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SPF
Sender Policy Framework



SPF záznam

v=spf1 a ~all

v=spf1 ip4:31.31.79.103 ip4:12.34.56.78 ~all

v=spf1 include:_spf.google.com ~all

v=spf1 include:_spf.google.com –all

v=spf1 –all

Google → “Google Apps SPF” / “Office 365 SPF” / …



SPF – cesta mailu



SPF

● Vymezuje seznam firem (serverů), které 
mohou vaším jménem posílat e-maily

● Brání zneužívání dobrého jména spamy 
● Nezaručuje autenticitu skutečného 

odesílatele

Zkuste si to:

www.emkei.cz 

https://emkei.cz/
https://emkei.cz/


DKIM
DomainKeys Identified Mail



google._domainkey.kolarik.cz. 1799 IN TXT "v=DKIM1; k=rsa; 
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCOxui+SY48G2/09fJ5…"

DKIM 

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
   d=kolarik.cz; s=google;
   h=subject:to:references:cc:from:message-id:date:user-agent
    :mime-version:in-reply-to;
   bh=GZx10t0tR7R3k9tNVwu5XPsH2qA+hbtsZCytv6Uys2I=;
   b=0HeROz9rkxRAgRIR2SoiPI4u3wluYLJwEPe4NXSrhtO3BwIFuij9lkbwPaLiq…



DKIM

● Zaručuje autenticitu zprávy
● Zaručuje, že mail byl odeslán 

z prostředků schválených 
vlastníkem domény 

● Nemá přímé právní důsledky
● Nezaručuje, že zprávu poslala 

jmenovaná osoba
● Nenahrazuje ani nedoplňuje 

klasický elektronický podpis 
osob.

● Nešifruje obsah zprávy



Diagnostika
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Diagnostika
Mail tester

www.mail-tester.com 

https://www.mail-tester.com/
https://www.mail-tester.com/


Diagnostika
Další zdroje

● dkimvalidator.com
● toolbox.googleapps.com 

http://dkimvalidator.com/
http://dkimvalidator.com/
https://toolbox.googleapps.com/
https://toolbox.googleapps.com/


Negativa



Negativa

● Přesměrování



Negativa

● Přesměrování
● Cizí SMTP (např. u Telefonicy)



Negativa

● Přesměrování
● Cizí SMTP (např. u Telefonicy)
● Nahodilé chyby
● DKIM není vynutitelné



DMARC
Domain-based Message 

Authentication, Reporting & 
Conformance



DMARC

● Vynucení SPF a DKIM
● Reportování chyb
● Debugování



DMARC záznam

_dmarc.jakubboucek.cz. 1799 IN TXT
     "v=DMARC1;p=none;rua=mailto:pan@jakubboucek.cz;
     ruf=mailto:pan@jakubboucek.cz;fo=1;adkim=r;aspf=r;pct=100;
     ri=604800;rf=afrf;sp=none"



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feedback>  <record>    <row>
      <source_ip>2a02:598:a::78:125</source_ip><policy_evaluated>
         <disposition>none</disposition>
        <dkim>pass</dkim>
        <spf>fail</spf></policy_evaluated> </row>
    <identifiers> <header_from>plzenskybarcamp.cz</header_from></identifiers>
    <auth_results><dkim><domain>seznam.cz</domain><result>pass</result>
    </dkim><dkim><domain>plzenskybarcamp.cz</domain><result>pass</result>

DMARC report



Podmínky

Vlastní doména (ne free-mail)



Jak na přesměrování



Osobní mailovka

Použijte některého z velkých:

● Google Apps
● Office 365
● Zoho (!)
● Mojedomena.seznam.cz

Tuzemské hostingy:

● Gigaserver



mail( )

Použijte velkého poskytovatele:

● Amazon AWS SES
● Mandrill
● SendGrid
● …

Tuzemské hostingy:

● Gigaserver



Dotazy?
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