
 

 

  

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému 
 

 

Potvrzujeme, že právnická osoba:       
 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 
      

var. symbol  zaměstnavatele :    4440101386           IČ :   49777513 

  
 

nemá ke dni 5.4.2017 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému. 

 
  
 

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby. 
 

 

  
                                                                                                            

                                                                                                     
                                             Ing. Alena Chladová 

                vedoucí odd. účtárny pojistného a dávek 

 
 

                                      
                                                        

 

 
 

 
 

 
 

adresát:  Západočeská univerzita v Plzni 
Univerzitní 2732/8  
301 00 Plzeň 

Váš dopis značky/ze dne  Naše značka (č.j.)  Vyřizuje linka  V Plzni dne                                                           

                               44006/018747/17/210/koteli           Kotousová/377486607 5.4.2017 

         Ag.č.: 544/17  

 



Protokol o výsledku ověření datové zprávy

Identifikátor: 457386236
Předmět podání: Žádost o bezdlužnost OSSZ PM
Odesílatel: Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město,

4k9ac38, Americká 767/28, 30100 Plzeň, CZ
Adresát: Západočeská univerzita v Plzni, zqfj9hj

ČJ: ZCU 011300/2017

Datová zpráva
Dodáno do DS: 05.04.2017 14:56:29
Pozn.: Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení OVM, je okamžikem doručení její
dodání do datové schránky.
Doručeno: 05.04.2017 15:02:40
Počet příloh: 1
ČJ odesílatele: 44006/018747/17/210/koteli
Spisová zn. odesílatele: 44006/018747/17/2
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne
Uloženo pod názvem: 457386236_2017-04-05_14-56-29.zfo

Ověření datové zprávy
Výsledek ověření: Datová zpráva je opatřena platným uznávaným

elektronickým podpisem (značkou). Certifikát je typu
kvalifikovaný certifikát.

Čas podpisu (deklarovaný, nepotvrzený):
Držitel použitého certifikátu (podepsal): C=CZ,O=Ministerstvo vnitra České republiky [IČ

00007064],CN=Informační systém datových schránek
- produkční prostředí,SERIALNUMBER=S91490

Vystavitel použitého certifikátu: C=CZ,O=Česká pošta\, s.p. [IČ
47114983],CN=PostSignum Qualified CA 2

Platnost: od 25.08.2016 10:20:21 do 14.09.2017 10:20:21
Datum zneplatnění: -
Seznam CRL vydaný k datu: 05.04.2017 13:48:04
Číslo CRL seznamu: d975
Sériové číslo použitého certifikátu: 1f15ab
Algoritmus podpisu:

Údaje o jednotlivých přílohách datové zprávy
1 . Název: Potvrzeni_o_bezdluznosti_PO_ZU_v_Plzni.docx

Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Velikost: 87631 bytů
Výsledek ověření: Příloha není opatřena elektronickým podpisem (značkou).

Generováno modulem EPDZ dne 05.04.2017 15:02:58 , ID datové zprávy je 457386236 .



Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů

Ověření platnosti certifikátů v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, vyhl.
212/2012 Sb. v platném znění
Datum a čas provedené kontroly: 06.04.2017 15:02:43

Ověření datové zprávy
Výsledek ověření: Datová zpráva je opatřena platným uznávaným

elektronickým podpisem (značkou). Certifikát je typu
kvalifikovaný certifikát.

Čas podpisu (deklarovaný, nepotvrzený):
Držitel použitého certifikátu (podepsal): C=CZ,O=Ministerstvo vnitra České republiky [IČ

00007064],CN=Informační systém datových schránek
- produkční prostředí,SERIALNUMBER=S91490

Vystavitel použitého certifikátu: C=CZ,O=Česká pošta\, s.p. [IČ
47114983],CN=PostSignum Qualified CA 2

Platnost: od 25.08.2016 10:20:21 do 14.09.2017 10:20:21
Datum zneplatnění: -
Seznam CRL vydaný k datu: 06.04.2017 11:32:44
Číslo CRL seznamu: d992
Sériové číslo použitého certifikátu: 1f15ab
Algoritmus podpisu:

Údaje o jednotlivých přílohách datové zprávy
1 . Název: Potvrzeni_o_bezdluznosti_PO_ZU_v_Plzni.docx

Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Velikost: 87631 bytů
Výsledek ověření: Příloha není opatřena elektronickým podpisem (značkou).

Generováno modulem EPDZ dne 06.04.2017 15:02:43 , ID datové zprávy je 457386236 .


