
Vážení přátelé. 

V minulém roce proběhly volby do orgánů ZO a OO. Na některá místa nastoupili noví funkcionáři, 

kteří se zaučují a často nevědí, že jejich ZO, OO má založenu mailovou schránku na doméně 

vcelarstvi.cz a co je s ní vše spojeno. Oni to bohužel často nevědí ani starší funkcionáři. Pro někoho 

budou další informace novinka, pro někoho pouhé opakování. 

Každá ZO, OO a KKV má přidělenou emailovou adresu na doméně vcelarstvi.cz. 

Formát mailové adresy je zoxxxx@vcelarstvi.cz, ooxxxx@vcelarstvi.cz (např.: zojehnice@vcelarstvi.cz, 

oopardubice@vcelarstvi.cz).  

Důvodů k zavedení jednotných emailových adres bylo několik: 

- Je to hlavní komunikační kanál mezi centrálou a ZO/OO 

- Zrychlení komunikace s organizacemi na všech úrovních ČSV 

- Kvalitní antispamový a antivirový filtr na mailu od společnosti Google 

- Jedna schránka, jedna historie mailové komunikace organizace 

- Transparentnost – velmi těžko se udržuje seznam aktuálních kontaktních adres organizací, když jsou 

to v podstatě soukromé maily na seznamu, centrumu apod., měnící se s odchody a příchody 

funkcionářů. Málokdo si při odchodu z funkce vzpomene, že by měl dát sekretariátu na vědomí 

změnu kontaktní emailové adresy na svou organizaci. Často pak dochází k tomu, že důležitá 

informace nedorazí k tomu správnému člověku. Pak si dotyčná organizace ZO stěžuje na 

neinformovanost a vznikají z toho různé nepříjemné situace. 

 

 Je potřeba, aby každá ZO, OO, KKV používala, jako oficiální mailovou adresu přidělenou na doméně 

vcelarstvi.cz. Vždyť každá firma má také svou oficiální mailovou schránku, kterou nemění pokaždé 

s odchodem někoho z vedení. A každá ZO, OO má IČO, takže vlastně jste taková malá firma. Vy 

budete mít jistotu, že vám zprávy od nás dorazí a nemusíte si dělat starosti s ohlašováním změny vaší  

schránky po odchodu člena výboru. 

Jako třešničku na dortu máte ke každé schránce k dispozici prostor pro ukládání vašich dokumentů 

30GB a několik aplikací Google for Work, které můžete také využívat. Je  Z D A R M A a v neposlední 

řadě v dnešní době k hojně využívané on-line komunikaci je tu Google Meet. 

Zkontrolujte si prosím, zda máte nastavenou schránku na doméně vcelarstvi.cz v kontaktních 

informacích v CISu. Pokud ne, tak vás chci požádat o nápravu. 

Technické pokyny. 

Pokud budete mít jakýkoliv technický dotaz na zprovoznění, přístup nebo používání těchto schránek, 

zavolejte na sekretariát ČSV. Linda Hladíková, tel.: 222 515 512, nebo e-mail: hladikova@vcelarstvi.cz 

a já (František Krejčí), jsou lidé, kteří vám rádi pomohou tento problém vyřešit. 

Lze nastavit i přesměrování z těchto schránek na vaše soukromé maily, abyste nemuseli sledovat 

ještě další mail. Vše vám pak dojde do jedné schránky, kterou jste zvyklí pravidelně navštěvovat. 

Přeji Vám do nového roku hodně úspěchů, pevné zdraví a přehršel trpělivosti- 

Ing. František Krejčí 

pověřen výkonem funkce tajemníka 


