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25. 5. 2022 
Použití RSIGN pro elektronické podepisování smluv 
Vážený zákazníku společnosti Jungheinrich, 

V budoucnu by společnost Jungheinrich ráda zjednodušila proces podepisování smluv pro naše 

zákazníky, aby tak zkrátila čas i náklady spojené s nutností vlastnoručního podpisu na všech 

smlouvách. 

Tímto dopisem Vás informujeme, že nové smlouvy a rovněž i jakékoli změny nebo doplňky 

stávajících smluv budou v budoucnu podepisovány elektronicky. Transakce se uskuteční 

prostřednictvím platformy „Software RSIGN od švýcarské společnosti Frama Communications 

AG se sídlem na adrese Dorfstrasse 6, CH-3438 Lauperswil, Švýcarsko, identifikační číslo 

CHE-336.741.093 DPH“. 

Další informace naleznete na následujícím odkazu https://www.frama-rsign.com. 

RSIGN je softwarové řešení pro zpracování a zdokumentování elektronického podpisu 

dokumentu. Pomocí tohoto software je dokument odeslán a podepsán elektronicky. Tímto 

způsobem lze vysledovat všechny kroky nebo události spojené s tímto dokumentem a zajistit 

tak jeho neměnnost. Standard odpovídá zaručenému elektronickému podpisu (AES). Ve 

Švýcarsku lze elektronické podpisy běžně používat, pokud není písemná forma výslovně 

stanovena zákonem nebo formálně dohodnuta (písemná forma). Pro většinu smluv však ve 

Švýcarsku neexistuje žádné zákonné ustanovení, a proto není pro jejich platnost vyžadován 

vlastnoruční podpis. 

Proces elektronického podpisu probíhá následovně a je z velké části shodný s procesem u 

jiných poskytovatelů elektronického podpisu, jako jsou Docusign, Adobe Sign, Eversign, 

SignNow: 

1) Jakmile je obsah smluvních dokumentů definitivně odsouhlasen, bude zpřístupněn 

oznámeným signatářům k podpisu prostřednictvím RSIGN. Kromě toho bude e-mail obsahovat 

také ustanovení o ochraně údajů platné pro službu elektronického podpisu. 

2) Otevřete dokumenty pomocí odkazu v e-mailu a podle uvedených kroků formalizujte podpisy 

v nich uvedené. 

3) Jakmile dokumenty podepíšete, budou podepsané dokumenty zpřístupněny společnosti 

Jungheinrich prostřednictvím RSIGN a společnost Jungheinrich také podepíše dokumenty 

prostřednictvím RSIGN. 

4) Jakmile je dokument podepsán všemi signatáři, bude všem signatářům automaticky zaslán 

konečný podepsaný dokument se všemi podpisy. 

Předpoklad: Minimálně jeden (nebo všichni) signatáři musí být společnosti Jungheinrich předem 

oznámeni s uvedením jejich jména a e-mailové adresy. RSIGN však také obsahuje možnost 

přeposílání, pokud ještě přesně nevíte, který druhý signatář je k dispozici nebo má dokument 

podepsat. 

Doufáme, že tuto změnu podpoříte. 



 

Jungheinrich (ČR) s.r.o. 
Modletice 101 · 251 01 Říčany · Telefon +420 313 333 111 · Telefax +420 313 333 777 · info@jungheinrich.cz · www.jungheinrich.cz 
 
IČ: 47123591, DIČ: CZ47123591. Společnost je zapsána v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12802  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. CZK - 1120810176/0100, EUR – 120819088/0100, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.- 
1137782001/2700, COMMERZBANK 10590542/6200 

 
 

Použití popsaného elektronického podpisu však není povinné. Pokud si proces digitálního 

podpisu nepřejete používat, informujte prosím neprodleně e-mailem svůj kontakt ve společnosti 

Jungheinrich. 

Jako vždy Vám budou k dispozici Vaše obvyklé kontaktní osoby společnosti Jungheinrich, které 

Vám zodpoví všechny případné dotazy. 

S přátelským pozdravem 

Jungheinrich (ČR) s.ro. 

 


