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Proč podepisovat 
elektronicky
Trh dlouhodoběusiluje o digitalizaci „právního jednání“ a její uznatelnosti. Výrazně 
tomu napomohlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.910/2014. Jasně se zde 
stanovují podmínky uznatelnosti prostého elektronického podpisu (tzv. nařízení 
eIDAS). COVID významně změnil způsob komunikace a zvýšil tlak na distanční právní 
jednání, zejména pak uzavírání smluv bez fyzického kontaktu1. 
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Podrobný právní rozbor Interpretace 
elektronického podpisu a související 
identifikace v soukromém sektoru 
poskytla skupina právníků 
vč. Dr. Františka Korbela z AK Havel 
& Partners, předního specialisty 
právě na elektronické podepisování.

Celý článek je k dispozici v odkazu.

Zásadní snižování nákladů na “tradiční“ podpis

Proč chtít podepisovat elektronicky? 

Ověřte si, že aplikace pro 
elektronický podpis splňuje 
požadavky EU nařízení eIDAS.

Pozor na podepisování, resp. 
doručování pracovně-právních 
písemností dle §334 Zákoníku 
práce.

Do nákladů krom papíru a tisku započítejte 
především čas a případné náklady na poštovné. 
Především časová úspora je podle naší expertízy 
až                 . Výpočty úspor jsou k dispozici ZDE.80%

Zavedení přehledu a pořádku do průběhu 
podepisování dokumentů

Administrátoři mají jasný přehled nad stavem 
podepisování. Snadno mohou urgovat 
podepisující strany na pár kliků v aplikaci.

Na co si dát pozor?
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Přispějete ke snížení zátěže životního prostředí

https://www.havelpartners.cz/interpretace-elektronickeho-podpisu-a-souvisejici-identifikace-v-soukromem-pravu/
https://sloneek-marketing-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Sloneek-ePodepisovani_firma_50_osob.pdf


Sloneek je eIDAS ready

Podpis připojený k elektronickému 
dokumentu v aplikaci Sloneek lze 
považovat za elektronický podpis 
ve smyslu čl. 3 bodu 10 nařízení 
eIDAS.

Plné znění Stanoviska AK Bříza & 
Trubač, advokátní kanceláře 
specializované na EU právo, 
najdete ZDE.

Podepisování ve Sloneekovi je plně kompatibilní s Nařízením EU eIDAS. Podpis je tak 
plně uznatelný a vymahatelný po celém území EU.

Uživatel je do aplikace pozván po jeho založení prostřednictvím 
automatické emailové notifikace, která obsahuje unikátní token 
pro první nastavení hesla uživatele. Heslo musí splňovat parametry 
pro dostatečnou délku. Bez aktivního souhlasu a zadání nového 
hesla uživatel nemůže aplikaci využívat.

Ověření
interního
uživatele

Ověření
externího 
uživatele

Uživatel je do aplikace pozván po jeho přiřazení k podepisovacímu 
flow prostřednictvím automatické emailové notifikace, která 
obsahuje unikátní token jména a emailu uživatele. Pro 3D 
identifikaci požadujeme zadání kódu zaslaného do SMS.

Záznam
jakékoliv  
aktivity

Veškerá aktivita (tedy i jakýkoliv podpis se všemi údaji) 
jakéhokoliv uživatele je zaznamenána do audit logu aplikace. Audit 
log je uživatelsky neměnný zápis, tedy firma ani její uživatelé s ním 
nemohou dělat nic kromě toho, že si ho mohou přečíst 
(v návaznosti na svá oprávnění). 

Veškerá datová komunikace dovnitř i ven ze Sloneeka je 
zabezpečena HTTPS certifikátem. Dokumenty jsou chráněny 
cloudovou infrastrukturou AWS se servery ve Frankfurtu (DE)
s certifikacemi ISO 27001, SOC 2, SOC 3, EU Data Protection -
Directive 95/46/EC.

Bezpečnost
dat

“

Další podrobné informace na help.sloneek.com

https://www.brizatrubac.cz/
https://sloneek-marketing-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Sloneek+Europe%2C+s.r.o.+-+Stanovisko+.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
https://help.sloneek.com/cs/article/digitalni-podpis-bezpecnost-validita-legalita-a0ilki/


Proces podpisu 
interními podepisujícími
1

Zavedenému a ověřenému 
uživateli je přidělen 
dokument k podpisu

2
Uživateli přichází notifikační 
email vyzývající k podpisu. 
Na pracovní ploše je 
dokument k podpisu zřetelně 
viditelný.

3
Uživateli pomocí myši, 
stylusu nebo prstu na mobilu 
podepíše dokument. 

4
Okamžitě se do auditlogu ukládají 
informace o podepisujícím i samotném 
dokumentu. K potvrzení o podpisu se 
generuje unikátní has kód označující 
jedinečnost aktu.

5
Po podepsání všemi stranami se 
dokument s přiřazenými podpisy 
i protokoly rozešle všem stranám 
ke stáhnutí. Zároveň se 
dokument uloží v aplikaci. 

 

Unikátní identifikace a 
autentifikátory podepisujícího



Proces podpisu 
externími podepisujícími
1

Uživateli je aplikací do 
zadaného emailu odeslán 
dokument k podpisu  

2
Uživateli přichází notifikační email 
vyzývající k podpisu. Uživatel se 
verifikuje zadáním SMS kódu. Následně je 
zpřístupněn dokument k podpisu a vlastní 
podepisovací prostor.

3
Uživateli pomocí myši, stylusu
nebo prstu na mobilu 
podepíše dokument. 

4

Okamžitě se do audit logu ukládají 
informace o podepisujícím i samotném 
dokumentu. K potvrzení o podpisu se 
generuje unikátní has kód označující 
jedinečnost aktu.

5
Po podepsání všemi stranami se 
dokument s přiřazenými podpisy 
i protokoly rozešle všem 
stranám ke stáhnutí. Zároveň se 
dokument uloží v aplikaci. 


