中 华 人 民 共 和 国 签 证 申 请 表 附 表

Žádost V.2011B

st k Žá
dosti o vízum do Čí
nsk
Doplňuj
Doplň
ujíící čá
část
Žádosti
Čínsk
nskéé lidov
lidovéé republiky
英文姓名
Jméno a příjmení
护照号码
Číslo pasu
出生日期（年月日）
Datum narození (rok-měsíc-den)

Pokud žá
dáte o pracovn
A、如申请到中国工作，请填写。Pokud
žád
pracovníí vízum (vízum typu Z), pros
prosííme o vypln
vyplněění
ů:
následuj
sledujíících údaj
dajů
1.受教育状况
Vzdělání

□ 本科 Bakalář
□ 硕士 Magistr
□ 博士或更高
□ 其他（请说明）Jiné (prosíme upřesnit):

Doktorské či vyšší

2.最后学习的大学名称
Název školy, univerzity či jiné vzdělávací
instituce, na které jste naposledy studoval/-a
3.专业
Váš studijní obor
4.职业技术资格
Vaše profesní a technická kvalifikovanost
5.在中国从事何种职业
Vaše zaměstnání v Číně
6.在中国就职 单位的 名称 、 地址及联系电话
Název, adresa a telefonní číslo Vašeho
zaměstnavatele v Číně

7.就业许可编号
Číslo Pracovního povolení pro cizince

Pokud žá
dáte o studijn
B、如申请到中国留学，请填写。Pokud
žád
studijníí vízum (v
(víízum typu X), pros
prosííme o vypln
vyplněění
ů:
následuj
sledujíících údaj
dajů
1.受教育状况
Vzdělání

□ 本科 Bakalář
□ 硕士 Magistr
□ 博士或更高
□ 其他（请说明）Jiné (prosíme upřesnit):

2.最后学习的大学名称
Název školy, univerzity či jiné vzdělávací
instituce, na které jste naposledy studoval/-a
3.专业
Váš studijní obor
4.职业技术资格
Vaše profesní a technická kvalifikovanost
5.在中国就读学校的名称、地址及联系电话
Název, adresa a telefonní číslo Vaší školy v
Číně

6.在中国学习的专业或课程
Specializaci či obor studia v Číně
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Doktorské či vyšší

Pokud Váš spolucestuj
C、如有使用同一本护照一同旅行的偕行人，请在下面填写偕行人情况。Pokud
spolucestujíící s
ýž cestovn
Vámi sd
sdíílí tent
tentýž
cestovníí doklad, pros
prosííme o vypln
vyplněění informac
informacíí o této osob
osoběě/t
/těěchto osob
osobáách níž
ížee:
偕行人 1/ Osoba 1

偕行人 2/ Osoba 2

偕行人 3/ Osoba 3

1.姓名
Jméno a příjmení
2.性别
Pohlaví
3.出生日期
Datum narození
(rok-měsíc-den)

4. 偕 行 人 照 片
Fotografie
osob/-y, jež s
Vámi cestuje/-í
a sdílí s Vámi
tentýž cestovní
doklad

Nalepit
zde

Nalepit
zde

Nalepit
zde

Pokud žá
dáte o vízum v zemi či oblasti odli
D 、如不在国籍国申请签证，请填写。Pokud
žád
odliššné od zem
zeměě/oblasti
ší st
átn
slu
ů:
Vaší
Va
stá
tníí pří
říslu
sluššnosti, pros
prosííme o vypln
vyplněění následuj
sledujíících údaj
dajů
1. 在 当 地 的 居 留 或 停 留 时 间 ？ Délka
Vašeho pobytu v této zemi či oblasti

□

少于 6 个月 Méně než 6 měsíců

□

超过 6 个月 Více než 6 měsíců

□

超过 12 个月 Více než 12 měsíců

2.持有何种当地的有效签证或居留证
件？
Jaký druh víza nebo povolení k pobytu v
této zemi či oblasti máte?

□

有效居留证件 Platné povolení k pobytu

□

有效签证 Platné vízum

□

无 Žádné

3.签证或居留证件的号码及有效日期

号码 Číslo

Číslo Vašeho víza nebo povolení k pobytu a
jeho platnost

有效日期
Platnost do (rok-měsíc-den)
4.持上述签证或居留许可是否被允许返回当前所在国家或地区?
Je Vám povolen návrat do této země/oblasti s výše uvedeným vízem nebo
povolením k pobytu?
5.在当地住所的邮政地址
Vaše současná adresa pobytu v této zemi/
oblasti

□ 是 Ano

□ 否

Ne

6.在当地的联系电话
Vaše telefonní číslo v této zemi/oblasti

我谨声明，我理解上述内容和问题，所有填写内容真实无误。
Tímto prohlašuji, že jsem porozuměl/-a výše uvedenému obsahu a otázkám obsaženým v tomto formuláři a že
informace, které jsem poskytl/-a, jsou správné a pravdivé.
申请人签名
Podpis žadatele:

日期
den
):.
Datum (rok-m
(rok-měěsícc-den
den):.

注：未满 18 周岁的未成年人可由父母或监护人代签。 Upozornění: Za nezletilého žadatele může žádost podepsat rodič nebo zákonný zástupce.
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