
11. Datum odjezdu z Ruska

7. Účel vstupu na území

2. Příjmení (podle pasu)

1. Státní občanství (Pokud jste měl(a) státní občanství SSSR nebo Ruska, kdy a v souvislosti 

s čím jste jej pozbyl(a))

6. Číslo cestovního dokladu

14.  Trasa cesty (města a obce, které planujete navštívit)

15. Máte zdravotní pojíštění platné na území Ruska?

3. Jméno, ostatní jména (podle pasu)

4. Datum narození (dd/mm/rr) 5. Pohlaví
M Ž

10. Datum příjezdu do Ruska

Jeden vstup Dva vstupy Více vstupů

9. Počet požadovaných vstupů

Datum vydání
(dd/mm/rr)

Platnost do
(dd/mm/rr)

13. Cílový úřad? (pro turisty – název a referenční číslo cestovní kanceláře,pro obchodní víza – název zvoucí organizace a město,pro soukromá víza – příjmení, jméno a adresa zvoucí osoby)

ano Doklad?

12. Kolikrát jste byl(a) v Rusku?

Datum Vaše poslední cesty do Ruska? (dd/mm/rr)

16. Spolucestujicí deti do 16 let a další příbuzní zapsaní ve Vašem pasu:

Příjmeníjménodatum narození (dd/mm/rr), trvalé bydliště

Místo 
pro fotografii

Souhlasím se zpracováním a předáním mých 
osobních údajů za účelem rozhodnutí o 
udělení víza.

Datum (dd/mm/rr), Vlastnoruční podpis

ne ano

od po

8. Kategorie a druh víza

21. Máte v současnosti příbuzné, bydlicí v Rusku?
(plné jméno, příbuzenský vztah, datum narození, trvalé bydliště)

20. Současné zaměstnání a pracovní zařazení (název, adresa, telefonní a faxové čísla, e-mailová adresa)

19. Místo narození (pokud jste se narodil(a) v Rusku, ukážte kdy a do kterého státu jste se vystěhoval(a))

18. Vaše trvalé bydliště, telefonní a faxové čísla, e-mailová adresa

17. Ostatní použíta jména (před manželstvím, pseudonymy, církevní hodnosti)

VÍZOVÝ FORMULÁŘ

Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou správné a úplné.Jsem si vědom(a) toho, že jakákoli nepravdivá prohlášení povedou k
zamítnutí mé žádosti nebo prohlášení již uděleného víza za neplatné a k dalším jednání podle právních předpisů Ruska.Zavazuji se, že 
opustím území Ruska před skončením platností mého víza.Jsem informován(a) o tom, že samotné vízum jako takové neznamená právo 
na automatický vstup do Ruska.Zavazuji se, že v případe odepření vstupu nebudu žádat o náhradu možné škody.

POZOR!Údaje v žádosti musí být vyplněny strojem nebo hůlkovým písmem velkými písmeny

(dd/mm/rr) (dd/mm/rr)

ne


