
 
 
 
 
 
 

Realitní kancelář STING, s.r.o. 
1. máje 540 
739 61  Třinec-Staré Město 
IČO: 25842625, DIČ: CZ25842625  
Spisová značka: C 21222 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

ID aukce: ………………. 

 

Prokázání totožnosti a prohlášení registrovaného účastníka  

aukce na portálu https://aukce.rksting.cz 
 

Organizátor aukce: 

Realitní kancelář STING, s.r.o., IČO: 25842625,  

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21222, 

se sídlem Třinec, Staré Město, 1.máje 540, PSČ 739 61 

 

Účastník aukce - právnická osoba: 

Obchodní firma   …………………………………………………… 

 

IČO                                         …………………………………………………… 

 

Sídlo: 

Město/obec: ……………………………………………………….   PSČ ……………………………… 

  

Ulice: ……………………………………………………  číslo popisné/orientační   ………………………… 

 

ID datové schránky  …………………………………………………… 

 

Zastoupena: 

  

  členem statutárního orgánu  

 

  na základě plné moci (podpis zmocňující osoby na plné moci musí být úředně ověřen)  

 

Identifikace člena statutárního orgánu / zástupce na základě plné moci: 

  

Jméno   ……………………………………………  Příjmení …………………………………………… 

 

Rodné číslo          …………………………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

Číslo občanského průkazu                 …………………………………………………… 

 

Bankovní účet  ……………………………………………………  

(z něhož budou realizovány platby účastníkem aukce - vyjma plateb směřujících od subjektu poskytujícího úvěr 

účastníků aukce k úhradě kupní ceny či její části)                                        

 

Emailová adresa                                 …………………………………………………… 

 

Telefon                                          …………………………………………………… 

https://aukce.rksting.cz/


 
 
 
 
 
 

Realitní kancelář STING, s.r.o. 
1. máje 540 
739 61  Třinec-Staré Město 
IČO: 25842625, DIČ: CZ25842625  
Spisová značka: C 21222 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

V souvislosti s vážným zájmem účastnit se aukce účastník aukce prohlašuje: 

- že se seznámil s platnými aukčními podmínkami aukce portálu https://aukce.rksting.cz/, souhlasím s nimi a si 

vědom veškerých svých práv a povinností spojených s účastí v aukci, 

- že se tímto závazně přihlašuje do shora specifikované aukce,  

- že se zcela a řádně seznámil se stavem předmětu aukce (předmětných nemovitých věcí či družstevního bytu v 

případě aukce družstevního podílu), když mu byla umožněna jejich prohlídka a k jejich stavu poskytnuty veškeré 

relevantní informace,  

- že mám zajištěno financování koupě předmětu aukce, a to jednání z následujících způsobů: 

   

     zcela z vlastních zdrojů  

 

     z části z vlastních zdrojů a z části prostřednictvím úvěru   

   (hypotečního úvěru / úvěru ze stavebního spoření)  

 

- že veškeré prostředky na financování koupě předmětu aukce pochází z legálních zdrojů a tyto nepochází z 

trestné činnosti a neslouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a že si je vědom své 

povinnosti podrobit se kontrole a identifikaci v souvislosti s povinnostmi organizátora aukce plynoucími ze 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. 

- že všechny výše uvedené skutečnosti a údaje jsou pravdivé a uvědomuje si právní důsledky nepravdivosti 

jakéhokoliv mého prohlášení.  

 

Tento formulář musí být podepsán a doručen organizátorovi aukce jedním z těchto způsobů:  

 

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím subjektu poskytující poštovní služby na 

adresu Realitní kancelář STING, s.r.o., Třinec, Staré Město, 1.máje 540, PSČ 739 61 

Listinnou podobu dokumentu lze rovněž převést do elektronické podoby formou autorizované konverze 

dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU a v takové podobě doručit organizátorovi aukce jedním z dále 

uvedených způsobů.  

 

- v elektronické podobě ve formátu PDF podepsané zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu 

aukce@rksting.cz   

 

- v elektronické podobě ve formátu PDF z datové schránky účastníka aukce do datové schránky organizátora 

aukce mm4wnsr 

 

V ..................................... dne .................................           

           

        

         ……………………………………… 

         za účastníka aukce 

 

https://aukce.rksting.cz/

