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Využití elektronických podpisů v dnešním, 
stále digitálnějším světě.
Že pandemie COVID-19 urychlila trend digitalizace o tom není pochyb. Státní úřady, 
firmy i  týmy všech odvětví a velikostí se náhle ocitly ve světě vzdálené práce 
a  nových výzev, kdy potřeba technologií, které umožňují tento typ podnikání, 
nebyla nikdy vyšší.

Středobodem všech firemních procesů se stává zákazník a  jeho zákaznická 
zkušenost. Stále častěji se firmy zaměřují na zlepšení “customer journey”, tedy 
všech interakcí se svými zákazníky: Kontaktní centra, call centra, help linky, nákup, 
reklamace… V  rámci všech těchto oddělení firmy digitalizují své procesy. Stále 
častěji se odklánějí od papíru, který jim neposkytuje dostatečnou flexibilitu 
a rychlost, kterou vyžaduje dnešní, rychle se měnící doba.

Na této cestě využívají nové technologie, jako je ověřování digitální identity, 
strojové čtení dokladů, dvoufázové ověřování, automatické doplňování smluvní 
dokumentace a samozřejmě elektronické podepisování.

Proměnou prochází také interní procesy. Digitalizace napříč smluvními, nákupními, 
personálními, právními a  dalšími odděleními přináší rychlé zvýšení efektivity 
a drastické snížení nákladů díky širokému uplatnění elektronických podpisů.

Následující dokument vás provede problematikou elektronických podpisů tak, 
abyste je v rámci vaší firmy byli schopni využít efektivně a hlavně právně správně.



Digitální transformace 
a elektronické podpisy
Firmy, jednotlivci i veřejné instituce rychle digitalizují. Trh i obchod jsou globálnější 
než kdy předtím. Schopnost firem provádět závazné transakce on-line s sebou nese 
nesporné výhody, včetně lepší zákaznické zkušenosti, silnější právní pozice při 
dodržování předpisů, vyšší produktivity zaměstnanců a vyšší provozní efektivity.

Ačkoli elektronické podpisy denně prokazují, že jsou jednoznačně lepší 
a výhodnější než ty na papíře, spousta lidí stále tápe v  tom, jak je používat 
a jestli je to hlavně právně v pořádku. Přitom elektronický podpis už je v mnoha 
případech nutnost.

Papírové dokumenty uvolňují místo těm digitálním. Díky elektronickému podpisu 
probíhá rychleji například onboarding zaměstnanců, potvrzování zákaznických 
smluv, uzavírání dokumentace na pobočkách, hromadné rozesílky dokumentů 
nebo přeshraniční kontrakty. A to je jen zlomek toho, co všechno vaši lidé na 
denní bázi vyřeší díky digitálnímu podepisování.

Elektronické právní jednání jako nový 
společenský trend
Více než 93 zemí po celém světě přijalo zákony, díky kterým lze využívat 
elektronický podpis. Elektronické právní jednání tak začíná být celospolečenským 
standardem. Jak se postavit k  elektronickým podpisům v  rámci zahraničních 
transakcí, nebo když jste společnost s pobočkami ve více jurisdikcích, nebo když 
podniky podléhají zákonům o suverenitě údajů? Čtěte dál.

Zmapovali jsme hlavní regiony a  země, se kterými Česko nejvíce obchoduje, 
abychom zjistili, jak si zde elektronické podpisy stojí. A  přinášíme vám „high 
level” pohled na tuto problematiku. Podrobnější informace o  právní účinnosti 
elektronických podpisů v dané zemi, nebo o případných lokálních požadavcích na 
ukládání dat ovšem žádejte po svém právním poradci.



Zdánlivě jednoduchá otázka: 
Co je elektronický podpis?
Elektronický podpis je především právní pojem. Obecně jde o  trvalý záznam 
úmyslu jednotlivce. Elektronický podpis zahrnuje data v  elektronické podobě, 
připojená k jiným datům v elektronické podobě, nejčastěji k dokumentu.

Digitální podpis naproti tomu označuje šifrovací technologii používanou v řadě 
aplikací a firemních systémů, včetně aplikací pro elektronické podepisování. Tyto 
dva pojmy se často zaměňují. Některá tvrzení jdou úplně do absurdna, například: 
„Elektronický podpis je mrtvý, zastaralý.” nebo „Cool podpis je jedině ten 
digitální.” A tohle všechno prostě není pravda. Digitální wpodpis je pouze druh 
elektronického podpisu. Ten, který je založen na digitálním certifikátu.

3 úrovně elektronického podpisu podle eIDAS
Česká i evropská legislativa, která se váže k digitálnímu podepisování, podléhá 
nařízení Evropské unie 910/2014, tzv. eIDAS. Na základě tohoto nařízení se rozlišují 
3 úrovně elektronického podpisu:

 ● Prostý elektronický podpis

 ● Zdokonalený nebo zaručený elektronický podpis

 ● Kvalifikovaný podpis

Všechny podpisy jsou právně závazné a vymahatelné na celém území EU.

Díky Signi podepíšete 100 % vašich 
firemních dokumentů bez jediného papíru.



Podrobná anatomie elektronických 
podpisů

Prostý elektronický podpis (SES)
Prostý elektronický podpis (Standard Electronic Signature, také označovaný jako 
základní elektronický podpis) představuje primární úroveň podpisu. V Signi jde 
o kombinaci dvoufaktorového ověření přes SMS a vlastnoručního podpisu. Hodí 
se pro 90 % všech dokumentů. Je rychlý a jednoduchý.

Požadavky na prostý elektronický podpis
Prostý elektronický podpis je technologicky neutrální. Akceptuje se vždy, pokud 
splňuje tyto požadavky:

1. Používá se způsobem, který prokazuje záměr a vůli podepisujícího.

2. Provádí se kliknutím na tlačítko, zadáním jména nebo vlastnoručním podpisem.

3. Používá ho osoba, která je s podpisem spojená.

4. Nezaměnitelně se váže k dokumentu nebo údajům, které chtěl podepisující 
podepsat.

Prostý elektronický podpis může doplňovat další způsob ověření jako PIN odeslaný 
prostřednictvím SMS zprávy nebo v České republice používaný BankID Connect.



Jaká jsou úskalí prostého elektronického podpisu?
Při podepisování prostým podpisem nedochází k předchozí bezpečné identifikaci. 
Identita podepisujícího tedy není jednoznačně spojena s  podpisem. Pokud se 
tedy jedná o  transakci, kdy si jako navrhovatel nejste identitou podepisujícího 
jistí, může později dojít ke zpochybnění podpisu.

I  přes toto omezení se prostý elektronický podpis hojně rozšířil a  využívá se 
zejména v B2B komunikaci. Identita podepisujících stran je vždy známá, a riziko 
jejího zpochybnění je tak mizivé.

Dokumenty typicky podepisované 
prostým podpisem
CHECK Interní dokumenty

CHECK Objednávky

CHECK Dodací a servisní listy

CHECK Dodatky ke smlouvám

CHECK HR dokumenty



Zaručený elektronický podpis (AES)
Zaručený elektronický podpis (Advanced Electronic Signature, také označovaný 
jako zdokonalený elektronický podpis) představuje o stupeň vyšší úroveň podpisu. 
Zakládá se na unikátním certifikátu, který se vloží k dokumentu. Zaručený podpis 
provází vzdálené ověření identity podepisujícího. Aplikace Signi využívá službu 
BankID Sign pro zaručený elektronický podpis, kdy identita podepisujícího je 
ověřena pomocí jeho bankovní identity.

Tento typ podpisu využijete pro smluvní dokumenty, klientské smlouvy i všude 
tam, kde není předem známá identita podepisujícího. Podpisový certifikát nemusí 
vydávat certifikační autorita, ani se nemusí uchovávat na zabezpečeném prostředku 
(tokenu). Certifikát také nemusí fyzicky držet podepisující. Zpravidla ho u sebe 
má ten, kdo ho vydal. Podpis se v takovém případě autorizuje pomocí mobilní 
aplikace, PINu nebo ověřovacího klíče. Transakce je díky tomu méně riziková, 
protože pravost podpisu lze s jistotou ověřit.

Požadavky na zaručený elektronický podpis
Čím se v rámci požadavků liší zaručený podpis od podpisu prostého?

1. Podpis se musí jednoznačně vázat na podepisující osobu.

2. Je založen na podpisovém certifikátu, který však nemusí být vydán certifikační 
autoritou.

3. Podepisující osoba má podpis pod svou výhradní kontrolou.

4. Po podpisu se dokument musí zamknout, aby v něm nešly provádět změny.



Kvalifikovaný elektronický podpis (QES)
Kvalifikovaný podpis (Qualified Electronic Signature) je nejvyšší úrovní 
elektronického podpisu. Vyžaduje vydání kvalifikovaného certifikátu, který může 
vydat jen certifikační autorita.

Pouze kvalifikovaný elektronický podpis je právním ekvivalentem vlastnoručního 
inkoustového podpisu a  zcela nahrazuje písemnou formu podpisu i  notářsky 
ověřený podpis. Je bezpodmínečně mezinárodně uznatelný a představuje téměř 
nulové riziko pro případný spor.

Tento typ podpisu také bez výhrad přijímají veřejné instituce a státní správa.

Kromě těchto míst se kvalifikovaný podpis doporučuje i  pro velké korporátní 
kontrakty a také pro tzv. cross-border signing, kdy se účastníci transakce nachází 
v různých zemích, jejichž národní legislativa je odlišná.

Proč se kvalifikovaný podpis nepoužívá všude, když je 
tak ideální?
I tato na první pohled ideální varianta má své slabiny. Proto se její užívání masově 
nešíří. Proces získání kvalifikovaného certifikátu je totiž složitý. Vždy pro něj musíte 
osobně zajít k  certifikační autoritě. Tento nezbytný krok prodlužuje proces 
podepisování a  také zvyšuje celkové náklady na jinak nízkonákladové digitální 
podepisování.

Postupující digitalizace ovšem zesiluje tlak na legislativu. Stále více se diskutuje 
o možnosti vydávat kvalifikované certifikáty distančně stejně tak, jako vzdáleně 
probíhá ověřování identity.

Certifikát vám v  Signi sice nevydáme, ale pomůžeme vám najít certifikační 
autoritu, která je pro vás lokálně nejvhodnější.



Požadavky na kvalifikovaný elektronický podpis
Co musí mít kvalifikovaný podpis navíc oproti podpisu zaručenému?

1. Zakládá se na kvalifikovaném certifikátu, který smí vydat pouze certifikační 
autorita.

2. Certifikát se vytváří pomocí kvalifikovaného prostředku, na který se také 
uloží. Kvalifikovaným prostředkem se rozumí čipové karty nebo USB tokeny, 
které prošly potřebnou certifikací.

Aplikace Signi splňuje všechny požadavky na používání kvalifikovaných 
certifikátů, které jsou vydány libovolnou certifikační autoritou na 
území EU.

Aplikace Signi podporuje všechny úrovně 
elektronického podpisu a je navržena 

tak, aby práce s firemními dokumenty při 
podepisování byla co nejjednodušší.

Check-circle



Elektronický podpis ve světě

Právní závaznost elektronického právního jednání
Každá země, která přijala právní předpisy umožňující elektronické záznamy 
a  podpisy, v  nich zahrnuje jejich přípustnost v  soudním řízení. Podle eIDAS 
stojí elektronické a  papírové jednání na stejné úrovni, ani jedna varianta se 
neupřednostňuje.

Důležitá je volba adekvátního typu elektronického podpisu a  identifikace 
vzhledem k povaze transakce a dokumentu. Je pouze na vás jako navrhovateli, 
jakou míru potenciálního rizika při soudním sporu vs. přívětivosti při podepisování 
se zákazníkem zvolíte.

I přesto, že některé země upřednostňují elektronické odpisy založené na digitálních 
certifikátech, nemohou v  soudním jednání odmítnout přípustnost záznamů 
jen proto, že podpis má formu základního nebo zaručeného (zdokonaleného) 
elektronického podpisu.

Důkazní břemeno, které vzniká během digitální transakce, při kvalifikovaném 
podpisu přechází na podepisujícího. U základních a zaručených podpisů leží důkazní 
břemeno na navrhovateli. Ten také musí zajistit ověření identity podepisující osoby.

Jeden podpis, různé předpisy
Má vaše firma pobočky, týmy a  zákazníky po celé Evropě a vůbec ve světě? 
V  takovém případě si důkladně projděte, jaké povinnosti máte v  dané zemi 
ohledně ochrany osobních údajů a datového rezidentství. V závislosti na tom, kde 
vaše firma působí, se na vás vztahují různé předpisy a musíte dodržovat místní 
normy a nařízení.

V Signi vám garantujeme platnost podpisu 
ve všech zemích Evropské unie.



Zvlášť důležitá je v zahraničí problematika datového rezidentsví. Běžně se dnes 
využívají lokální datová centra. Ta se objevila jako řešení pro zajištění souladu 
s rezidencí dat, zejména v důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Aplikace Signi hostuje v cloudu MS Azure od společnosti Microsoft. Veškerá data 
i aplikace samotná běží v regionu Evropy, a to v souladu s požadavky na rezidenci 
dat.

Kromě toho lze Signi nasadit na naše řešení v  privátním cloudu, a  to i  on-
premise. Jako dodavatel s certifikací ISO se snažíme vyhovět jakýmkoli datovým 
požadavkům na rezidenci dat.

V případě jakýchkoliv pochybností ohledně datového rezidenství a uložení dat se 
obraťte na vašeho právního poradce, předejdete tím mnoha problémům.



FAQ aneb co vás nejvíc zajímá 
na digitálním podepisování

question-circle Je elektronické podepisování legální?
Check-circle Ano. Samozřejmě.
Více než 90 zemí na celém světě přijalo právní předpisy, které potvrzují legálnost 
elektronických podpisů. Trend navíc inklinuje k dalšímu rozšiřování přijetí těchto 
předpisů.

EU se řídí dle jednotného nařízení eIDAS. Vždy si ale pohlídejte specifika této 
problematiky v daném regionu. Odlišnosti se objevují zejména v HR dokumentech, 
v oblasti GDPR, při komunikaci s veřejnými institucemi nebo v rámci zdravotnické 
dokumentace.

Obecně lze říct, že na běžné B2B dokumenty typu objednávka, smlouva o dílo 
nebo předávací protokol platí jednotná pravidla a jejich elektronické uzavírání je 
ve všech zemích upraveno stejně.

V dané zemi si před zavedením elektronického podpisu ověřte:

 ● Jsou elektronické podpisy v místní jurisdikci legální, přípustné a vymahatelné?

 ● Existují dokumenty, které nelze podepsat elektronickým podpisem?

 ● Existují dokumenty, které vyžadují použití vyšších forem elektronických podpisů 
(AES a QES)?

 ● Stanovují místní právní předpisy specifická pravidla pro nakládání 
s elektronickými dokumenty, zejména pro jejich dlouhodobou archivaci?



question-circle Je elektronické podepisování bezpečné?
Check-circle Ano. Samozřejmě.
Bezpečnost digitálních transakcí hraje pochopitelně významnou roli. Poskytovatel 
elektronického podepisování musí splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy. To 
znamená více než jen absolvování bezpečnostního auditu nebo získání certifikace. 
Pokud si budete vybírat dodavatele aplikace pro elektronické podepisování, 
pohlídejte si, aby aplikace umožňovala:

 ● výběr vhodné úrovně vzdáleného ověřování i podpisu,

 ● ochranu elektronických podpisů a dokumentů před manipulací,

 ● zajištění integrity dokumentů nezávisle na dodavateli,

 ● ověření, zda má dodavatel konzistentní záznamy o ochraně dat zákazníků,

 ● vytvoření detailních auditních záznamů o každé transakci a podpisu,

 ● pohyb v důvěryhodném prostředí, a to od začátku do konce celého procesu 
vytvoření, schválení, podpisu a archivace dokumentů.

Společnost Digital factory s.r.o., která je provozovatelem aplikace Signi, splňuje 
navíc všechny důležité bezpečnostní předpisy a předpisy o shodě, včetně: ISO, 
GDPR i eIDAS.



Zabezpečení elektronických podpisů v Signi
Elektronický podpis dokumentu probíhá v  kontrolovaném prostředí 
webové aplikace Signi, což zajišťuje nezpochybnitelné spojení podpisu 
s  dokumentem. Celý průběh vytvoření a  podepisování dokumentu 
zachycují detailní logy a vzniká podrobná auditní stopa.

Jediné, co aplikace u prostého elektronického podpisu nepokryje, je 
fakt, aby dokument podepsala odpovídající osoba a ne někdo, kdo se 
za ni vydává.

Bezpečné zamykání dokumentů v Signi
Na rozdíl od většiny řešení elektronického podpisu používá Signi 
technologii zamykání dokumentů pomocí kvalifikované elektronické 
pečeti. Ta se používá po každém podepisujícím. Pečeť zajišťuje integritu 
dokumentu podepsaného elektronickým podpisem. Každý uzavřený 
dokument pak potvrzuje kvalifikované časové razítko, které bezpečně 
zaznamená čas uzavření dokumentu u nezávislé certifikační autority.



question-circle Co je to auditní stopa?

Check-circle Abyste prokázali, kdo a  jakým způsobem dokument podepsal a  schválil, 
potřebujete mít přístup k podrobnostem o provedené transakci. Signi umožňuje 
snadné ověření na jedno kliknutí, a to díky elektronickému auditnímu záznamu, 
který je trvale uložen u podepsaného dokumentu.

Jako jediná aplikace pro elektronické podepisování na českém trhu poskytuje 
Signi celistvou auditní stopu, jež zachycuje celý proces, kterým dokument při 
vytváření, schvalování, podepisování a archivaci prochází. V auditní stopě jasně 
vidíte, jaká metoda byla použita při ověřování identity i detailní výsledky ověření. 
Získáte tak kompletní obraz transakce, díky němuž v  případě právního sporu 
snadno prokážete platnost transakce.

question-circle Co je to vzdálená identifikace?

Check-circle Existuje několik způsobů, jak na dálku ověřit totožnost vašich obchodních 
i  pracovních partnerů. Vzdálená identifikace je dnes norma. Díky ní vždy 
stoprocentně víte, s kým jednáte. Navíc při ověřování totožnosti získáte potřebné 
osobní údaje, které pak systém sám do aktuálně podepisovaného dokumentů 
doplní.

Aplikace Signi nabízí více možností vzdálené 
identifikace

Identifikace pomocí BankID

staví na principu už jednou 
ověřené identity podepisujícího. 
Právě toto ověření vám umožní 
použití identifikačních údajů 
při automatickém vyplňování 
dokumentu.

Signi identifikace

vyžaduje doložení dokladů 
totožnosti, ověření živosti selfie 
nebo provedení mikroplatby. 
Probíhá pomocí e-mailu nebo SMS 
PINu.

Vzdálené ověření totožnosti vám mimo jiné pomůže zefektivnit 
automatizovanýonboarding, digitalizovat objednávky a hlavně zrychlí workflow při 
schvalovánísmluv.

Služba BankID je dostupná pouze v České republice.



question-circle Je složité podepsat dokument elektronicky?

Check-circle Ve společnosti se stále zuby nehty drží názor, že elektronické podepiso-
vání je složité a  má spoustu překážek. Jaké předsudky se k  elektronickému  
podepisování váží nejčastěji?

 « Je to složité, a proto nevhodné pro naše zákazníky.

 « Zakládáme si na osobním kontaktu při podepisování smluv. Je to nezbytné.

 « Nejsme tak počítačově zdatní. Máme už nějaký věk. Nemáme chytrý telefon.

Dlouhodobá statistika ovšem mluví jinak. Máme více než 500 firemních klientů 
napříč obory, desítky tisíc uživatelů a toto je výsledek:

Efektivní podepisování v Signi: 
95 % dokumentů úspěšně podepsáno 

oběma stranami, 85 % dokumentů 
podepsáno do 24 hodin.

Uživatelské rozhraní Signi je jednoduché a uživatelsky přívětivé pro navrhovatele 
dokumentů, podepisující, a dokonce i pro IT, které by mělo Signi integrovat do 
existující aplikace nebo systému.



Jedna aplikace, několik pohledů

Arrow-circle-right Signi z pohledu navrhovatele dokumentů
Aplikace Signi má plně responzivní design. Své dokumenty tedy snadno připravíte, 
odešlete i sledujete na jakémkoliv zařízení. Uživatelské rozhraní vychází z potřeb 
firem a jejich procesů. Vše je navrženo tak, abyste co nejméně klikali a nastavovali.

Arrow-circle-right Signi z pohledu podepisujícího
Prostředí pro podepisování je výrazně intuitivní. Vizuální nápovědy a barevná 
podpisová pole vedou podepisující k  parafování na správných místech, takže 
žádné podpisy nechybí. Aby vaši zákazníci mohli dokument podepsat, nepotřebují 
speciální účet, ani proškolení.

Arrow-circle-right Signi z pohledu IT
IT oddělení se nemusí obávat složité integrace. Máme připravené konektory 
pro nejznámější CRM, ERP i HR systémy, stejně tak máme k dispozici otevřené 
rozhraní API a  plně podporované sady SDK. Kompatibilita s  cloudem zajišťuje 
bezproblémový proces integrace.

Jak začít elektronicky podepisovat
Signi je připraveno k  okamžitému nasazení ve vaší firmě. 
Nemusíte nic instalovat, ani stahovat.

2 varianty nasazení:

Arrow-circle-right Signi jako samostatná aplikace
Arrow-circle-right Signi jako komponenta vašeho interního systému



Pořád ještě nevíte všechno, co potřebujete 
o digitalizaci vědět? Pojďme se potkat. 

Online nebo osobně.

Domluvit schůzku »

Potřebujete 

více 

dokumentů?

Umíme nabídnout 

individuální podmínky, 

pojďme si 

domluvit schůzku.

24 �

dokumentů/rok

3 360 Kč

ročně

(14 Kč/dokument)

60 �

dokumentů/rok

7 200 Kč

ročně

(1� Kč/dokument)

120 �

dokumentů/rok

13 200 Kč

ročně

(11 Kč/dokument)

Potřebujete 

více 

dokumentů? 

Umíme nabídnout 

individuální podmínky, 

pojďme si domluvit 

schůzku.

nejoblíbenější

Potřebujete 

více 

dokumentů?

Umíme nabídnout 

individuální podmínky, 

pojďme si³

domluvit schůzku.

2 �

dokumentů/měsíc

322 Kč

měsíčně

(1_,1` Kč/dokument)

　� �

dokumentů/měsíc

6�0 Kč

měsíčně

(1�,�` Kč/dokument)

nejoblíbenější

10 �

dokumentů/měsíc

1 26　� Kč

měsíčně

(1�,_5 Kč/dokument)

Roční předplatné

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Připravili jsme několik cenových plánů. Rádi vám pomůžeme s výběrem, případně 
ušijeme plán na míru vaší firmě.

https://signi.com/odeslat-poptavku/


Digital factory s.r.o. 
Pražákova 1008/69 

639 00 Brno

Kanceláře: 
Kavčí Hory Office Park, budova A 

Na Hřebenech 1718/10, 
140 00 Praha 4

sales@signi.com 
+420 775 797 252

www.signi.com


