
Jak zjistit potřebné údaje o certifikátu pro vyplnění tabulky v příloze dohody: 

1) Lze použít pouze komerční Osobní Certifikát (dále OC), který musí vlastnit přímo osoba, která 
je pověřena oprávněným nebo zákonným zástupcem k nahlížení do spisu. Tento OC musí mít 
instalovaný na svém PC, odkud bude nahlížet. 
Kde najdu certifikát a jeho údaje: 
a) otevřete ovládací panely a otevřete položku „Možnosti internetu“ 
b) V nově otevřeném okně Internet vlastnosti zvolte záložka „Obsah“  
     a stiskněte tlačítko „Certifikáty“ 
c) V nově otevřeném okně Certifikáty zvolte Váš komerční/Public certifikát a otevřete ho 
    dvojklikem. 
 

 
 

           
 

  



2) Po otevření nového okna „Certifikát“ si můžete překontrolovat základní údaje: 
a) Jméno a příjmení je vystaveno pro – zde je to Robert Kupka 
a) OC Vystavil   vystavitel, ten kdo OC vydal – zde je to ICA  
b) Typ OC   jaký typ je OC – zde je to Public, tedy komerční  
c) Platnost   pro kontrolu – zde je to od 20.4.2017-20.4.2018 
 

  
 

3) Zvolte nahoře záložku „Podrobnosti“  
a) OC SN komerční zvolte položku „Sériové číslo“ zde je to 22d717 
b) OC e-mail  zvolte položku „Alternativní název předmětu“ e-mail, na který je 
certifikát vystaven, zde je to rkupka@exekutorskyurad.eu 
 

   



4) Z těchto informací již mohu vyplnit tabulku pro dohodu: 
Příjmení  Kupka 
Jméno   Robert 
OC e-mail  rkupka@exekutorskyurad.eu 
OC Vystavil   ICA (označte X před) 
OC SN komerční 22d717 
Účinnost OC na IČ zde zadejte vždy jedno IČ účastníka spisu  

(většinou je to IČ Vaší společnosti) pro příklad jsem vyplnil  
IČ: 12345678 

Podpis majitele OC po zaslání vyplněné tabulky Vám vyhotovíme smlouvu o dohodě  
a přílohu, do které se pak každý vlastník OC podepíše ke svým údajům 
 

  Přijmení Jméno OC e-mail  OC vystavil* 
OC SN 
komerční 

Účinnost 
OC na IČ** Podpis majitele OC 

1. Kupka Robert rkupka@exekutorskyurad.eu  

  Postsignum 

22d717 12345678 Vlastník OC se podepíše,  
až při podpisu smlouvy,     

do přílohy 

x ICA 

  eIdentity 
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