
22. Rodinní přislušnici v RF (jméno, míra příbuzenství, datum narození, adresa trvalého bydliště)

21. Název a adresa zaměstnávatele nebo školy, funkce, číslo 

telefonu, e-mail

20. Místo narození (pokud jste se narodíl(a) v Rusku kam a kdy 

emigroval(a))

19. Trvalé bydliště, číslo telefonu, faxu, e-mail

17. Spolucestujicí 
děti do 16 let

10. Datum výjezdu z Ruska

(dd/mm/rr)

8. Místa, která planujete navštívit

7. Zvoucí organizace?

6. Účel cesty

3. Jméno, ostatní jména

2. Příjmení (velkým písmem)

Vyplňovat pouze hůlkovým písmem perem nebo na stroji.
Jakékoliv chybné údaje povedou k zamítnutí žádosti, zrušení  již uděleného viza nebo odmítnutí vstupu na uzemí Ruské 
federace.

VÍZOVÁ ANKETA

1. Státní příslušnost (Pokud jste měl(a) občanství SSSR nebo Ruska, kdy a proč jste ho 
pozbyl(a))

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

9. Datum vstupu do Ruska (dd/mm/rr)

11. Číslo cestovního dokladu 12. Platnost pasu do (dd/mm/rr)

13. Název a referenční číslo turistické organizace

14. Zdravotní pojíštění platné v RF?

Ano Doklad?

15. Kolikrát jste byl(a) v RF? 16. Datum poslední cesty do RF (dd/mm/rr)

Příjmení Jméno, ostatní jména
Datum narození

(dd/mm/rr)
Trvalé bydliště

18. Dřívější přijmení (rodné příjmení, pseudonym a pod.)

Fotografie 3x4

Prohlašuji podle mého nejlepšího 
vědomí, že údaje, které uvádím 
v této anketě, jsou správné a 
úplné.

Datum (dd/mm/rr)

Podpís žadatele

M Ž

Ne

Дата рождения:

Если изменяли, то фамилия, имя, другие имена или отчество

Категория, вид и кратность визы:

Дата начала действия визы:

Маршрут следования (пункты):

В какое учреждение:

Цель поездки в Россию:

Пол

до изменения:

Vyplňuje konzulární zaměstnanec

Дата окончания действия визы:

Имя, другие имена, 

отчество:

Гражданство:

Фамилия:

od do

POZOR!
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