
Předodletová 

orientace 

pro program Work and Travel 2014 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................................ 4 

Důležité dokumenty ................................................................................................................................ 5 

Příprava na cestu ..................................................................................................................................... 5 

Peníze .................................................................................................................................................. 5 

Léky ...................................................................................................................................................... 6 

Jídlo a pití ............................................................................................................................................. 6 

Oblečení ............................................................................................................................................... 6 

Internet a telefon ................................................................................................................................ 6 

Zavazadla a způsob balení ....................................................................................................................... 6 

Odlet a let ................................................................................................................................................ 7 

Opuštění letadla .................................................................................................................................. 7 

Imigrační .................................................................................................................................................. 7 

Zavazadla ............................................................................................................................................. 8 

CLO ...................................................................................................................................................... 8 

Doprava do místa bydlení........................................................................................................................ 8 

SEVIS validace .......................................................................................................................................... 9 

Kontakt se zaměstnavatelem .................................................................................................................. 9 

Výplata mzdy ......................................................................................................................................... 10 

Banka ..................................................................................................................................................... 10 

Řešení problémů ................................................................................................................................... 11 

Jak řešit problémy ............................................................................................................................. 11 

Mohu změnit zaměstnavatele nebo Kemp? ...................................................................................... 12 

Mohu pracovat pro vícero zaměstnavatelů? .................................................................................... 12 

Poslední šeky ......................................................................................................................................... 12 

Cestování ............................................................................................................................................... 12 

Jak vypadá biometrický pas? ............................................................................................................. 12 

Více informací k bezvízovému programu a jak žádat o ESTU naleznete zde: ................................... 13 



 

  

 

Prodloužení víz a pobytu v USA ............................................................................................................. 13 

Prodloužení pojištění ............................................................................................................................. 13 

Ztráta pasu ............................................................................................................................................. 13 

Návrat zpět ............................................................................................................................................ 14 

Co po příletu domů ............................................................................................................................ 14 

Poslední šeky ..................................................................................................................................... 14 

W-2 .................................................................................................................................................... 14 

Tax refund.............................................................................................................................................. 14 

Kontakt na vízové sponsory ................................................................................................................... 15 



 

  

 

Úvod 
Účelem tohoto manuálu je vás připravit na cestu do USA v rámci programu Work and Travel. Bod po 

bodu vás budeme provázet tím nejdůležitějším, co byste měli vědět, než vkročíte do letadla, 

promluvíte na imigračního úředníka, začnete pracovat, budete chtít cestovat či se vracet na podzim 

domů a žádat si o vrácení daní v následujícím roce. 

Tento manuál byl inspirován dlouholetou zkušeností s programy a doufáme, že vám bude 

nápomocný. 

Slouží ke shrnutí všech informací, které vám byly sděleny v průběhu předodletového semináře. 

V případě nejasností nebo dalších dotazů kontaktujte svého koordinátora programu. 

 



 

  

 

Důležité dokumenty 

!!!Zde je seznam všech nezbytných dokumentů, které byste neměli zapomenout!!! Všechny tyto 
dokumenty doporučujeme okopírovat a uložit na jiné místo, než je vaše peněženka. Rovněž můžete 
uložit oskenované dokumenty na svůj email a mít tak k nim přístup z kteréhokoliv PC na světě. 
V případě odcizení vašich dokumentů se vždy najde záloha! 
 

 Pas s platnými J-1 vízy 

 DS2019 

 ISIC 

 Řidičský průkaz EU 

 Mezinárodní řidičský průkaz – vystaví vám ho místně příslušný dopravní inspektorát na 
počkání 

 Certifikáty potřebné k práci – pokud jsou zaměstnavatelem vyžadovány. Plavčíci potřebují 
certifikát Amerického červeného kříže. 

 Zdravotní pojištění – kartičky.  

 
Pozn: Pojištění vás kryje pouze po dobu platnosti vašeho DS-2019 formuláře (po dobu vaší práce). 
Na cestování je třeba si sjednat jiné pojištění, a to přes odkaz: http://www.czech-us.cz/pojisteni/ 
za cenu 1,45-1,67 EUR/den. Toto pojištění je povinné a nelze se od něj odchýlit. Pojištění si 
sjednejte dle odletu a konce vaší práce. Rozhodně po USA nemůžete cestovat bez pojištění. 
 
 

USA JE ZEMĚ S NEJDRAŽŠÍM SYSTÉMEM ZDRAVOTNÍ PÉČE NA SVĚTĚ – NEPODCEŇTE PROTO 
FAKTOR POJIŠTĚNÍ !!! 

 

Příprava na cestu 

Peníze 

Dle programové regulace má mít každý účastník k dispozici finanční zdroje v hodnotě 1000 USD. My 

doporučujeme se této částce co nejvíce přiblížit. Pokud letíte do USA a nemáte ubytování, pak tuto 

částku berte jako skutečné minimum. Doporučujeme rozdělit kapesné na dvě poloviny a jednu s 

sebou vézt ve formě hotovosti, zatímco druhou polovinu peněz si nechat k dispozici na své české 

platební kartě. K těmto fondům máte vždy přístup prostřednictvím výběru z bankomatu, jen se 

ujistěte, že můžete z bankomatů v zahraničí vybírat. Kartou je také možno platit v obchodech, a to ve 

většině případů bez poplatku. Peníze, které si do USA přivezete a které si z důvodu bezpečnosti 

uložte na dvě tři různá místa, se posléze dají uložit na místní bankovní účet, který si tam po příletu 

otevřete. 

Pokud se kdykoliv ocitnete v situaci hmotné nouze a nejste schopni zajistit si finance sami nebo od 

rodiny, kontaktujte nás neprodleně. Jsme schopni vám v této situaci pomoci. Nechceme, abyste 

během programu finančně strádali. 

http://www.czech-us.cz/pojisteni/


 

  

 

Léky 

Pokud pravidelně berete jakékoliv léky, ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu na celý váš pobyt. 

Americké léky mají jiné názvy i dávkování. V případě převážení velkého množství léků, kontaktujte 

leteckou společnost, se kterou poletíte, aby vám poradili, jak léky převážet. 

Jídlo a pití 

Na cestu do USA si vezměte dávku jídla a pití, kterou budete schopni obhájit před případnou celní 

kontrolou, jako dávku pro vlastní potřebu. Jako nouzovou zásobu jídla doporučujeme potraviny na 

cca 2 dny. Pokud máte nějakou formu diety nebo odlišné stravovací návyky, vezměte si s sebou 

vyjádření lékaře v AJ (pro případ převozu většího množství potravin). V USA jsou tyto diety a na jiné 

stravovací návyky velmi dobře připraveni. Nedoporučujeme převoz velkého množství cigaret (několik 

kartonů) nebo alkoholu (několik lahví). 

Oblečení 

USA nabízí přes léto výrazně teplejší podnebí než Česká republika s výjimkou Aljašky. Vysoké teploty 

jsou na řadě míst doprovázeny vysokou vzdušnou vlhkostí (humiditou). Proto je dobré si sebou vzít 

hlavně lehké letní oblečení. Doporučujeme přibalit si oblečení na zhruba 7 pracovních dnů. Do 

společnosti nebo do klubu je dobré obléci se do plátěných kalhot, košile a uzavřených kožených bot 

(platí pro pány), jinak vás nemusí do klubu vpustit díky existenci DRESS CODE. Někteří 

zaměstnavatelé požadují určitý typ oblečení jako uniformu (např. černé kalhoty a černé boty), 

nezapomeňte se podívat do Job Offeru případně kontaktujte zaměstnavatele.  

Internet a telefon 

Internet je možno využívat v USA na Wi-Fi hot spotech nebo váš soused může mít nezabezpečenou 

síť. Kromě toho existují knihovny a podobná místa, kde jsou zdarma k použití i PC stanice. Většina 

současných telefonů funguje i v USA. Od nás jste dostali SIM kartu, kterou můžete v USA používat. 

Doporučujeme ji aktivovat ještě před odletem do USA, abyste mohli hned po přistání telefonovat  

Doporučujeme také americké číslo, které získáte na stránkách SIM karty, předat vašemu 

zaměstnavateli, aby vás mohl v případě potřeby kontaktovat.  

Zavazadla a způsob balení 
V tuto chvíli je povoleno leteckými dopravci přepravovat zdarma pouze jedno zavazadlo o maximální 

váze 23kg neboli 50 liber s tím, že druhé bude zpoplatněno. V tomto zavazadle musí být veškeré 

položky, které nesmí na palubu jako nože, nůžky, manikúry, příbory či velké objemy tekutin, to je přes 

100 ml, které vám budou v případě nalezení před vstupem do letadla odebrány. 

Kromě zavazadla, které bude v podpalubí letadla, je ve většině případů možno si také zdarma vzít na 

palubu tašku s notebookem a k ní buď batoh nebo středně velkou tašku (ověřte si u vaší letecké 

společnosti). U těchto zavazadel již tolik nerozhoduje hmotnost, ale velikost, protože se musí vejít do 

prostorů pro zavazadla nad hlavami cestujících v letadle. Pro konkrétní informace o zavazadlech, 



 

  

 

jejich velikostech nebo hmotnosti prosím kontaktujte svého přepravce. Všechna tato zavazadla si 

opatřete adresou zaměstnavatele dle Job Offeru.  

Odlet a let 
Odletět do USA byste měli kolem začátku platnosti DS 2019, to je vašem DS Start Date. Pokud však 

letíte týden před tímto datem, problém to není.. Pokud byste letěli v jiném termínu, kontaktujte nás. 

Při odletu je nutno mít u sebe minimálně následující doklady: 

 Víza J-1 ve vašem cestovním pase, (to je mít u sebe cestovní pas)  

 Formulář DS 2019 (ten, co má po levé horní straně čárový kód) 

 vytištěnou elektronickou letenku nebo papírovou letenku. 
 
Na letišti vám pracovník aerolinií odbaví velké zavazadlo jdoucí do podpalubí, pozor na váhový limit 

23 kg nebo limit vašich aerolinií! Po ukončení odbavení zavazadel vám vystaví tzv. boarding pass 

neboli palubní místenku s číslem letu a sedačky.  

Pokud máte ve vaší letence přestup, dostanete rovněž druhý boarding pass z přestupního letiště 

nebo vám řeknou, že si pro něj máte zajít na přestupním letišti. 

Pokud jste si koupili jednotlivé letenky navazujících letů u různých prodejců, pak si po příletu a 

přestupu musíte zavazadla opět odbavit. Tuto povinnost máte vždy, když přestupujete v USA, protože 

přestupujete z mezinárodních aerolinií na místní americké. 

Ale ještě než přistanete v USA, musíte si před příletem vyplnit formulář pro celníky - Modrý formulář 

- vyplňte jej podle pravdy, hodnotu deklarovaného zboží uveďte 0, pokud sebou nevezete velkou 

hotovost nebo jiné cennosti. 

Na formulář uveďte adresu zaměstnavatele v USA 

Opuštění letadla 

V tomto okamžiku musíte mít naprostou jistotu, že všechny vaše osobní věci stejně jako zavazadla 

opouští letadlo spolu s vámi. NIC V LETADLE NEZAPOMEŇTE!!!! 

Imigrační 
Spolu s ostatními cestujícími putujete na imigrační oddělení. Dostanete číslo budky, kde čekáte ve 

frontě, až vás imigrační úředník vyzve. Přistupujete před něj a předkládáte mu následující doklady: 

 Víza J-1 ve vašem cestovním pase. 

 DS2019 
 

Úředník provede kontrolu dat podle pasu, víza a DS-2019, sejme vaše otisky, vyfotí vás a zeptá se na 

několik otázek. Nakonec dostanete razítko na DS-2019 a do pasu k vašemu vízu, kde je uvedeno 

datum vašeho vstupu do USA, kategorie víza a do kdy musíte USA opustit. 



 

  

 

Zpět vám poté vrátí jak váš cestovní pas, tak i vaše DS2019. Tímto jste vstoupili na území Spojených 

států amerických. 

Zavazadla 

Po průchodu imigračním oddělením si na karuselu vyzvedněte zavazadla. Pokud vaše zavazadla 

nedorazila, pak vyplňte u vašich aerolinií “lost baggage claim“. Ve formuláři popíšete velikost 

zavazadla, jeho obsah a rovněž uvedete adresu, kam vám zavazadlo má být doručeno. Uveďte adresu 

zaměstnavatele, připojte vlastní telefon a email.  

CLO 

Se zavazadly se ještě musíte dostat přes celníky. Doporučujeme neutrální výraz ve tváři. Jen celníkovi 

podáte modrý formulář, který jste vyplnili za letu do USA. On si jej nechá, nic vám nevrací. Pokud by 

následovala celní prohlídka, vše co sebou vezete, je JEN PRO VAŠÍ OSOBNÍ POTŘEBU! 

Doprava do místa bydlení 
Účastníci programu WAT USA se obvykle budou muset k zaměstnavateli dostat sami na vlastní 

náklady.  

Většina zaměstnavatelů požaduje, abyste je po příletu kontaktovali. 

Pokud je letiště, na němž jste přistáli v blízkosti zaměstnavatele, pak se vám vyplatí použít místní 

MHD a případně taxík. Z letiště je také do vzdálenosti 80 km možno použít hromadný taxík: SHUTTLE 

SERVICE. Pokud nemáte takové možnosti, použijte následující. 

 Autobusy: všechna větší US města jsou na linkách autobusů firem jako GREYHOUND nebo 

PETER PAN. 

 Vlaky: tady už síť spojení není až tak hustá. Zkuste například AMTRAK. 

 Pronájem auta – CAR RENTAL: rok za rokem je tento způsob dopravy účastníky programu 

více využíván díky flexibilitě, kterou umožňuje. Je vhodný pro páry nebo skupiny cestující 

společně. Pro více informací o pronájmech aut v USA zkuste následující odkaz, který 

využíváme při našich cestách po USA a Kanadě. Pro zabookování automobilu budete 

potřebovat funkční platební kartu. Rezervaci lze provést kdykoliv na PC a vytisknout si 

VOUCHER a doklad o zaplacení. Na pobočce si pak již jen vyzvednete auto. Při pronájmu vám 

stačí si přikoupit Third Party Lability a Loss/Damage Waiver. Nic více potřebovat nebudete. 

Auto si vezměte s plnou nádrží a sami jim potvrďte, že ho opět s plnou nádrží vrátíte v cíli. 

http://www.czech-us.cz/pronajem-auta.  

Využít půjčoven aut můžete i po příletu přímo na letišti v USA. Jen se připravte na to, že ne 

všechny platební karty jsou půjčovnami akceptovány.  

Pokud dorazíte na letiště pozdě večer a již není možnost se dopravit k zaměstnavateli, pak 

zkuste spíše než na letišti strávit noc v hotelech v blízkosti letiště, kde jsou obvykle nižší ceny 

http://www.czech-us.cz/pronajem-auta


 

  

 

kvůli vyššímu hluku z letiště. Hluk vám vadit nebude, protože budete velmi unavení z cesty. 

Pro rezervace hotelů můžete využít služeb portálu hotels.com, kde jsou k dispozici dobré 

ceny a hotel se dá zabookovat i několik minut před jeho návštěvou! Tyto hotely jsou navíc 

z letištěm spojené vlastní taxi službou, takže za dovoz do hotelu nic neplatíte. 

Někteří z vás již budou moci první noc strávit již u dalších účastníků programu, když znáte adresu, kde 

budete spolu s nimi bydlet. Všem přejeme, ať je vaše první noc v USA klidná! 

SEVIS validace 
Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) vás monitoruje jako cizí státní příslušníky na 

území USA. Byl zaveden po teroristických útocích z 11.9.2011. Vy jste se do tohoto systému 

registrovali před odletem do USA přes vašeho vízového partnera a jeho programa platili 35 USD. 

Po příletu do USA je nutné se co nejrychleji do SEVISu přihlásit. Agentury vám obvykle toto umožňují 

udělat přímo z programové přihlášky, kde je část nazvaná SEVIS. U některých agentur je nutno 

provést registraci emailem nebo telefonicky. Pro registraci musíte být už v USA a můžete ji provést 

nejdříve v den začátku platnosti vašeho DS-2019 formuláře, to je DS Start Date. V systému uvedete 

přesnou adresu svého bydliště a přesnou adresu své firmy dle Job Offeru.  

Více informací k validaci v systému SEVIS viz ,,Manuál SEVIS, SSN a pojištění“ ke stažení na vašem 

Czech us účtu. 

Kontakt se zaměstnavatelem 
Jakmile máte jistotu, že jste dosáhli adresy vašeho zaměstnavatele nebo se s vámi sešel zaměstnanec 

této firmy, pak si připravte následující dokumenty, které od vás může váš zaměstnavatel vyžadovat: 

 víza J-1 ve vašem cestovním pase, 

 DS 2019, 

 job agreement, pokud vám jej zaměstnavatel posílal poštou nebo emailem k podpisu, 

 certifikáty, které potřebujete k výkonu práce. 
 

Vy na oplátku budete podepisovat dokumenty týkající se vašeho pracovního poměru, kam patří: 

 formulář W-4. Tento formulář je důležitý pro odvádění federální daně z příjmu, 

 formulář pro odvádění státní daně, která se odvádí ve 42 státech, 

 job agreement, pokud jej zaměstnavatel nabízí a pokud jste jej již nepodepsali, 

 smlouvu o hmotné odpovědnosti, pokud budete mít zodpovědnost za nějakou cennou věc či 
finance, 

 smlouvu o ubytování, pokud jej pro vás zajistil zaměstnavatel. Tady můžete ručit za škody na 
vybavení apartmánu.  

 



 

  

 

Po sepsání dokumentace se zaměstnavatelem může následovat obhlídka vašeho pracoviště a 

seznámení se s dalšími zaměstnanci. Součástí tohoto kolečka může být i předání prvního vašeho 

rozvrhu “SCHEDULE“. Tento rozvrh nemusí první týden obsahovat přesný počet hodin dle job offeru, 

protože pro vás tyto hodiny musí zaměstnavatel mnohdy vytvořit.  

Výplata mzdy.    
Účastníky programu WAT USA, kteří ještě nemají SSN, zaměstnavatel obvykle umístí pod nějaký 

fiktivní účet SSN 000-00-0000 a jakmile SSN obdrží, toto číslo mu předají, ať může jejich dosavadní 

příjmy převést na personální účet vedený pod jejich SSN. Kromě výjimečných případů, kdy vás 

zaměstnavatel platí v hotovosti, funguje obvyklá praxe tak, že vám od zaměstnavatele chodí poštou 

šeky s vaší výplatou, a to obvykle každý druhý pátek. Šeky obsahují vaše osobní údaje, které si 

zkontrolujte. Dále je nutno věnovat pozornost počtu hodin, které jste odpracovali v daném období a 

mzdové sazbě, kterou máte dohodnutou se zaměstnavatelem. Pozornost věnujte také tomu, zda vám 

zaměstnavatel strhává pouze to, co podle zákona má. Kromě srážek za ubytování nebo uniformu se 

na šecích budou objevovat zálohy na daň z příjmu, které platíte. Všichni máte v USA povinnost 

odvádět federální daň z příjmu a ve 41 státech také státní daň z příjmu. Tyto obě daně budou obvykle 

tvořit mezi 12-15 procenty z vašeho příjmu. Mzda vám nabízená v Job Offeru je vždy hrubá, to 

znamená před zdaněním. Všechny daně, které v USA odvedete, vám vrátíme pomocí naší služby 

PROTAXREFUND.CZ 

Všechny šeky si s výpisem vašich hodin ponechávejte, veďte si přesnou minutovou evidenci, kolik 

času jste v práci strávili, takto můžete porovnat, zda vám byl zaplacen celý váš čas strávený v práci. 

Zaměstnavatel vám nesmí strhávat zálohy na sociální a zdravotní pojištění (Social Security Tax a 

Medicare Tax), jelikož vaše víza jsou výjimkou ze zdanění ( EXEMPTION FROM TAXATION). Pokud se 

tak stane a zaměstnavatel vám na prvním šeku strhne tyto daně, ihned jej upozorněte na tuto 

skutečnost a žádejte od něj vrácení tohoto přeplatku. Abyste tomuto problému předešli, můžete 

zaměstnavateli ukázat následující odkaz ze stránek federálního finančního úřadu: 

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=188413,00.html 

Pokud jsou vám tyto zálohy již strženy, žádejte je zpět přímo od zaměstnavatele. Pokud se tak 

nestane a zaměstnavatel vám je nevrátí zpět, pak vám tyto žádosti vrátíme při daňovém přiznání přes 

www.protaxrefund.com 

Banka 
Otevření bankovního účtu doporučuje hlavně účastníkům programu WAT USA, kterým bude 

pravidelně chodit mzda poštou. K otevření bankovního účtu budete potřebovat následující: 

 Víza J-1 ve vašem cestovním pase. 

 DS-2019 

 Jinou ID s vaší fotografií (mezinárodní řidičák, evropský řidičák, ISIC) 
 

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=188413,00.html
http://www.protaxrefund.cz/


 

  

 

Výhodou otevření účtu v USA jsou nulové náklady vedení účtu a nulové náklady při používání karty, 

kdy náklady platí druhá strana. Doporučujeme větší banky, které mají velkou pobočkovou síť: 

CITIBANK, Bank of America, SunTrust a podobně. 

Více informací v manuálu Banky USA 

Řešení problémů 
Pokud zjistíte, že ne vše vypadá v realitě jako na papíře, pak použijte následující postup. Asi sami 

chápete, že je nutné k řešení problému se zaměstnavatelem přistupovat citlivě a ne velkým 

nátlakem. 

Za problémy bereme hlavně otázku odměňování, dojíždění do práce nebo podmínky ubytování 

nabízeného zaměstnavatelem. 

Jak řešit problémy 

Pokud se tedy problém objeví, dejte o něm zodpovědnému člověku vědět způsobem, který je vhodný 

.Pokud se nedočkáte odpovědi nebo reakce, volte opakovanou výzvu. Pokud ani ta není vyslyšena, 

pak je už na místě email, v němž tyto problémy popíšete a adresujete zaměstnavateli. Do kopie 

emailu pak umístěte nás (email: wat@czech-us.cz ). Pokud totiž o vašem problému nevíme, 

nemůžeme vám pomoci ho vyřešit. Neobával bych se být vámi nějaké perzekuce ze strany 

zaměstnavatele za “stěžování si“. Mnohdy o vašem problému nevěděl ten správný manažer a díky 

této intervenci je schopen velmi rychle zjednat nápravu. 

NESOULAD V POČTU ODPRACOVANÝCH HODIN – zaměstnavatelé často používají různá elektronická 

zařízení pro tzv. “clock in“ a “clock out“, neboli měření času příchodu a odchodu z práce. Pokud se 

takové zařízení vypne, logicky můžete mít rozdíl v počtu hodin. Proto si na minutu přesně zapisujte 

své příchody do práce a odchody domů. Tímto budete moci firmě oponovat, že vám tyto hodiny má 

zaplatit. 

PŘESČASY – dle federálního zákona mají zaměstnavatelé téměř ve všech státech USA za povinnost 

platit jakoukoliv odpracovanou dobu nad 40 hodin týdně mzdovou sazbou, která činí 1,5 násobek 

normální mzdy (pokud tedy pracujete 48 týdně a mzdu máte 8 USD, pak vám posledních 8 hodin 

zaplatí mzdou 12 USD. Je logické, že se zaměstnavatelé snaží minimalizovat nutnost vyplácet přesčasy 

tím, že nabízí do 40 hodin týdně. Upozornění: někteří zaměstnavatelé se povinnosti vyplácet přesčasy 

vyhnuli legálně tím, že se klasifikovali jako sezónní zaměstnavatelé a díky této klasifikaci mohou 

vyplácet mzdovou sazbu stále stejnou bez ohledu na počet odpracovaných hodin týdně. Tuto 

poznámku najdete obvykle už v Job Offeru, kde jsou popsány mzdové podmínky. 

DOJÍŽDĚNÍ DO PRÁCE – toto je obvykle upraveno v Job Offeru nebo v pracovní smlouvě, kterou od 

zaměstnavatele obdržíte. Mnohdy se ale více dozvíte až na místě od zaměstnavatele, protože se 

může jednat o nutnost pořídit si auto pro dojíždění do místa práce. Obvykle však stačí chůze, MHD 

nebo kolo. 

mailto:wat@czech-us.cz


 

  

 

UBYTOVÁNÍ – opět je upraveno v Job Offeru nebo v pracovní smlouvě. Je dobré si zjistit, od kdy do 

kdy je zajištěno a zde je nutné při nastěhování uhradit housing deposit. Dále by vás mělo zajímat, jak 

je vybaveno a s kolika spolubydlícími máte počítat. Apartmán je často pouze základně vybaven, a 

proto je dobré si sebou přivést vlastní spacák nebo alespoň deku plus něco do kuchyně. Vše ostatní 

se dá levně zakoupit v tzv. Dollar Shopech, které jsou k dispozici téměř všude. Při nastěhování a 

vystěhování si apartmán nebo daný prostor vyfoťte, ať máte důkaz o tom, jak místo vypadalo a že 

když jste jej opouštěli, bylo místo v dobrém stavu. Bráníte se tak možné ztrátě housing depositu, 

kdyby apartmán nebo dané místo bylo poničené a špinavé. 

Mohu změnit zaměstnavatele? 

Ano můžete ALE, tady vždy záleží na podmínkách, za nichž od dané firmy odcházíte. Prosím 

kontaktujte nás ihned, pokud se k takovému rozhodnutí dostanete. 

Mohu pracovat pro vícero zaměstnavatelů? 

V programu WAT USA ano, pokud váš rozvrh není v konfliktu s rozvrhem daným vám vaším 

kmenovým zaměstnavatelem. Každého dalšího zaměstnavatele vám musí odsouhlasit váš vízový 

partner. 

Poslední šeky 
V programu WAT USA mzda obvykle chodí se zpožděním dvou týdnů a tak se může stát, že poslední 

šeky vám budou doručeny v okamžiku, kdy již cestujete po USA nebo jste se dokonce vrátili zpět 

domů. Proto je nutno upozornit zaměstnavatele na tuto změnu a pro doručení šeků mu dodat adresu 

domácí. Nepodceňujte tuto otázku, protože jinak byste mohli na reprint šeku čekat i několik měsíců. 

Poslední šek nikdy nezahazujte a nechte si finální výpis hodin pro vrácení daní!!!  

Cestování 
Způsobů jak a kam cestovat je bezpočet. Pokud se vydáte na cestování mimo území USA, pak se 

ujistěte, že máte platná víza pro vstup. Tady je nejlepším řešením provést si registraci do ESTA, to je 

bezvízového styku s USA, pokud jste majiteli biometrického pasu a jste občany ČR nebo SR. Jinak při 

cestování mimo území USA kontaktujte vízového partnera a ověřte si možnost cestovat mimo území 

USA. Při cestování po USA můžete využít tzv. Grace period, což je 30 dnů navazujících na konec 

vašeho programu – na tuto dobu strávenou v USA nepotřebujete víza. Pokud se rozhodnete pro cestu 

do Kanady, pak čeští občané potřebují víza pro vstup. V případě cesty do Střední a Jižní Ameriky si 

zajistěte víza, pokud jsou třeba. Rok za rokem se stává populárnějším programem plavba lodí z Miami 

nebo Houstonu do exotických míst jako je Jamajka, Bahamy a ostatní perly Karibiku. Ujistěte se, že 

máte biometrický pas a ESTA. 

Jak vypadá biometrický pas? 

http://czech.prague.usembassy.gov/biometricky_pas.html 

http://czech.prague.usembassy.gov/biometricky_pas.html


 

  

 

Více informací k bezvízovému programu a jak žádat o ESTU naleznete zde: 

http://czech.prague.usembassy.gov/esta.html 

http://www.youtube.com/watch?v=28-QhkFHOZE 

Prodloužení víz a pobytu v USA 
Délka možnosti pracovat v USA je určena jasně datem DS End Date, toto datum můžete legálním 

pobytem v USA překročit o dalších 30 dnů, což je tzv. Grace period. Příklad: Karel má DS End Date Sep 

2, 2013 a protože se mu v USA líbí, protáhne si pobyt až do Oct 1, 2013. Tato lhůta není sice ve vízech 

stanovena, ale legálně jí můžete využít pobytem na území USA. Nesmíte však v této době pracovat a 

musíte být včas zpět na počátek dalšího školního roku na VŠ (výjimkou jsou studenti posledního roku 

na VŠ).  

Prodloužení víz pro pobyt v USA je možné na víza turistická. My doporučujeme v případě skutečného 

zájmu o pobyt v USA víza studentská F-1. Může se jednat o studium jazykové školy (známe nejlevnější 

jazykové školy v USA) nebo univerzity. Zde je ovšem problémem legální práce. Kontaktujte nás, 

pokud o tomto budete uvažovat. 

Klasická pracovní víza pro Čechy a Slováky v tuto chvíli neexistují 

Dobrou alternativou může být vycestování do Kanady na program Working Holiday Canada, což je 

pracovní program na 12 měsíců, pro občany České i Slovenské republiky. Napište na jobs@czech-

us.cz nebo pro více informací navštivte: www.czech-us.cz/prace-v-zahranici/prace-v-kanade/ 

Prodloužení pojištění 
Je možno kdykoliv provést online zde: http://www.czech-us.cz/pojisteni/ 

Jednoduše si provedete novou registraci a pojistíte se na dobu, kterou potřebujete. Logicky pak 

budete mít i novou kartu pojištěnce na svém online účtu v systému pojištění.   

Ztráta pasu 
V případě, že ztratíte svůj cestovní doklad, je zapotřebí kontaktovat Českou ambasádu v USA nebo 

konzulární zastoupení v USA dle státu, kde se nacházíte. Vystaví Vám náhradní cestovní doklad. 

Užitečné odkazy: 

 http://www.mzv.cz/washington/cz/index.html 

http://www.mzv.cz/washington/cz/konzularni_informace/K_2_spravni_poplatky/index.html 

http://www.mzv.cz/washington/cz/konzularni_informace/k_3_pasy/cestovni_prukaz.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/kontaktni_cesky_urad/-mzv-

publish-cz-o_ministerstvu-adresar_diplomatickych_misi-ceske_urady_v_zahranici-

spojene_staty_americke_generalni_1.html 

http://czech.prague.usembassy.gov/esta.html
http://www.youtube.com/watch?v=28-QhkFHOZE
file:///I:/czech-us/W&T/2013/AppData/Local%20Settings/Temp/www.czech-us.cz/prace-v-zahranici/prace-v-kanade/
http://www.czech-us.cz/pojisteni/
http://www.mzv.cz/washington/cz/index.html
http://www.mzv.cz/washington/cz/konzularni_informace/K_2_spravni_poplatky/index.html
http://www.mzv.cz/washington/cz/konzularni_informace/k_3_pasy/cestovni_prukaz.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/kontaktni_cesky_urad/-mzv-publish-cz-o_ministerstvu-adresar_diplomatickych_misi-ceske_urady_v_zahranici-spojene_staty_americke_generalni_1.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/kontaktni_cesky_urad/-mzv-publish-cz-o_ministerstvu-adresar_diplomatickych_misi-ceske_urady_v_zahranici-spojene_staty_americke_generalni_1.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/kontaktni_cesky_urad/-mzv-publish-cz-o_ministerstvu-adresar_diplomatickych_misi-ceske_urady_v_zahranici-spojene_staty_americke_generalni_1.html


 

  

 

 

 kontaktovat můžete přímo konzula ve Washingtonu, pan Vinter, Frantisek_Vintr@mzv.cz 

Návrat zpět 
Jako každý program i tento jednou skončí a vás čeká cesta domů. Platí velmi podobný postup jako při 

cestě do USA, jen nemusíte již nikde ukazovat své doklady a stačí pouze váš pas. Při příletu do Evropy 

vás bude opět čekat imigrační a celní prohlídka. 

Co po příletu domů 

Budeme rádi, pokud se u nás zastavíte s vašimi dojmy. Kromě toho je ale nutné poslat nám údaje o 

svém příletu. Na svém účtu na www.czech-us.cz najdete REPORT OF TIMELY RETURN, což je 

v podstatě pouze informace o datu a místu příletu a číslu letu. My tyto informace předáme vízovým 

partnerům a ambasádám, aby viděli, že program je studenty využíván a ne zneužíván. 

Poslední šeky 

Pokud dorazí poštou na vaši adresu a ne jinou formou, pak je třeba je odnést do banky. Celý proces 

přeměny na peníze může trvat až 5 týdnů. 

W-2 

Týká se pouze těch účastníků, kteří si museli požádat o SSN. Zaměstnavatel má za povinnost vám 

poštou poslat formulář W-2, což je shrnutí vašich celkových příjmů a daňových odvodů za daný 

fiskální rok. Tento formulář by měl obsahovat stejné údaje jako poslední šek. Poštou vám dorazí 

v únoru následujícího roku. 

Tax refund 
Všichni účastníci programu WAT USA u agentur Czech-us a Injoy Agency využívají 

www.protaxrefund.com k vrácení daní z USA. K tomuto se ostatně zavazují i ve smlouvě o účasti 

v programu. Jako odměnu získají 100 procentní refundaci svých daní odvedených v USA.  

 

Všem přejeme bezproblémovou účast v našich programech a bezpečný návrat zpět domů k vaší 

rodině. 

Czech us Team 

mailto:Frantisek_Vintr@mzv.cz
http://www.czech-us.cz/
http://www.protaxrefund.cz/


 

  

 

Kontakt na vízové sponsory 

 

 

 


