
 

 

 

Informace k zprostředkování vstupního víza do MOSKVY 
stav k 1. 10. 2019 

 

BUDEME OD VÁS POTŘEBOVAT: 
 

1. cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po termínu návratu. 
Nutno zaslat fyzicky cestovní pas – ne žádné kopie atp. 

 
2. vyplněnou žádost – viz příloha (nutný vlastnoruční podpis klienta). 

Pokud nějaké kolonce nerozumíte, tak ji nevyplňujte. 
 

3. 1x barevné foto pasového formátu (velikost 35 x 45 mm).  
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. 

 
4. Pokud nemají klienti cestovní pojištění od EXIM TOURS a.s., tak je nutné dodat doklad o pojištění zdravotních 

výloh (kopie smlouvy s pojišťovnou s uvedeným termínem a lokalitou pojištění, jmény pojištěných, razítkem a 
podpisy). V případě, že mají klienti cestovní pojištění s platební kartou od své banky, tak je nutné vyžádat 
speciální potvrzení od banky o platnosti tohoto pojištění, kde bude uvedena platnost pojištění, lokalita 
pojištění, jména a data narození všech pojištěných osob. 

 
Zprostředkování vstupního víza je možné zakoupit nejpozději 40 dní před odletem a je poskytována pouze společně se 
zakoupeným zájezdem „Matička Moskva“ a pouze pro občany ČR nebo SR. 
 

Bez úplného splnění těchto čtyř bodů není možné udělení víza zprostředkovat! 
 

Nejpozději 30 dní před odletem je nutné všechny tyto podklady zaslat jako cenné psaní na adresu:  
 

EXIM TOURS a.s., Tomáš Jirásek 
Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 

 
Případné dotazy můžete zasílat na ev@exim.cz. Pro vyřízení víza potřebujeme 2-3 týdny. 
 
Nejpozději týden před odletem jsou cestovní pasy s vízem zasílány zpět na adresu prodejce zájezdu, pokud nebylo 
dříve domluveno jinak. 
 
Pokud klienti cestovní pasy potřebují z důvodu jiných cest v období, kdy jim plánujeme zajištovat vízum, tak je toto 
možno řešit individuálně například dřívějším zajištěním víza nebo příplatkem za expresní zajištění. 
 
                                TOTO JSOU PŘÍKLADY FOTEK SE ŠPATNÝM POZADÍM:                                                SPRÁVNÉ FOTO: 

               

mailto:ev@exim.cz


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


