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HR – BEZPAPÍROVOST A VIZE DIGITALIZACE

O čem dnešní WS bude

Bezpapírové HR

HR systém, HR portál, …

Elektronický spis 

zaměstnance

eDokument

ePrávní jednání

eDoručování

samoobslužnost 

odkudkoliv

změna role 

personalisty

…



eHR

HR – BEZPAPÍROVOST A VIZE DIGITALIZACE

O čem dnešní WS bude a o čem by ještě mohl být 

Bezpapírové HR

HR systém, HR portál, …
eIdentita (NIA, 
SONIA)

eLearning

digitálně od náboru 
po odchod

nové modely 
fungování HR

…



Opravdu toho musí 
personalista dělat tolik 

„ručně“?

Proč musí zaměstnanci na 
personální oddělení „osobně“, 
když jsme v 21. století?

Nezaslouží si zaměstnanci 
stejnou péči a výhody, jaké 
máte pro své klienty / 
partnery?

Má být personalista rutinní 
„ouřada“, nebo má mít 

prostor na nové nápady?

Musí personalisté „papírovat“, 
nebo se mají radši věnovat 
zaměstnancům?

BEZPAPÍROVÁ PERSONALISTIKA

Personalista 2.0



Umíme vás 
provést celým 
procesem k cíli

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BLOKY BEZPAPÍROVÉ PERSONALISTIKY

Bezpapírová 
personalistika

Legislativa

Firemní 
procesy

Technická 
řešení 



CO MŮŽETE ČEKAT OD NÁS?

Právní a technická 
analýza

Řešení bezpapírové personalistiky
založené na certifikovaných 

produktech

Implementace řešení 
ve vašem prostředí



BEZPAPÍROVÁ PERSONALISTIKA

Agenda

Personalistika 
klasická a bezpapírová

Bezpapírová personalistika 
okem právních předpisů

Důvěryhodné elektronické 
personální dokumenty

Příklady z praxeeIDAS
a digitální důvěra

Přínosy bezpapírové 
personalistiky a jak na to



ŽIVOTNÍ CYKLUS ZAMĚSTNANCE

a podpora jeho elektronizace

Komunikace se zaměstnanci probíhá ve všech fázích jejich životního cyklu

• ale vždy lze komunikovat i elektronicky

Klíčový je způsob a jednoduchost zahájení této komunikace …

• nejsnáze lze v rámci pracovně-právního vztahu, ale lze i na jeho hranicích

… a také nástroje pro aktivní potvrzování a doručování dokumentů

Zaměstnanecký vztah

OdchodNábor



ŽIVOTNÍ CYKLUS ZAMĚSTNANCE

Nábor a první kontakt s potenciálním zaměstnancem

sběr a vzájemné sdílení informací

Nástup zaměstnance (vznik pracovního poměru)

podpis pracovní smlouvy, BOZP, zavedení do IS, …

Změna pracovního vztahu (zařazení, mzdový výměr, …)

podpis a doručování dokumentů

Výpověď (nebojte se volit konzervativní přístup - papír)

podpis, akceptace, doručování, svědci, …

Předání výstupních dokumentů pro potřeby zaměstnance a úřadů



BEZPAPÍROVÁ 

PERSONALISTIKA (eHR)
a co si pod tímto pojmem představit



HR

a jeho specifika

Činnost HR pracovníků je velmi podobná napříč různými segmenty

• soukromý i veřejný 

Přísná regulace s významnou ochranou zaměstnance

HR pravidla platí prakticky pro všechny organizace stejně, ale v některých případech 

mohou být složitější na správu

• velký počet zaměstnanců

• rozmístění zaměstnanců přes různé pobočky

• speciální požadavky na zaměstnance (certifikace, vzdělávání, …)

• rostoucí formalizace jednotlivých úkonů

• …



HR POHLEDEM HR PRACOVNÍKA

HR 
systémPersonalista



PERSONALISTIKA A DOKUMENTY

Neměníme systém, měníme práci s dokumenty

Dokumenty

HR systémy

Zaměstnanci

Personalista

Management

Dokumenty

Digitální důvěra

HR portály



ZROVNOPRÁVNĚNÍ DŮVĚRY V DOKUMENTY

Elektronický 
dokument

El. podpis

El. pečeť

Čas. razítko

Papírový 
dokument



CO MĚNÍME?

ve vazbě na dokumenty a HR

Procesy Interakci Podepisování 
a souhlasy

Doručování Dostupnost Bezpečnost



CO JE TEDY BEZPAPÍROVÁ PERSONALISTIKA?

Digitální důvěra + HR ≈ eHR



JAK NA BEZPAPÍROVOU 

PERSONALISTIKU
a tedy i na digitální důvěru



UŽIVATEL / ČLOVĚK

Element vytvářející „nedůvěru“

Personalistika je o právních jednáních

Bezpapírová personalistika je o digitálních právních jednáních

Uživatelské digitální právní jednání musí být svázáno technickými a právními 

normami, abychom mohli důvěřovat jeho výstupům



PROSTŘEDÍ PRO BEZPAPÍROVOU PERSONALISTIKU

Pracovněprávní
zák. 262/2006 zákoník práce
zák. 89/2012 občan. zákoník

Vnitřní
pracovní řád

interní směrnice

Technické
nařízení eIDAS

zák. 297/2016 o SVD
zák. 250/2017 o eID

zák. 499/2004 o archivnictví

Legislativa a standardy



LEGISLATIVA PRO 

ELEKTRONICKÉ 

DOKUMENTY 
v prostředí HR



ELEKTRONICKÁ FORMA

Právní jednání, dokumenty

Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo 

jinými technickými prostředky (OZ § 562)

Dokument (PDF) nebo e-mail podepsaný el. podpisem = písemné právní jednání 

splňující požadavky zákoníku práce

Soudy ani úřady nemohou odmítat elektronické dokumenty pouze z důvodu jejich 

elektronické formy (nařízení eIDAS)

Elektronická a papírová forma pracovní smlouvy mohou být z právního pohledu 

rovnocenné



ELEKTRONICKÉ PODPISY

Projev vůle účastníků právního jednání

V soukromoprávním prostředí lze využívat libovolný typ el. podpisu (ZoSVD §7)

• zaručený, uznávaný, kvalifikovaný, „biometrický“, …

Definice el. podpisu dle nařízení eIDAS je velmi otevřená

• Elektronickým podpisem jsou data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným 

datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba 

používá k podepsání

V pracovněprávních vztazích lze obecně používat jakýkoliv typ elektronického 

podpisu k podepisování, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak (např. el. 

doručování)

• ale pro důležité personální dokumenty je vyžadován vlastnoruční podpis



VYTVÁŘENÍ A DORUČOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ

Dle zákoníku práce (ZP)

Pracovní právo definuje speciální skupinu důležitých dokumentů

• vznik, změna a skončení pracovního poměru/DPČ/DPP, odvolání z vedoucího pracovního 

místa, mzdový/platový výměr, záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného 

pojištěnce, … 

Tyto dokumenty musí být podepsány vlastnoručním podpisem nebo ekvivalentem

• a zároveň jsou dle ZP definována speciální pravidla pro jejich doručování

Tyto dokumenty je potřeba doručit zaměstnanci do vlastních rukou a to primárně 

osobně na pracovišti (v bytě či jinde) či elektronicky

• pro ostatní typy personálních dokumentů jsou pravidla volnější



ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ

ve smyslu zákoníku práce pro důležité personální dokumenty

Je vyžadován předchozí souhlas zaměstnance a poskytnutí adresy pro el. doručování

• zaměstnancům nelze „vnutit“ doručování na pracovní e-mail

Doručovaná písemnost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem

• tj. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu

• což obvykle není problém ze strany personalistů/nadřízených

Převzetí musí být potvrzeno pomocí zprávy podepsané uznávaným el. podpisem

• není-li potvrzeno do 3 dnů, je doručení neúčinné!!!

V praxi tedy účinnost el. doručení závisí zcela na vůli zaměstnance

• zcela výjimečná právní úprava, kdy účinnost doručení závisí na aktivním jednání strany, které 

je doručováno



ALTERNATIVY ELEKTRONICKÉHO DORUČENÍ

Jaké jsou další možnosti pro doručení el. písemnosti do vlastních rukou?

Datová schránka zaměstnance

• teoreticky možné, ale penetrace DS a současná pravidla ISDS to prakticky vylučují

Osobní doručení

• např. zaměstnanci je dokument otevřen při osobním setkání (personalista, nadřízený, …)

• zaměstnanec se může seznámit s obsahem dokumentu a potvrdí jeho převzetí

• dokument mu bude vydán na datovém nosiči (CD, USB disk) nebo v konvertované podobě

Poštovní služby

• možnost převedení dokumentu pomocí autorizované konverze do papírové podoby

• doručení konvertovaného dokumentu poštou (není-li možné osobní doručení)

• stále se kvůli konverzi vyžaduje uznávaný el. podpis



OSTATNÍ PERSONÁLNÍ DOKUMENTY

A jejich specifika

Pro ostatní typy personálních dokumentů není el. doručování nijak omezeno 

• v praxi se jedná o velkou většinu vyhotovovaných dokumentů

Elektronické doručování nevyžaduje souhlas zaměstnance a lze doručovat na 

jakoukoli známou elektronickou adresu

• lze tedy doručovat i na pracovní e-mail, ale 

• nelze např. po zaměstnanci požadovat, aby se přihlásil mimo pracovní dobu, při nemoci, …

V případě sporu leží prokázání doručení vždy na doručujícím

A proč tyto principy nevyužít i pro pozitivní varianty důležitých dokumentů?

• A kolik jich vlastně máme?



Nástup zaměstnance

vznik PP

změna PP (+)

změna PP (-)

zánik PP

ostatní dokumenty

Vznik PP (smlouva)

vznik PP

změna PP (+)

změna PP (-)

zánik PP

ostatní dokumenty

Po 2 letech

vznik PP

změna PP (+)

změna PP (-)

zánik PP

ostatní dokumenty

Po 5 letech

vznik PP

změna PP (+)

změna PP (-)

zánik PP

ostatní dokumenty



Po 10 letech

vznik PP změna PP (+) změna PP (-) zánik PP ostatní dokumenty



PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K RŮZNÝM TYPŮM DOKUMENTŮ

Jak na to

Čím větší organizace, tím více je běžných personálních dokumentů

• a tím větší možnost plné elektronizace personálních procesů

Vždy bude existovat malé procento dokumentů čistě papírových, akceptujme to

• a následně je můžeme pro úplnost dodatečně digitalizovat

A pro ty ostatní hledejme cesty, které budou vyhovovat oběma stranám

• i legislativa se jim bude postupně přizpůsobovat



TECHNICKÉ

NÁSTROJE PRO 

DIGITÁLNÍ DŮVĚRU
v prostředí HR



DIGITÁLNÍ DŮVĚRA V PROSTŘEDÍ HR PROCESŮ

Zpracování 
dokumentů

Vytváření 
dokumentů

Sdílení 
dokumentů

Procesy a nástroje pro práci s dokumenty



DIGITÁLNÍ DŮVĚRA & BEZPAPÍROVÁ PERSONALISTIKA

Infrastruktura digitální 
důvěry a paperless

PKI, standardy, legislativa

HR portál

podpis identita

validace

pečeť

archivace uložení

elektronický spis

HR aplikace



VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ

Hlavní úskalí a cesty k řešení

Generování jednotných 

dokumentů

• používání šablon 

a automatizovaných řešení pro 

hromadné tisky dokumentů 

místo ručního vyplňování 

připravených šablon

• elektronické dokumenty lze vždy 

vytisknout pro klasický podpis 

Práce s elektronickým podpisem je 

pro běžné uživatele složitá 

(i v rámci ICT prostředí)

• řešením mohou být služby vzdáleného 

podpisu 

• jednoduchost a srozumitelnost

• á la internet banking



ELEKTRONICKÝ PODPIS JAKO SLUŽBA

Až takto jednoduché to může být



ELEKTRONICKÝ PODPIS JAKO SLUŽBA

Centrální služba
vzdáleného podpisu

SSO

Uživatel Požadavek 
na podpis

Aplikace*

Podepsáno

* Univerzální aplikace pro všechny PC/mobilní platformy nezávislá na OS, web prohlížeči čí aplikačním toolkitu

HSM
(QSCD)

Přihlášení Souhlas

Podepiš

Podepsaný 
dokument



VZDÁLENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS & SLUŽBY DIGITÁLNÍ DŮVĚRY

Zdroj identit Elektronický
spis

Služba 
podepisování

QSCD

CA/QTSP

Uživatel 2FA

Vystavení 
certifikátu

Validace ArchivacePečeť



KOOPERATIVA

POJIŠŤOVNA

SKUPINA VIG, CZ
Zkušenosti z praxe



STARTOVNÍ POZICE HR

Personalistika je vedena v SAP HR

Dokumenty se tisknou, papír hraje prim

Velká míra manuální vznik dokumentů

Důraz na osobní řešení se 

zaměstnancem

Roztříštěnost do mnoha lokalit 

s hlavními kompetencemi v centrále

Zadrhne-li se dokument, zadrhne se 

celý proces

Jižní 
Morava

Centrála 
Praha

Severní 
Čechy

a další

Střední 
Čechy



STARTOVACÍ POZICE POHLEDEM PERSONALISTY

HR 
systémPersonalista



ELEKTRONICKÝ SPIS ZAMĚSTNANCE

Cíle a očekávání

Vytvářet elektronické dokumenty 
a nevytvářet papírové

Digitalizovat personální procesy 
nástupu a změn

Ostatní podpisy realizovat pomocí 
interní služby el. podpisu

Podpis smluv s novými 
zaměstnanci biometricky

Změnit roli personalisty

Zachovat SAP HR jako hlavní HR 
systém

Podpořit samoobslužnost
zaměstnanců

Zpřístupnit el. spis každému 
zaměstnanci



Webová
aplikace

Osobní 
el. spis

Práce 
s dokumenty

Úkoly Komunikace Distribuce

ArchivPodepisování / 
Pečetění

Automatizace 
správy certifikátů

Centrální

úložiště

Řešení SEFIRA

Biometrie

eSPIS

Infrastruktura digitální 
důvěry a paperless



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



www.obelisk.eu



VÝSLEDNÝ DOKUMENT – PRACOVNÍ SMLOUVA



INTEGRACE ELEKTRONICKÉHO SPISU DO SAP



POSTUP ZAVÁDĚNÍ BEZPAPÍROVÉ PERSONALISTIKY

Zkušenosti

Právní 
a technická 

analýza

Implementace Pilot / Podpora eHR



PŘED PO



ZKUŠENOSTI Z ANALÝZY

Pochopit současné fungování

Změnu vnímat jako příležitost

Jednoduchost – aplikace, procesů…

Jednotnost HR

Kopírování papírových procesů 
do digitálního  světa

Hledání řešení s nulovým rizikem 
nebo vyřešení všeho

Klást na digitální svět větší 
požadavky než na svět papírový

Čeho se vyvarovat? Na co dát důraz?



ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE

Na co dát důraz?

Využívat produkty a existující řešení – nesnažit se o implementaci na koleně

Koncovým uživatelům nabízet minimální funkcionalitu

Aktivně komunikovat téma do společnosti

Etapizovat a postupně se ujišťovat o správnosti počínání



CO ZÍSKAL ZAMĚSTNANEC?

Dosažené cíle

Způsob, 
jak předávat 
dokumenty 

HR

Svůj 
elektronický 

spis

Nástroj pro 
vzdálené 

podepisování

Kontrolu nad 
svými 

dokumenty

Časovou 
a místní 

nezávislost



CO ZÍSKAL PERSONALISTA?

Dosažené cíle

Čas

Automatické generování 

dokumentů

Automatickou distribuci 

dokumentů

Žádné tisknutí 

a zařazování do spisů

Nástroj na podepisování

Dostupnost dokumentů

Zástupnost

SAP 
HR 

Personalista

eSpis



PŘÍKLAD

Valorizace mezd

Navýšení mezd pro cca. 2000 zaměstnanců

Dokumenty vygenerovány automaticky ze SAP do eSpisu

Administrace procesu s dokumenty probíhá v eSpisu (distribuce, podepisování)

Za HR podepsáno „jedním kliknutím“

99% zaměstnanců podepsalo dokumenty do tří dnů bez ohledu na stav (nemocní, na 

služební cestě atd.)

Celková časová úspora za HR je 37MD



DALŠÍ PŘÍKLADY

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V průběhu dvou dnů bylo 
podepsáno  70% dokumentů, 

do pěti dnů 99%

Dokument automaticky 
vygenerován pro cca. 

1200 zaměstnanců



DALŠÍ PŘÍKLADY

Souhlas s homeoffice

Zaměstnanci je mohli 
podepsat i bez fyzické 

přítomnosti na pracovišti

V reakci na ad-hoc situaci byly 
vygenerovány dokumenty 
a doručeny zaměstnancům



eHR SE DÁLE ROZŠIŘUJE …

… pro další společnosti ze skupiny VIG

2018/10 – 2019/11 Kooperativa

2020/01 – 2020/04 ČPP a Global 

Expert

2020/05 – 2020/07 VIG Re

2020/06 – 2020/08 AIS Services 

a Pražská softwarová

… o další typy dokumentů

Zápočtové listy

Odměny

…



PŘÍNOSY



PŘÍNOSY BEZPAPÍROVÉ PERSONALISTIKY

Pro personalisty

Zjednodušení 
práce 

s dokumenty

Více času na 
skutečnou 
personální 

činnosti

Zrychlení 
rutinních 
činností 

Snazší 
implementace 

jednotných 
metodik

Jednodušší 
zastupitelnost 
pro jednotlivé 

činnosti



PŘÍNOSY BEZPAPÍROVÉ PERSONALISTIKY

Zjednodušení procesů Vyšší ochrana 
osobních údajů

Jednotný přehled 
a pravidla 

Zrychlení práce 
a snížení chybovosti

Image moderní 
organizace

Znovupoužitelnost
principů

Pro organizaci



PŘÍNOSY BEZPAPÍROVÉ PERSONALISTIKY

Pro zaměstnance

Způsob, 
jak předávat 
dokumenty 

HR

Svůj 
elektronický 

spis

Nástroj pro 
vzdálené 

podepisování

Kontrolu nad 
svými 

dokumenty

Časovou 
a místní 

nezávislost



SHRNUTÍ



CO MÍT NA PAMĚTI

Neměníte jen 
technologii, ale i způsob 

fungování

100% jistota 
(právní  ani  technická) 

neexistuje, pracovat 
s rizikem je normální

Motorem 
bezpapírové personalistiky 

je digitální důvěra



CO MŮŽETE ČEKAT OD NÁS?

Právní a technická 
analýza

Řešení bezpapírové personalistiky
založené na certifikovaných 

produktech

Implementace řešení 
ve vašem prostředí



REFERENCE

Bezpapírová personalistika Digitální důvěra a PKI

Ministerstvo 
obrany



www.sefira.cz
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