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oPATŘEruí oĚrnNA č. 4l2ol5
K ZAVEDENí JEDNoTNÉHo sYsTÉMu wuŽívÁruí

E-MAlLoVÝcH ADRES NA PEDAGoGICKÉ rnrulrĚ lu

V sou|adu s opatřením rektora č,30ol20l5 včetně příloh vydávám toto opatření k zajištění
nap|něníjednotného systému využívání e-mai|orných adres přidělených PF JU.

čtánek t
Jednotný systém e.ma!lov'ých adres

(1) Úče|em zavedení tohoto systému je jednoznačná identifikace odesí|ate|e a adresáta
e|ektronických zpráv v rámci PF JU.

(,2| organizačním a odborným garantem pro up|atnění a vedení tohoto systému je na
Ped a gogické fa ku ltě oddě|en í správy informačn ích systémů.

čIánek z
ZaIožení a fun kcionaIita e.mai lových schránek

(1) Všem studentům a zaměstnancům na PF JU je automaticky vytvořena e-mai|ová adresa
ve formátu username@pf.jcu'cz.

(,2| Do e-mai|ové schránky spojené s adresou z bodu (1) je možno se přih|ásit
prostřednictvím libovolného e-mailového klienta podporujícího protokol IMAP nebo
PoP3. Rovněž je možné využít připojení k e-maiIové schránce prostřednictvím
webového rozhraní z h|avní stránky PF JU - hltps://www'pf.icu.czlwebmai|'

(3) Nejrozšířenější e-mai|ový k|ient je Mozi|la Thunderbird, nicméně |ze využít Microsoft
outlook, který je obsažen v kance|ářském ba|íku Microsoft office, ktený mají všichni
pracovníci i studenti k dispozicl zdarma ke stažení. Software je přístupný na adrese:
htt ps ://po rta L offi ce. co m/H o m e.

(4) Veškeré návody a nastavenísoftwaru |ze najít na stránkách:
http://www.pf.icu.czlit services.

(5) V informačních a e-learningových systémech PF JU budou nastaveny pro komunikaci
pouze faku|tní e-mai|ové adresy.



čtánek e
Povinnosti uživate!ů

Všichni studenti a zaměstnanci jsou povinni používat ke komunikaci v rámci faku|ty
pouze e-mai|ové adresy, které jim by|y vytvořeny d|e článku 2 bodu (1), tedy faku|tní
e-maiIové adresy. Uživate|é jsou povinni obsah e-maiIové schránky kontroIovat
a odpovída jí za její případné zneužití.

Z faku|tní e-mai|ové schránky je možné nastavit přeposí|ání na soukromé e-mai|ové
adresy, viz odkaz: https://www.pf.icu.czlrmai|. Za elektronické zprávy přeposí|ané
mimo PF JU nese odpovědnost uživatel.

Uživate|je v případě přesměrování viz bod (2) povinen zachovat kopii e-mailové zprávy
ve faku|tní schránce'

Hromadné e.mailové adresy s|ouží pouze pro interní komunikaci v rámci faku|ty.

Vedoucí katedry nebo útvaru může požádat o zřízení hromadné adresy pro skupinovou
komunikaci na katedře či útvaru |ng' Rudo|fa Nováka (tel.: 3072), příp' Mgr. Pavla
Vacikara (te|.: 3019). za aktuá|nost e-mai|ových adres ve skupinové komunikaci
odpovídá přís|ušný vedoucí katedry nebo útvaru. Za aktua|izaci faku|tních hromadných
adres pro skupinovou komunikaci (zam@pf.icu.cz a stud@pf.icu.cz) odpovídají |ng.
Novák a Mgr. Vacikar.

č!ánek e
Zrušení e.mailov'ých schránek

V případě skončení pracovního poměru nebo studia zůstává e-mai|ová schránka
funkční po dobu šesti měsíců, není a|e možné se do ní přih|ásit v důs|edku zab|okování
uživatelského účtu. Z tohoto důvodu je vhodné nastavit v dostatečném předstihu
automatickou odpověd, obsahující informaci o ukončení zaměstnaneckého
poměru/studia na PF JU a nastavit přeposí|ání e-mai|ů na jinou e-mai|ovou adresu.

Po up|ynutí |hůty šesti měsíců od ukončení studia nebo ukončení pracovního poměru
bude e-mai|ová schránka vymazána včetně komp|etního obsahu schránky.

Toto opatření nabývá p|atnosti dnem podpisu děkanem s účinností od 5' 5. 2015

V Českých Budějovicích 5. května 201.5
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Mgr.  Micha| Vančura,  Ph.D.
děkan Pedagogické faku|ty JU
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