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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 9. 3. 2022: 

Žadatel žádá o zaslání odpovědí na následující otázky a to v návaznosti na svou předchozí 
žádost ze dne 7.3. 2022. Č.j.: UMOI/1316/2022/KÚ/Kř. 
1. Ve výpisu vyúčtování telefonických služeb za měsíc leden na telefonním čísle 739 455 
256(Obr.1) je uvedeno, že z tohoto telefonního čísla byla odeslána SMS mezinárodní, ale není 
blíže specifikováno zda byla SMS přijata v zahraničí nebo naopak odeslána na zahraniční 
telefonní číslo. 
Žadatel požaduje informaci zda byla tato sms odeslána do zahraničí, když se výše uvedené 
číslo nacházelo na území ČR nebo byla odeslána ze zahraničí do ČR. Nebo ze zahraničí do 
zahraničí. Prosím o připojení informace o datu ve kterém k výše uvedenému pohybu SMS 
došlo. 
2. Dále se ve výpisu vyúčtování nachází mezinárodní volání zóna 3. A analogicky k výše 
uvedenému se žadatel dotazuje, zda bylo toto volání uskutečněno z čísla 739 455 256 za 
situace kdy se toto číslo nacházelo v zahraničí a uskutečnilo volání do ČR nebo bylo v ČR a 
uskutečnilo hovor do zahraničí. Dále žadatel požaduje datum, kdy k tomuto volání došlo. 
Obr.1 

 
 



3. Ve výpisu vyúčtování telefonických služeb za měsíc únor na telefonním čísle 739 455 
256(Obr.2). je uvedeno, že z tohoto telefonního čísla byla odeslána SMS mezinárodní, ale není 
blíže specifikováno, zda byla SMS přijata v zahraničí nebo naopak odeslána na zahraniční 
telefonní číslo. 
Žadatel požaduje informaci zda byla tato SMS odeslána do zahraničí, když se výše uvedené 
číslo nacházelo na území ČR nebo byla odeslána ze zahraničí do ČR. Nebo ze zahraničí do 
zahraničí. Prosím o připojení informace o datu ve kterém k výše uvedenému pohybu SMS 
došlo. 
4. Na vyúčtování za měsíc únor je dále vidět Datový provoz v zahraničí, v zoně 1. V jaké zemi EU 
k tomuto datovému čerpání došlo a kdy? 
Obr.2 

 
Poskytnutí informace: 

Ad 1) SMS mezinárodní se účtují pouze odchozí. Příchozí SMS ze zahraničního čísla 
zpoplatněny nejsou. Obě SMS byly odeslány 17.01.2022 na zahraniční číslo +17542009329. 
 
Ad 2) Mezinárodní volání je pouze v případě, pokud jste v ČR a ze svého čísla voláte na 
zahraniční číslo. Dne 01.01.2022 cca v 0:44 bylo voláno na číslo +41765599009. 
 
Ad 3) SMS mezinárodní se účtují pouze odchozí. Příchozí SMS ze zahraničního čísla 
zpoplatněny nejsou. Všechny SMS byly odeslány 02.02.2022 na číslo +17542009329. 
 
Ad 4) Dne 28.02.2022 se pán zřejmě pohyboval blízko polských hranic a telefon se na chvíli 
zalogoval k polskému operátorovi. 
 
 
 
 
Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  


