
Jednoduché online řešení 
pro složitou HR agendu

Případová studie
Elektronický podpis 
dokumentů

Firma s 50 
zaměstnanci

©
 2

02
1 

Sl
on

ee
k

Eu
ro

pe
s.

r.o
.



1 zaměstnanec podepíše průměrně  
100 dokumentů za rok (faktury, 
objednávky, smlouvy, směrnice, 
pokyny, předpisy...).

Podepsání 1 dokumentu může v 
konečném důsledku stát zaměstnance 
1 hodinu pracovního času. (tisk, 
odesílání, doručování, případné 
scany...).
Pokud dojde k chybě v procesu, může 
se čas prodloužit tím, že pracovník 
musí operaci provést opakovaně.

Průměrná hodinová sazba 
zaměstnance i HR managera
– 300 Kč / hod

Jsem HR manažerka ve firmě s 
50 zaměstnanci. V případě 
podpisu dokumentů s každým z 
nich mi administrativní práce 
zabere celé dva dny. 

Mým cílem je sledovat, co již 
bylo podepsáno, a pokud 
podpis chybí, kde se mohla 
stát chyba. 

Digitalizací podpisů zároveň 
ušetříte spoustu 
drahocenného času.

Kamila Pěkná
HR manažerka

Vstupní data “
* Kvalifikovaný odhad u firmy s prostředí služeb se 
50 zaměstnanci



Kontaktování zaměstnance, 
dohadování termínu podpisu

Samotný proces podpisu oběma 
stranami (neproduktivní agenda)

Archivace dokumentu do fyzické 
složky

Úkony administrace

5 min 

Čas strávený administrativou 5 personálních 
dokumentů ročně 50 zaměstnanci

30 min / 1 os  

5 min 

70 min

Celkové náklady za administraci 87 600 Kč / rok

1 min 

1 min 

1 min 

3 min

3750 Kč / rok

bez systému se Sloneekem

Vstupní datová analýza
1) Podepisování personální dokumentace

292 hod 
(17 500 min)

12,5 hod 
(750 min)

Pro personální dokumenty (předávací protokoly, podpisy 
o proškoleních apod.) je většinou vyžadováno osobní 
setkání a fyzický podpis. Tento čas musíme započítat 
také.

Proč trvají podpisy tak dlouho?

78%
úspora

68 550 Kč
celková úspora

Vstupní předpoklad: hodinová cena = 300 Kč /hod

Celkový čas strávený podpisem 1 dokumentu 
1 zaměstnancem a HR managerem

Náklady na systém 0 Kč / rok 15 300 Kč / rok



Vstupní datová analýza
2) Podepisování ostatních dokumentů (faktury, objednávky, protokoly,…)

Ale i tak s podepisováním ve Sloneekovi ušetříte více než 

60% nákladů!

Kdo používá Acrobat, může být o 
polovinu rychlejší.

Úkony administrace

5 min 

Čas strávený administrativou 100 
dokumentů ročně 50 zaměstnanci

15 min  

5 min 

25 min

Celkové náklady za administraci 624 900 Kč / rok

1 min 

1 min 

1 min 

3 min

100 000 Kč / rok

bez systému se Sloneekem

2083 hod 
(125 000 min)

250 hod 
(15 000 min)

82%
úspora

509 600 Kč
celková úspora

Vstupní předpoklad: hodinová cena = 300 Kč /hod

Celkový čas strávený podpisem 1 dokumentu 
2 osobami

Náklady na systém 0 Kč / rok 15 300 Kč / rok

Kontaktování podepisujících stran

Urgence a kontrola podpisů

Samotný proces podpisu oběma 
stranami (tisk, podpis, scan, 
doručování - neproduktivní agenda)



Náklady na tisk. I za předpokladu, 
že má 50-ti členná firmapronajatou
multifunkční tiskárnu, tak při 
průměrné ceně 
0,5 Kč / 1 strana ČB tisku jde ročně 
o úsporu 10 000 Kč.

Není to moc, ale když je někomu 
darujete, mohou velmi pomoci ❤. 

Snížit náklady na administraci 
podepisování dokumentů ve firmě

Cíle a jejich vyhodnocení

Využití Sloneeka prokazatelně snižuje délku 
zpracování v průměru o                 .

Zavést přehled a pořádek průběhu 
podepisování dokumentů
Administrátoři mají jasný přehled nad 

stavem podepisování. Snadno mohou 
urgovat podepisující strany na pár kliků v 
aplikaci.

Co není 
započítáno?

+421 911 489 407 |  sales@sloneek.com | sloneek.com

80%

Dokumenty podepisovat uznatelným 
podpisem

Sloneek je eIDAS ready, co je v něm 
podepsáno, je v rámci EU plně právně 
závazné. 

Chceme ušetřit náklady na tištění 
dokumentů, případně jejich rozesílání 
poštou
Sloneek vám pomůže snižovat uhlíkovou 
stopu i náklady na tisk (tonery, papíry, 
elektřina).


