
Směrnice ústředí Orla o elektronické komunikaci

Směrnice ústředí Orla o elektronické komunikaci

Úvod 

1. Tato směrnice upravuje odesílání a příjem pošty na ústředním sekretariátu, především pak
pravidla pro posílání a odesílání pošty v elektronické podobě. 

2. Ústřední sekretariát Orla pravidelně rozesílá především tyto podklady do žup a jednot:
- informace pro župy
- informace pro jednoty
- propozice ústředních akcí Orla
- ekonomické informace

3. Elektronická pošta je rovnocenným ekvivalentem pošty listovní ve vnitroorelském styku,
pokud tato směrnice nestanoví jinak 

Pravidla pro odesílanou poštu

1.      Povinnosti ústředního sekrtariátu  
Oficiální podklady a materiály jsou rozesílány pouze z adres, které patří k doméně orel.cz.
Jedná se především o obecnou adresu  ustredi@orel.cz a o adresu určenou pro sportovní
akce  sport@orel.cz,  dále  také  mohou  být  použity  e-mailové  adresy  zaměstnanců
sekretariátu. Přehled všech emailových adres na doméně orel.cz je přílohou této směrnice
a je pravidelně aktualizován na internetové stránce http://kontakt.orel.cz.

2.      Informace pro župy  
Informace určené župám mohou být posílány pouze na oficiální župní emailové adresy.
Tyto emailové adresy zašle starosta župy poštou na formuláři Žádost o uznání emailové
adresy.  

3.      Informace pro jednoty  
Informace určené jednotám mohou být posílány pouze na oficiální emailové adresy jednot.
Tyto emailové adresy zašle starosta jednoty poštou na formuláři Žádost o uznání emailové
adresy.  Jednota může požádat o uznání dvou emailových adres. 

4.      Propozice  
Propozice ústředních akcí Orla jsou zasílány pouze na emailové adresy, jejichž využití
k tomuto účelu potvrzuje písemně jednota Orla v Žádosti o uznání emailové adresy. Každá
jednota může takto určit maximálně 3 adresy, na které budou propozice zasílány. Přijetí
pošty příjemce nepotvrzuje. 

5.      Rozesílání ekonomických informací  
Ekonomické informace jsou zasílány na oficiální emailové adresy žup, popřípadě také na
emailové adresy jednot,  jejichž využití  k tomuto účelu písemně potvrzuje jednota Orla
v Žádosti  o uznání  emailové adresy. Každá jednota nebo župa může takto určit  pouze
jednu adresu.  Přijetí této pošty musí být potvrzeno, pokud o to požádá odesílatel. 

6.      Šifrování  
Informace,  které by se neměli  dostat  k dalším osobám než  k těm, kterým je informace
určena,  budou  zasílány  zašifrovaně.  O  nutnosti  šifrovat  zprávu  rozhodne  generální
sekretář. 

Příchozí pošta - jednoznačná identifikace
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7.      Povinnosti ústředního sekretariátu  
Povinností ústředního sekretariátu při přijímání elektronické pošty je:

- přijímat podání elektronickou poštou, která byla zaslána na adresu  ustredi@orel.cz a
sport@orel.cz, 

- zpracovávat tuto doručenou poštu stejnou formou jako listovní poštu, podrobné interní
prováděcí předpisy vydá generální sekretář

- příchozí posta může být evidována v tištěné podobě nebo zálohováním na přenosném
médiu (CD-ROM)

- přijímat  poštovní  přílohy  v  těchto  formátech:  v textovém  formátu  *.txt,
v hypertextovém formátu *.html,  ve formátu *.rtf,  ve formátech MS Office (*.doc,
*.xls, *.mdb atd.) a ve formátu *.pdf. Dokumenty v jiném formátu budou přijaty jen
po předchozí dohodě. 

- na vyžádání odeslat zprávu o doručení odesílateli

8.      Identifikace  
Dokumenty, kde je vyžadována jednoznačná identifikace odesílatele, mohou být odesílány
pouze z emailových adres, které byly uvedeny v žádosti o uznání emailové adresy. 

Tato směrnice byla schválena na zasedání Ústřední rady Orla dne 23.11.2002. 

Příloha:
Žádost o uznání emailových adres

Ladislav Kotík, v.r. Ladislav Šustr, v.r.
 Generální sekretář     starosta Orla
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Příloha 2: Formulář

Tato žádost musí být zaslána poštou na adresu
Orel ústředí, Pellicova 2c, 602 00 Brno

Žádost o uznání emailových adres župy

Orel župa 

Žádá o uznání těchto emailových adres za účelem elektronické komunikace: 

Pro zasílání informací pro župu
1. adresa

Pro zasílání ekonomických informací
1. adresa

V dne 

Podpis a razítko statutárního zástupce župy

Schváleno 23.11.2002 Směrnice číslo 7 (2002) Strana 3 (celkem 4)



Směrnice ústředí Orla o elektronické komunikaci

 

Příloha 3: Formulář

Žádost o uznání emailových adres jednoty

Orel jednota 

Žádá o uznání těchto emailových adres za účelem elektronické komunikace: 

Pro zasílání informací pro jednotu
1. adresa
2. adresa

Pro zasílání propozic ústředních akcí
1. adresa
2. adresa
3. adresa

Pro zasílání ekonomických informací
1. adresa

V dne 

Podpis a razítko statutárního zástupce jednoty
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