
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejších předpisů 

Jméno (jména): 

Přijmení: 

Datum narození: 

Adresa pobytu: 

Telefon: 

E-mail: 

Předmět: Obnova pasu 

Text žádosti: 

Dobrý den, 

je možné elektronickým způsobem provést obnovu pasu? 
Děkuji za informaci. 

S pozdravem 



Magistrát města Ostravy 

odbor vnitřních věcí 
III 111111 IJ1I IIIIIJIJIIIIIIII 111111111111111 

emovese3zanm 

Vaše značka: PO- l A-20220629-174918 

Ze dne: 29.06.2022 

Č. j.: SMO/404148/22/Vnitř./

Sp. zn.: S-SMO/400999/22/Vnitř./2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 01.07.2022 

Poskytnutí informací 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 30.06.2022 Vaši 
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti požadujete 
poskytnutí informací ve věci „obnovy cestovního pasu elektronickým způsobem, " dále jen „žádost". 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje povinný subjekt 
k výše uvedené žádosti následující informace. 

Postup při vydání cestovního dokladu upravuje ust. § 17 a ust. § 19 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovních dokladech"), který možnost 
elektronické obnovy cestovního pasu nepřipouští. 

Cestovní doklad lze vydat a změny nebo dopinění údajů v něm zapsaných lze provést na žádost, která splňuje 
náležitosti stanovené tímto zákonem. 

Žádost o vydání cestovního dokladu, s výjimkou cestovního pasu, a žádost o provedení změn údajů 
v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených podle ust. § 20 odst. 8 zákona o cestovních 
dokladech, u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání 
cestovního pasu se vyhotovuje a podává s využitím speciálního aplikačního programu, který zajišt'uje sběr 
dat pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů. 

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. 

Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 

vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního 

úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, s využitím údajů vedených v základním registru 

obyvatel, agendovém informačním systému evidence obyvatel, agendovém informačním systému evidence 

občanských průkazů, evidenci cestovních dokladů a evidenci diplomatických a služebních pasů. 

Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 
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Magistrát města Ostravy 

odbor vnitřních věcí 
III 111111 1111111 lIIIIIIlIi1lIIl1 111111111111111 

movesB31Mef 

Při vyřizování žádosti se současně pořídí biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je 

digitalizovaný podpis nebo vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování. 

S pozdravem 

 oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 

-podepsáno elektronicky-
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