
Žádost o elektronické vízum do Azerbajdžánu 
Jméno  a příjmení 
 

 

Datum narození 
 

 

Číslo pasu 
 

 

Platnost víza od (vízum bude vydáno na 90 dnů 
od data, které uvedete, s možností pobytu max 30 
dnů. Vízum je platné na 1 vstup) 

 

Typ víza 
 

 

Trvalé bydliště (ulice, číslo, obec, PSČ) 
 

 

Kontaktní telefon  
 

 

E-mail 
 

 

Zaměstnání 
 

 

Adresa hotelu nebo místa ubytování 
v Azerbajdžánu 

 

Navštívil/a jste někdy Náhorní Karabach? 
 

Ano                              Ne 

Potvrďte, že nejste nositelem následujících virů: 
• HIV 
• Hepatitida typu B nebo C 

 
Potvrzuji   

Vydávání elektronických víz prostřednictvím systému "ASAN Visa" a jejich využití je prováděno za 
následujících podmínek: 
1. Elektronická víza se vydávají pouze občanům zemí, jejichž seznam schválila ministerstvo zahraničních 
věcí Ázerbájdžánské republiky, a osobám bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt v těchto zemích; 
2. Při žádosti o elektronické vízum musí cizinci s dvojím nebo vícenásobným občanstvím zvolit zemi státní 
příslušnosti podle cestovního dokladu, který má být použit pro jejich cestu. Pokud se cestovní doklad, který 
se týkal žádosti o elektronické vízum, liší od cestovního dokladu použitého pro cestu, elektronické vízum se 
považuje za neplatné; 
3. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti musí požádat o elektronické vízum nejméně 3 pracovní dny před 
jejich příjezdem do Ázerbájdžánské republiky; 
4. Doba platnosti cestovního dokladu by měla být nejméně o 3 měsíce delší než doba platnosti 
elektronického víza, které má být vydáno; 
5. Elektronické vízum je vydáno do 3 pracovních dnů a určuje dobu pobytu v zemi do 30 dnů; 
6. Datum příjezdu do Ázerbájdžánské republiky je stanoven na den, který přichází nejméně 3 pracovní dny 
po datu předložení žádosti o elektronické vízum. 
7. Osoby žádající o elektronické vízum jsou osobně odpovědné za správnost údajů zadaných v aplikaci e-
Visa a naskenované stránce cestovního dokladu s fotografií a za správnost platby, kterou provedli; 
8. E-mailové adresy musí být zadány správně. Oznámení o přijetí žádostí o elektronické vízum a platbách, 
včetně informací o vydávání nebo odmítnutí elektronického víza, jsou zasílána na e-mailovou adresu 
žadatele; 
9. V případě předložení nepravdivých nebo neúplných informací nebo nesprávné realizace plateb není 
elektronická žádost o vízum přijata; 
10. Není-li připojená kopie fotografické stránky cestovního dokladu čtena systémem ASAN Visa, bude 
vydání elektronického víza odmítnuto. 
11. Žádost o elektronické vízum je zamítnuta nebo zrušeno vízum udělené nebo osoba není oprávněna 
vstoupit do země v případech uvedených v článku 16 migračního kodexu Ázerbájdžánské republiky. 
Systém ASAN Visa nenese žádnou odpovědnost za odmítnutí vydat elektronické vízum nebo zákaz vstupu 
do země; 
12. V případě zamítnutí elektronického víza zasílá systém "ASAN Visa" informace o důvodech tohoto 
zamítnutí na e-mailovou adresu žadatele v souladu s článkem 16 Imigračního kodexu Ázerbájdžánské 
republiky; 



13. V případě zamítnutí vydání elektronického víza mohou cizinci a osoby bez státní příslušnosti požádat o 
vízum na příslušném diplomatickém zastoupení Ázerbájdžánské republiky; 
14. V případě elektronického odmítnutí víz nebude poskytnuta žádná náhrada; 
15. Elektronické vízum není v pasu připojeno. Elektronické vízum by mělo vytisknout cizinec nebo osoba 
bez státní příslušnosti a předložit spolu s cestovním dokladem na hraničním přechodu Ázerbájdžánské 
republiky; 
16. Doba přechodného pobytu cizinců a osob bez státní příslušnosti v zemi by neměla překročit dobu 
stanovenou v e-Visa. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti musí opustit území Ázerbájdžánské republiky, 
pokud nebyla prodloužena doba jejich přechodného pobytu nebo pokud jim nebylo uděleno povolení k 
přechodnému pobytu, nebo pokud jejich žádost o prodloužení doby přechodného pobytu nebo jejich žádost 
o povolení k přechodnému pobytu nebyla přijata; 
17. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří dočasně pobývají v Ázerbájdžánské republice déle než 10 
dní (i v případech, kdy změní bydliště v rámci země) by se měli obrátit na vedení svého místa přechodného 
pobytu (hotel, sanatorium, tábořiště, turistické tábory, nemocnice nebo jiné veřejné prostory) nebo majitelé 
bytů nebo jiného místa bydliště, aby je mohli zaregistrovat u Státní migrační služby Ázerbájdžánské 
republiky bez zaplacení státního poplatku; 
18. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří převyšují dobu pobytu uvedenou v elektronickém vízech 
nebo se nezaregistrují v místě pobytu (pokud pobývají více než 10 dní), jsou odpovědní v souladu s 
právními předpisy stanovenými zákonem (neplnění cizinců a osob bez státní příslušnosti dodržování 
předpisů týkajících se registrace na místě pobytu podléhá správní odpovědnosti v souladu s článkem 575 
Kodexu Ázerbájdžánské republiky o správních deliktech) 
19. Elektronické vízum je první doklad umožňující vstup do Azerbajdžanské republiky a cestování do této 
země. Vstup může být zakázán v případech uvedených v Migračním zákoníku Ázerbájdžánské republiky; 
20. e-Visa neposkytuje cizincům ani osobám bez státní příslušnosti žádné právo vykonávat placenou 
pracovní činnost v Ázerbájdžánské republice. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, které hodlají 
vykonávat placenou pracovní činnost v Ázerbájdžánské republice, musí získat pracovní vízum (doba 
pobytu v zemi je stanovena až na 90 dní), jak je stanoveno v Migračním zákoníku Ázerbájdžánské 
republiky . 
21. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, které mají v úmyslu dočasně pobývat a vykonávat placenou 
pracovní činnost na území Ázerbájdžánské republiky, musí obdržet pracovní povolení kromě dočasného 
povolení k pobytu, jak je stanoveno v Migračním zákoníku Ázerbájdžánské republiky . 
22. Korespondenti a kameramani zahraničních hromadných sdělovacích prostředků, kteří se chtějí věnovat 
novinářským aktivitám a natočit videozáznamy v Azerbajdžánské republice, mohou požádat o elektronické 
vízum prostřednictvím systému "ASAN Visa" až po získání akreditace na ministerstvu zahraničních věcí 
Republiky Ázerbájdžán. Víza vydaná osobám, které provádějí žurnalistické činnosti a videozáznamy za 
tímto účelem bez předchozí akreditace, budou zrušeny a vyhoštěny ze země; 
23. Elektronické vízum se stane neplatným, pokud se nepoužije v době jeho platnosti; 
24. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou požádat o nové elektronické vízum pouze po opuštění 
území Ázerbájdžánské republiky; 
25. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří se pokoušejí překročit hranici Ázerbájdžánské republiky 
bez cestovního dokladu nebo víza nebo s neplatným cestovním dokladem, budou navráceni do své země 
bez vstupu na území Ázerbájdžánské republiky. 
26. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří se pokoušejí překročit hranice padělanými doklady nebo 
dokumenty, které patří jiným osobám, budou odpovědni, jak stanoví zákon; 
27. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří navštívili Náhorní Karabach a jiné oblasti Ázerbajdžánské 
republiky obsazené Arménskou republikou bez úředního povolení ministerstva zahraničních věcí 
Ázerbajdžánské republiky po roce 1991, nemohou vstoupit na území Ázerbájdžánské republiky bez ohledu 
na to, zda získali elektronické vízum; 
28. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou zasílat dotazy na adresu elektronické pošty systému 
ASAN Visa (info@evisa.gov.az), pokud se při procesu podávání žádostí o elektronické vízum setkávají s 
technickým problémem, včetně platebního procesu, nebo pokud si přejí ověřit platnost a věrohodnost 
vydaných elektronických víz. 
 
Poznámka: Podmínky týkající se vydávání elektronických víz lze kdykoli změnit bez oznámení 
druhé straně. 
 
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s indormacemi a podmínkami uvedenými výše   
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