
 

 

 
 
 

Informace k zprostředkování elektronického vstupního víza 
do Ruska - PETROHRADU 

 
stav k 1. 10. 2019 

 
 
O elektronické vstupní vízum je možné požádat nejdříve 20 dní a nejpozději 4 dny před datem vstupu do 
Ruska – Petrohradu. Toto elektronické vstupní vízum je zdarma. 
 
Cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců od data, kdy se žádá o elektronické vízum. 
 
Žadatel musí mít po celou dobu pobytu v Rusku uzavřeno cestovní zdravotní pojištění platné na území Ruské 
federace a musí být schopný toto pojištění později doložit. 
 
 

Žádost je možné podat zde: https://evisa.kdmid.ru/ 

 
 

CK EXIM TOURS a.s. nabízí svým klientů zprostředkování elektronického víza 

do Ruska – Petrohradu za poplatek 300 Kč/osoba. 
 
Tuto službu je možné zakoupit nejpozději 14 dní před odletem a je poskytována pouze společně se 
zakoupeným zájezdem „Petrohrad - Benátky severu“ a pouze pro občany ČR nebo SR. 
 
Formulář pro zprostředkování elektronického víza najdete na druhé straně tohoto dokumentu. 

https://evisa.kdmid.ru/


 

 

 
 

Pro zprostředkování elektronického víza do Ruska – Petrohradu budeme potřebovat znát tyto informace, které 
zašlete ideálně 25 dní před odletem na ev@exim.cz: 
 

Číslo vaší Smlouvy o zájezdu   

Národnost   

Příjmení (tak jak je uvedeno v cestovním pase)   

Jméno  (tak jak je uvedeno v cestovním pase)   

Dříve používané příjmení (např. u žen za svobodna)   

Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa (pokud máte)   

Vaše pohlaví   

Datum narození    

Místo narození  (tak jak je uvedeno v cestovním pase)   

Pokud jste již někdy dříve navštívili Rusko, tak uveďte počet návštěv a datum posledního pobytu (od – do) 

Číslo vašeho cestovního pasu   

Datum vydání vašeho cestovního pasu   

Datum expirace vašeho cestovního pasu   

Přesná adresa vašeho trvalého bydliště   

Pokud jste zaměstnaní/studujete, tak uveďte: 

Jméno zaměstnavatele / školy   

Vaší pracovní pozici   

Adresa do zaměstnání / školy   

Telefon do zaměstnání / školy   

Pokud máte v současné době nějaké příbuzné v Rusku, tak uveďte: 

Jaké (matka, otec, dcera atd.)   

Jméno, příjmení, datum narození, adresa v Rusku   

 
Nezapomeňte připojit vaši digitální barevnou fotografii ve formátu JPEG nebo 1x barevné foto pasového 
formátu (velikost 35 x 45 mm) zašlete poštou na adresu EXIM TOURS a.s., Tomáš Jirásek, Babákova 2390/2, 
148 00 Praha 4. Foto musí být výhradně na čistě bílém pozadí a klient se musí dívat přímo do objektivu. Foto 
nesmí být starší než šest měsíců a musí odrážet aktuální vzhled. 
 
 
                                TOTO JSOU PŘÍKLADY FOTEK SE ŠPATNÝM POZADÍM:                                                SPRÁVNÉ FOTO: 
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