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Jak p řeposlat krátký e -mail na mobil jako SMS zdarma  
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

1) Jak to funguje?  
 
Každý mobilní operátor má službu zavedenou 
trošku jinak a hlavně nikam to zrovna viditelně 
neprezentuje, protože tímto jsou zdarma 
zasílány SMS v rámci jeho sít ě, což se mu 
rozhodně moc nelíbí. Je to ale služba jako 
každá jiná, navíc pro všechny uživatele je 
příjemné, že je zdarma. 
 

2) Vodafone 
 
Pokud chcete využívat tuto službu u Vodafonu, 
je potřeba vstoupit do klientské zóny (u 
Vodafone je to Samoobsluha  – na adrese 
www.vodafone.cz , vložíme telefonní číslo a 
heslo a zalogujete se. 
 
V sekci – Moje služby – Aktivace a 
nastavení služeb – Moje služby SIM – 
datové služby – SMS email . 
 
Zde můžete aktivovat nebo změnit tuto službu, 
vytvoříte tím emailovou adresu ve formátu 
něco@vodafonemail.cz. Jakmile toto 
provedete, pak jakýkoliv email, který bude 
zaslán na tuto adresu bude automaticky 
přeposlán na Vaše telefonní číslo. 
 
To je vše. Velmi jednoduché a elegantní 
nastavení přes webové rozhraní. 
SMS obsahuje adresu odesílatele, předmět a 
text, email může být klidně i delší a Vodafone 
ho případně rozdělí až do 2 SMS zpráv , 
zbytek mailu pokud je delší odeslán nebude.  
 
Doba doru čení: do 15 sekund 
 

2) O2 
 
U O2 je situace asi nejjednodušší – stačí 
poslat email na emailovou adresu dle 
telefonního čísla na email:   
00420xxxxxxxxx@sms.cz.o2.com  
nebo zatím funguje i starší  
00420xxxxxxxxx@sms.eurotel.cz 
Zpráva je sice limitována co se týče počtu 
znaků, ale pro zaslání krátké informace stačí.  
 
SMS obsahuje adresu odesílatele, předmět a 
text v celkové délce 160 znaků, zbytek mailu 
pokud je delší odeslán nebude.  
 Toto je omezení oproti Vodafone. 
 
Rovněž je nepříjemné, že někdo může na 
tento email spamovat (tedy zasílat emaily a tím 
majitele čísla obtěžovat nevyžádanými 
zprávami). 
Doba doru čení: do 15 sekund 

3) T - mobile 
 
Nejsložitější je službu aktivovat u T-mobile. 
Primárně operátor tuto službu vůbec 
neposkytuje. Využít se dá služba, která je 
určena k tomu, aby majiteli mobilu zaslala 
informaci v případě, že dostane e-mail. 
 
Na stránkách www.t-mobile.cz se tedy svým 
přihlašovacím jménem přihlásíte (je stejné jako 
do t-zones) – pokud ještě nejste 
zaregistrováni, je třeba se zaregistrovat. 
 
Můj T-Mobile – Vstup do M ůj T-Mobile 
samoobsluhy – Služby – Postm@n – 
Postm@n 
 
Tuto službu je potřeba aktivovat. Po aktivaci, 
která dle operátora bude za zhruba hodinu (u 
mne to trvalo 3 hodiny, asi jsem měl smůlu). 
 
V této pauzičce si můžete vytvořit právě onu 
novou adresu třeba na Seznam.cz, která bude 
sloužit pouze na to, aby přeposílala informace 
na Váš mobilní telefon. 
 
Poté vstoupíte opět do Můj T-Mobile – Vstup 
do Můj T-Mobile samoobsluhy – Služby – 
Postm@n – Postm@n a nyní kliknete na 
Nastavit emailové ú čty .Doplníte emailovou 
adresu a také přihlašovací jméno (např. u 
Seznam.cz je stejné jako emailová adresa) a 
heslo do emailové schránky. 
 
Nyní již určitě chápete, proč je vhodné si 
založit novou adresu – systém po Vás chce 
jméno a heslo do schránky, což se mi nezdá 
zrovna ideální i když chápu, že je tato služba 
určena k tomu, aby se do schránky přihlásila a 
tyto emaily na mobil přeposlala. 
 
Proto také počítejte s tím, že u této služby 
bude trvat doručení emailu na mobil o dost 
déle. 
 
Doba doru čení: do 60 minut „bohužel“ 
 
Je škoda, že T-mobile také nedovoluje využít 
tuto službu jako ostatní operátoři, tato „oklika“ 
je zbytečně komplikovaná i když také splní 
účel. 
 
SMS obsahuje adresu odesílatele, předmět a 
text v celkové délce 160 znaků, zbytek mailu 
pokud je delší odeslán nebude. Toto je 
omezení oproti Vodafone. Dá se sice objednat 
si službu Postm@n dlouhá SMS , tato 
umožňuje poslat až 478 znaků, ale je již 
zpoplatněna měsíčním paušálem 22,80Kč 
včetně DPH. 


