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Výhody 

• Standardní a uznávaný nástroj pro uzavírání smluv 

• Založeno na formátu .pdf 

• Provozuje renomovaná společnost Adobe, tvůrce formátu .pdf 

• Jednoduchost použití 

• Žádné náklady na budování vlastní infrastruktury, vše funguje online v cloudu Adobe 

• Pro smluvní partnery bez poplatku a bez registrace 

 

Principy zavedení 

• Dobrovolnost – smluvní partneři využívají Adobe Sign dobrovolně a na základě společné dohody 

• Smlouva mezi smluvními stranami definuje pravidla užívání Adobe Sign a okruh oprávněných osob 
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Zavedení v praxi 

• Navazuje na elektronizaci státní správy 

• Zavedení v ČR konzultováno od počátku s ÚOHS (odbor významné tržní síly) prostřednictvím Svazu obchodu a 

cestovního ruchu 

 

• Velké díky patří ÚOHS za vstřícný přístup a kladné posouzení Adobe Sign 
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Klíčové vlastnosti 

• 1. Podepsat lze jakýkoliv dokument (PDF, MS Word apod.) 

• 2. Vzájemně odsouhlasený dokument je zasílán k podpisu druhé straně přes cloud Adobe 

• 3. E-mailové notifikace o dokumentu k podpisu 

• 4. Podpis dokumentu probíhá v cloudu Adobe 

• 5. Podpisem dokumentu je dokument chráněn certifikátem Adobe proti změnám 

• 6. Rozeslání uzavřené smlouvy v PDF všem smluvním stranám emailem 

• 7. Uzavřená smlouva obsahuje připojený protokol o průběhu podpisu a je opatřena certifikátem, který při narušení 

integrity (změně) dokumentu zmizí 
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Další funkce 

• Možnost zavést vícestupňové schválení dle interních pravidel organizace (návrh, schválení, podpis) 

• Možnost opatření dokumentu k podpisu heslem 

• Možnost verifikace podepisující osoby prostřednictvím SMS 

• Možnost uložení uzavřené smlouvy do vlastního úložiště 
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Systém online monitoruje a protokoluje každý 

jednotlivý krok: 

 

• Uživatele 

• E-mailovou adresu uživatele 

• Datum a čas 

• IP adresu 

• Činnost uživatele 

• Příklad protokolu o  

    kontraktačním procesu 

 



Technické parametry (4) – ukázka podpisu a protokolu 

Listina podepsaná v Adobe Sign 

Podpis má vždy definované položky, automaticky 

doplněné datum a identifikaci podepisujících. 

Každá podepsaná smlouva je spojena s protokolem, 

který zobrazuje přesný průběh podpisu. 
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Děkujeme za pozornost. 


