahují k těmto pokynům.
	Společnost svým Klientům zajišťuje přístup k několika poskytovatelům likvidity za účelem dosažení nejvyšší možné likvidity na trhu. Společnost nemůže a nebude jakkoliv garantovat, že uvedená cena bude stejná nebo lepší, než cena od jiného poskytovatele.
	4. Kritéria nejlepší realizace pokynů
	Pro stanovení relativní důležitosti faktorů realizace zohlední Společnost kritéria nejlepšího provádění:
	• charakteristika Klienta,
	• charakteristika pokynu Klienta,
	• charakteristika finančního nástroje použitého k provedení příkazu,
	nejlepší možný výsledek bude určen na základě komplexního zhodnocení a jeho podmínek, zahrnujíc cenu kontraktu a náklady spojené s provedením příkazu. Další prováděcí faktory, kterými jsou rychlost, pravděpodobnost objemu realizace, povaha nebo jakékoliv další příslušné faktory, budou ve většině případů sekundární ve vztahu k nejlepší ceně a možným nákladům, nepřinesou-li Klientovi z celkového hlediska nejlepší možný výsledek.
	U Retailových klientů je možné určit nejlepší možný výsledek ve smyslu celkového uvážení, představujícího cenu finančního nástroje a náklady ve vztahu k realizaci, zahrnující veškeré náklady, které Klient snášel přímo ve vztahu k realizaci pokynu, včetně poplatků za převodní místo, clearingu a zůčtování, a jakýchkoliv dalších poplatků, hrazených třetími stranami, zapojenými do provedení pokynu. Za nasměrování pokynů Klienta na konkrétní převodní nebo obchodní místo neobdrží Společnost žádnou odměnu, slevu ani nepeněžitý prospěch, protože by tím mohlo docházet k rozporu s podmínkami zásad konfliktu zájmů nebo nedovoleného prospěchu.
	5. Specifické instrukce Klienta
	Kdykoliv dojde ke specifickému pokynu od Klienta nebo v jeho jménu, Společnost je povinna v maximální možné míře zajistit realizaci Klientova příkazu striktně v souladu s tímto specifickým pokynem. Je nutno poznamenat, že specifický pokyn od Klienta může Společnosti zabránit přijmout opatření k dosažení nejlepšího možného výsledku pro Klienta. Obchodní pravidla konkrétních trhů a tržní podmínky mohou Společnosti znemožnit realizaci určitých pokynů Klienta. Není-li pokyn Klienta kompletní, Společnost může určit nespecifikované aspekty provedení v souladu s těmito Pravidly, nebo pokyn odmítnout.
	6. Provádění pokynů Klienta
	Pokyny Klienta budou přeneseny z Klientova systému do systému Společnosti elektronickými prostředky. Společnost také může na základě vlastního uvážení a během své pracovní doby přijmout Klientovy specifické instrukce týkající se provedení transakce následujícími prostředky: telefonicky, faxem a/nebo elektronickou poštou (e-mailem) na oddělení realizace, podléhajíc podmínkám těchto Pravidel a Dohody o poskytování služeb. Takové pokyny neukládají Společnosti žádnou povinnost k jejich provedení.
	Společnost splňuje při zpracovávání Klientských příkazů následující podmínky:
	a) zajistí, že příkazy prováděné na pokyn Klienta jsou okamžitě zaznamenány a přiděleny;
	b) srovnatelné příkazy Klientů provádí postupně a bez prodlení, ledaže vlastnosti příkazu nebo převládající tržní podmínky toto neumožňují, nebo vyžadují-li zájmy Klienta něco jiného;
	c) informuje všechny své Klienty o jakýchkoli materiálních obtížích souvisejících s řádným prováděním příkazů, v rozumném časovém rámci, ihned poté, co se o takových obtížích dozví.
	U nástrojů přípuštěných k obchodování a oficiálnímu uvedení na regulovaný trh nebo akciovou burzu (tzn. dluhopisy, akcie, futures a ETF) přenáší Společnost pokyny do mnohostranného obchodního systému nebo třetím stranám, jež mohou obchodovat na akciových burzách za ceny platné na akciových burzách.
	Pro OTC produkty převádí Společnost pokyny k příslušných poskytovatelům likvidity v zájmu realizace za ceny jimi poskytovanými na obchodních platformách.
	7. Vypořádací místa
	Vypořádací místa jsou právnické osoby, kterým jsou zadávány pokyny. Společnost spolupracuje s více poskytovateli likvidity, kteří jsou vypořádavacími místy a o níž musí být Klient řádně informován na vyžádání.
	Poskytovatelé likvidity Společnosti jsou následující:
	IS Prime Limited (licencovaný a regulovaný Financial Conduct Authority Spojeného království Velké Británie)
	LMAX Limited (licencovaný a regulovaný Financial Conduct Authority Spojeného království Velké Británie)
	IS Prime Hong Kong Limited (licencovaná/regulovaná Komisí Hong Kongu pro cenné papíry a futures)
	European Investment Centre, o.c.p., a.s. (licencovaný a regulovaný Slovenskou národní bankou)
	EXT Ltd. (licencovaná/regulovaná společnost Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC)
	Klient bere na vědomí, že transakce uzavírané na CFD se Společností se neuskutečňují na všeobecně uznávané burze, ale mimo burzu (OTC) a jako takové mohou být vystaveny větším rizikům, než by hrozilo u transakcí na regulované burze. Proto nemusí Společnost zajistit provedení pokynu nebo může změnit otevírací (uzavírací) cenu pokynu v případě jakéhokoliv technického selhání obchodní platformy nebo systému pro kotace cen.
	Dále Klient souhlasí s faktem, že jeho příkazy budou prováděny mimo regulovaný trh (např. Licencovaná evropská burza) nebo mnohostranný obchodní systém (např. Evropský finanční obchodní systém).
	8. Souhlas klienta
	Uzavřením Dohody o poskytování služeb se Společností za účelem poskytování investičních služeb Klient souhlasí, že se bude řídit těmito Pravidly.
	9. Úprava pravidel a dodatečné informace
	Společnost kontroluje tato Pravidla každoročně nebo také v případě jakýchkoliv závažných změn ovlivňujících schopnost Společnosti získat nejlepší možný výsledek pro realizaci pokynu Klienta.
	Společnost kontroluje celkovou kvalitu jejího pokynu pravidelně. Nepřetržité hodnocení realizace a místa vypořádání probíhá pomocí scoring systému (bodovací systém). Společnost publikuje Oznámení o shrnutí kvality realizace na jejích webových stránkách, představujíc shrnutí potřebných kroků, jež musí Společnost podniknout vedle kroků vyžadovaných Pravidly pro realizaci pokynů Společnosti, jako i analýzu a závěry odvozené z monitoringu podniknutého s ohledem na realizaci pokynů Klientů ve vypořádacích místech využívaných Společností během roku.
	Společnost si vyhrazuje právo revidovat a/nebo upravovat Pravidla a opatření kdykoliv se to jeví jako vhodné, aniž by upozornila Klienta. Poslední aktuální a platná verze bude zveřejněna Společností na jejích webových stránkách.
	Máte-li jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace k těmto Pravidlům, napište nám na adresu support@purple-trading.com.

