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Ověření platnosti dokumentu

Dokument

Výsledek ověření dokumentu

Protokol ověření dokumentu byl vytvořen: 3. 7. 2022 16:58:26

Tento protokol ověření dokumentu byl vytvořen kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru - Software602 a.s. a službou SecuSign.

Podpisy v dokumentu byly ověřeny v souladu s eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.910/2014 a zákonem 297/2016 Sb. O službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce.

Dokument je možné přijmout k dlouhodobému uchování pouze do 18. 10. 2027 11:07:28. Aby bylo možné dokument uchovat i po tomto datu, musí být přidáno nové
(archivní) razítko.

1) Podpis RNDr. Ing. Jiří Peterka

Výsledek ověření:

Elektronický certifikát nebyl v okamžiku podepsání revokovaný nebo expirovaný a podpis je možné prohlásit za platný.
Timestamp error HASH_FAILURE: Timestamped data digest does not match timestamp's MessageImprint.
13efb089289ca8aa4314ae31ed51d0e13c6f90e1d3bf2f8075d6bb66d17ff2aa

Podrobnosti ověření:

2. 7. 2022 22:05:05 (Čas razítka)Ověřeno k:
Kvalifikovaný elektronický podpis (Uznávaný elektronický podpis podle zákona 297/2016 Sb.)Typ podpisu:

Detaily podpisu:

Informace o certifikátu:

Typ: kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vydávání certifikátů
Předmět: SERIALNUMBER=P135491, G=Jiří, SN=Peterka, CN=RNDr. Ing. Jiří Peterka, C=CZ
Vydavatel: CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Sériové číslo: 0159D191
Platnost: 1. 7. 2022 8:30:42 - 14. 6. 2025 0:00:00
Kontrola odvolání: On-line ověření stavu certifikátu (OCSP) ze 3. 7. 2022 16:58:25

Zdroj revokačních dat: Revokační data stažena od vydavatele certifikátu
Kontrolní SHA256 otisk: 0138E17E5A5190E1610F76F4790FA334A7902B074EA9F5BCE128590878114253

Prohlášení vydavatele certifikátu:
Evropský kvalifikovaný certifikát (0.4.0.1862.1.1)
Certifikát je uložen na kvalifikovaném prostředku (QSCD) dle eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (0.4.0.1862.1.4)
Zpráva pro uživatele (0.4.0.1862.1.5): https://www.postsignum.cz/pds/pds_en.pdf; https://www.postsignum.cz/pds/pds_cs.pdf
Typ certifikátu (0.4.0.1862.1.6): Certifikát pro elektronický podpis dle eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014

Časové razítko: 2. 7. 2022 22:05:05

Elektronický certifikát nebyl v okamžiku podepsání revokovaný nebo expirovaný a razítko je možné prohlásit za platné.Výsledek ověření:
Kvalifikované elektronické časové razítkoTyp razítka:
Časové razítko z podpisu (v rámci PKCS7CMS_WITH_TST a CAdES-T a výše)Formát razítka:

Informace o certifikátu časového razítka:

Typ: kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vydávání certifikátů

1.pdfNázev souboru:

128182BVelikost souboru:

podpis.pkcs7Název souboru externího podpisu:

371079BVelikost souboru externího podpisu:

1Počet podpisů:

D13833AB752739F39739A221BAE75080334373A7CDB5BE7BFFDC57234E20AB8CHash dokumentu (SHA-256):

Všechny přítomné elektronické podpisy jsou platné. V době vytvoření podpisů nebyly elektronické certifikáty revokovány.
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Předmět: CN=PostSignum TSA - TSU 1, OU=Time Stamping Authority, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Vydavatel: CN=PostSignum Qualified CA 5, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Sériové číslo: 01407202
Platnost: 9. 9. 2021 11:07:28 - 18. 10. 2027 11:07:28
Kontrola odvolání: Seznam zneplatněných certifikátů (CRL) vydaný 3. 7. 2022 13:27:05

Zdroj revokačních dat: Úložiště kvalifikované služby SecuSign
Vydavatel: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ-47114983,O=Česká pošta\, s.p.,CN=PostSignum Qualified CA 5
Sériové číslo: 1D67
Vydání následujícího seznamu: 4. 7. 2022 13:27:00
Kontrolní SHA256 otisk: CE60172DB56F38AED14072000209737D7D65689494B9CE5C7F54D33BC3A8E1EF

Prohlášení vydavatele certifikátu:
Evropský kvalifikovaný certifikát (0.4.0.1862.1.1)
Zpráva pro uživatele (0.4.0.1862.1.5): https://www.postsignum.cz/pds/pdstsa_en.pdf; https://www.postsignum.cz/pds/pdstsa_cs.pdf
Typ certifikátu (0.4.0.1862.1.6): Certifikát pro elektronickou pečeť dle eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014

Časové razítko: 2. 7. 2022 22:05:05

Časové razítko je porušené a od orazítkování dokumentu zřejmě došlo ke změně podepsané části jeho obsahu.
Kontrolní součet uvedený v razítku nesouhlasí s kontrolním součtem podepsané části! Časové razítko je neplatné.

Výsledek ověření:

Timestamped data digest does not match timestamp's MessageImprint.Podrobnosti ověření:
Zaručená elektronická pečeťTyp razítka:
Časové razítko z certifikátů CA a revokačních dat (v rámci CAdES-X* a CAdES-A)Formát razítka:

Informace o certifikátu časového razítka:

Typ: certifikát pro elektronickou pečeť
Předmět: CN=PostSignum TSA - TSU 1, OU=Time Stamping Authority, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Vydavatel: CN=PostSignum Qualified CA 5, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Sériové číslo: 01407202
Platnost: 9. 9. 2021 11:07:28 - 18. 10. 2027 11:07:28
Prohlášení vydavatele certifikátu:

Evropský kvalifikovaný certifikát (0.4.0.1862.1.1)
Zpráva pro uživatele (0.4.0.1862.1.5): https://www.postsignum.cz/pds/pdstsa_en.pdf; https://www.postsignum.cz/pds/pdstsa_cs.pdf
Typ certifikátu (0.4.0.1862.1.6): Certifikát pro elektronickou pečeť dle eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014
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