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Arrival Check-in 
Ihned po příletu (nejpozději 3 dny po příletu) je třeba provést Arrival Check-in. Přihlásíte se do CCI 

aplikace a na úvodní stránce kliknete na: Complete your Check-in now 

 

Každý účastník Work and Travel programu se musí provést ARRIVAL CHECK-IN 

do 3 dnů OD PŘÍLETU!!! Pozdní check-in vede až k ZRUŠENÍ VÍZ A UKONČENÍ 

PROGRAMU! 

Zároveň je třeba provést Validaci v SEVIS…viz níže 

SEVIS -The Student and Exchange Visitor Information System 

Co je to SEVIS ? 

SEVIS je databáze vlády USA pro účely monitorování a uchovávání aktuálních informací o výměnných 

návštěvnících, studentech, žácích a stážistech, kteří spadají do programu Work and Travel. Vedená 

databáze je přístupná pouze vládním orgánům a veškeré údaje jim poskytuje váš vízový sponzor CCI.  

SEVIS ID je jedinečné číslo, které máte uvedené na vašem formuláři DS-2019. Tvar SEVIS ID je: 

N000xxxxxxxx 

Jak SEVIS funguje? 

Veškeré informace o vašem pobytu v USA aktualizuje vízový sponzor na základě informací od vás. 

Proto je potřebné, abyste v CCI aplikaci měli vždy aktuální a správné údaje, a nebo abyste o všech 

změnách vašeho vízového sponzora a ihned informovali. Součástí vaší složky v SEVIS jsou např. váš 

start/end date, informace o vašem zaměstnavateli, kde sídlí, datum kdy jste byli na ambasádě a 

obdrželi víza, adresa v USA kde bydlíte apod. 

V průběhu programu prochází SEVIS 3 fázemi: 

1. status INITIAL – účastník byl umístěn k zaměstnavateli a vložen do SEVIS databáze 

2. status ACTIVE – účastník přiletěl do USA a validoval si víza a SEVIS 

3. status INACTIVE – návrat do ČR a řádné ukončení programu. 

Celkový přehled všech možných statusů, naleznete na konci manuálu. 



Co je validace SEVIS? 

Validace SEVIS je jeden z nejdůležitějších úkonů, které musíte po příletu do USA udělat. V podstatě 

informujete americké úřady, že jste skutečně do USA přiletěli a obdržená víza hodláte využít. 

V opačném případě se vaše víza stávají neplatnými. 

 

Každý účastník Work and Travel programu se musí VALIDOVAT v SEVISU DO 3 

dnů OD START DATE!!! Nevalidování SEVIS nebo jeho pozdní validovaní vede 

k okamžitému ZRUŠENÍ VÍZ A UKONČENÍ PROGRAMU! 

 

Jak validovat SEVIS ? 

Přihlašte se do své CCI aplikace a klikněte na odkaz „Validate/Update SEVIS Information“ (viz 

obrázek).  

 
 

 

Co a kam vyplňujete při validaci? 

 

 
 

Po odeslání CCI Aplikace se vám v aplikaci objeví žlutá lišta: 

 



 
 

Tuto lištu prosím rozklikněte a potvrďte dané směny – I submit the changes.  

 

Zpracování údajů může trvat 3 - 7 pracovní dny. Někdy se může stát, že vám v průběhu doby 

zpracovávání údajů dojde varování v podobě emailu od CCI, že jste validaci zatím neprovedli. Tyto 

emaily jsou generované systémem automaticky a to až do doby, kdy budete přesunuti do statusu 

ACTIVE. JE VŠAK VELMI DŮLEŽITÉ, ABYSTE SE UJISTILI, ŽE JSTE VALIDACI SKUTEČNĚ UDĚLALI!!! Za 

platnou validaci se považuje úkon, kterým odešlete KOMPLETNÍ a SPRÁVNÉ informace. 

 

 
 

V případě technických problémů s validací neodkladně kontaktujte vízového sponzora či nás: 

workprogram@cci-exchange.org 

 

Pro úplné a platné validování je třeba vyplnit následující údaje: 

 datum příletu, 

 I -94 number (číslo získáte elektronicky) 

 aktuální adresu/sídlo svého zaměstnavatele či místo práce, 

 adresu v USA, kde bydlíte. 

 

Kde zjistíte číslo formuláře I-94 ? 
Číslo najdete v on-line systému až po příletu do USA.  

o www.cbp.gov/I94 

 

mailto:workprogram@cci-exchange.org
http://www.cbp.gov/I94


 
 

 
 

Toto je vaše I-94 číslo 

Zde zadejte J1 



Co je Social Security number (SSN)? 
Social Security number (SSN) je 9-ti místné číslo vydávané občanům, stálým a dočasně pracujícím 

obyvatelům podle paragrafu 205(c)(2) zákona o sociálním zabezpečení (Social Security Act). Toto číslo 

je vydáváno individuálně agenturou Social Security Administration federální vlády. Jeho primárním 

smyslem je individuální sledování obyvatel pro daňové účely. V posledních letech se SSN stalo ve 

Spojených státech de facto národním identifikačním číslem. SSN může být získáno na základě 

formuláře se žádostí SS–5 („Application for A Social Security Number Card“).  SSN je taky potřebné 

pro vybavování agendy vrácení daní. Zdroj: Wikipedia 

Kdy a jak vyřizovat  SSN? 

SSN, neboli Social Security Number, můžete začít vyřizovat až poté, co jste platně validovali SEVIS, 

informace byly zpracované a vy jste byl přeřazen do statusu ACTIVE. V praxi je tedy nutné mezi 

validací SEVIS a zažádáním o SSN počkat 4-5 dní. SSN vám může být přidělené, až když máte aktivní 

SEVIS status, a proto skutečně nemá smysl jít na úřad než se tak stane.  

Většina zaměstnavatelů poskytuje asistenci při vyřizování SSN. Pokud vás zaměstnavatel sám 

neodveze na daný úřad, sami si můžete vyhledat nejbližší pobočku tohoto úřadu na adrese webu 

www.ssa.gov nebo přímo na odkazu: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp 

Jak souvisí SSN s mými pracovními vízy a možností legálně pracovat? 

Legálně můžete pracovat ode dne, kdy Vám na úřadu akceptovali vaší žádost o SSN. Běžná praxe se 

však závisí od Vašeho zaměstnavatele. V některých případech zaměstnavatelé trvají na tom, že 

začnete pracovat až poté co SSN obdržíte nebo naopak můžete pracovat ještě předtím než o SSN 

vůbec zažádáte. 

K žádosti o SSN je nutno si přinést následující dokumenty: 

 víza J-1 ve vašem cestovním pase, 

 originál formuláře DS-2019. 

Pro vyplněné žádosti musíte znát svou adresu, kam vám bude vaše SSN doručeno. Pokud budete mít 

práci, při níž budete cestovat po USA, například s nějakou zábavnou poutí, musíte uvést adresu 

zaměstnavatele, protože budete měnit místa. Pro snadnější doručení pošty je třeba nalepit si své 

jméno na poštovní schránku a také správně uvést adresu ve formuláři při žádosti o SSN.  

Adresa pro doručení pošty musí mít správný formát ulice: 

Pavel Novak 

1500 East Avenue (může být také Road, St, Ct, …), Apt.(nebo # ) 127 

VIENNA, VA 22003 

Speciálně dbejte na psaní číslic 1 a 7, kdy jednička má správně tvar pouze čárky ve tvaru velkého i 

(„I”).  

Ihned při žádosti o SSN si nechte od úředníka vydat “Confirmation that I applied for SSN“. Toto 

potvrzení vás již formálně opravňuje k legální práci v USA. Vaše SSN bude mít 9 číslic a bude v tomto 

tvaru 145-78-9685. Kartičku si podepište a všem zaměstnavatelům číslo předejte. Kartičku nikomu 

nikdy nedávejte ani nepůjčujte!  

http://www.ssa.gov/
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp


Před 3mi týdny jsem zažádal o SSN a ještě mi nebylo doručeno. Co mám dělat? 

Pokud vám nedojde SSN poštou do 14 dnů od podání žádosti, pak je nutno se na danou pobočku 

úřadu vypravit opakovaně a zjistit stav žádosti.  

Komunikace s vízovým sponzorem 
 

Proč je důležité komunikovat s vaším vízovým sponzorem? 

Dle legislativy Department of State (DoS) je každý vízový sponzor (např. CCI, GeoVision, 

InterExchange) povinen poskytovat asistenční službu každému účastníkovi WaT a vést o něm 

podrobnou složku, kterou v případě potřeby poskytuje přímo DoS. 

 

 
 

Po celou dobu vaší účasti na WaT jste proto POVINNI danou agenturou pravidelně komunikovat. 

Komunikace probíhá nejčastěji prostřednictvím vaší aplikace, a to ve formě emailu nebo zpráv. Ty se 

vám pravidelně objevují ve vaší aplikaci v podobě žluté, modré (např. pravidelný CHECK-IN) nebo 

červené lišty (např. PROBATION). Obsahem bývají nejčastěji informace o zpracování změn a dat, 

které jste sami do aplikace uvedli.  Když kliknete na danou lištu, v některých případech naleznete 

ještě podrobnější vysvětlení proč se tak děje. 

 

Níže uvádíme vybrané příklady jednotlivých zpráv od CCI: 

 
Ve vaší aplikaci byl změněn údaj nebo informace a momentálně se čeká, dokud CCI údaj zpracuje a 

nový údaj zaznamená do vaší aplikace. Obvykle se jedná o zpracování a zaznamenání důležitých 

informací, nahrání nového Job Offeru nebo validace SEVISu. Když najdete v aplikaci tuto zprávu, 

přihlaste se obden do vaší aplikace a zkontrolujte, jestli všechno proběhlo v pořádku. CCI někdy 

vyhodnotí údaje jako neúplné a je potřebné je doplnit!!!  Z tohoto důvodu je nutné, abyste aplikaci 

pravidelně KONTROLOVALI! 



 

 
V aplikaci jste uvedli informace, které CCI z nějakého důvodu neschválila. Daná zpráva také může 

znamenat, že jste neprovedli platnou validaci SEVIS. V případě, že v aplikaci najdete tuto zprávu a 

nevíte, co může být důvodem, kontaktujte s vaším dotazem přímo CCI/vašeho koordinátora. 

 

Co je CHECK-IN a proč ho mám dělat? 

Dle nařízení DoS, každý vízový sponzor musí shromažďovat informace o pobytu účastníka WaT v USA 

v průběhu trvání programu. Z tohoto důvodu je jednou z vašich hlavních povinností poskytnout tyto 

informace a vyplňovat pravidelný CHECK-IN formulář. 

Součástí CHECK-IN jsou většinou otázky o tom, kde bydlíte, jestli nemáte zdravotní problémy, 

problémy se zaměstnavatelem, jak se zapojujete do poznávání americké kultury atd. Program WaT je 

výměnný kulturní program a DoS přísně dbá na to, aby tato hlavní myšlenka byla naplněna.  

 

Jak udělat CHECK-IN? 

 

Pravidelný CHECK-IN uděláte tak, že se přihlásíte do vaší aplikace, v sekci Home kliknete na okno 

„Complete your Check-In Now“ a poté kompletně vyplníte krátký dotazník. Na závěr klikněte na 

„Submit to CCI“ a je to. 

 
 

I když jsme všichni vděční za online administrativu, někdy se bohužel může stát, že databáze nestíhá 

zaznamenat informace ihned. Pokud se tak stane i ve vašem případě a pravidelný CHECK-IN vám 

nejde udělat online, napište přímo CCI (včetně kopie odpovědí na otázky v dotazníku). Vaše 

povinnost udělat CHECK-IN bude splněna a vy předejdete případným komplikacím při vysvětlování, že 

jste měli problémy se systémem a že to nebyla vaše chyba. Nesplnění povinnosti udělat pravidelný 

CHECK-IN může totiž vést až k zrušení víz!!! 

 

Ohledně problému se SEVIS a CHECK-IN kontaktujte vízového sponzora: 

workprogram@cci-exchange.org 

 

CO je PROBATION? 

PROBATION je podmínka udělená od CCI. V aplikaci ji najdete ve formě červené lišty s vysvětlením, 

proč se tak stalo. 

 

mailto:workprogram@cci-exchange.org


 
 

Uvedená zpráva od CCI se může vyskytnout z různých důvodů (neudělali jste pravidelný Check-in, váš 

další zaměstnavatel je v procesu schvalování, atd.), v každém případě je však nevyhnutelné, abyste 

zůstali v kontaktu se CCI. Po dobu trvání podmínky musíte se CCI komunikovat prostřednictvím 

CHECK-IN zpráv, nejpozději vždy v termínu, který je uvedený v aplikaci. Probation zprávy od CCI se 

považují za varování a nesplnění pokynů CCI je porušením pravidel programu WaT, které může vést 

až ke zrušení víz!!!  Proto je velmi důležité, abyste na tyto probation zprávy  reagovali. 

 

 

Důvody pro PROBATION: 

 CCI nemá informace o tom, kde bydlíte nebo pracujete 

 CCI nemá od vás všechny potřebné dokumenty a informace 

 našli jste si druhou práci a momentálně čekáte, dokud CCI schválí vašeho nového 

zaměstnavatele 

 CCI vám pomáhá řešit konkrétní problém (zdravotní, pracovní, problém s bydlením) a tímto 

způsobem vám připomíná, abyste nezapomněli dál informovat o vývoji situace 

 porušení regulace U.S. Department of State jako například: 

 porušení povinnosti validovat SEVIS do 3 dnů od příletu do USA 

 porušení povinnosti zůstat v kontaktu s CCI pokud jste v podmínce 

 porušení povinnosti vyplňovat pravidelný CHECK-IN jednou za 30 dní 

 porušení povinnosti kontaktovat CCI do 24 hod s informacemi o nové adrese bydlení, pokud 

jste se přestěhovali 

 práce pro zaměstnavatele, kterého předem neschválila CCI 

 prvotní nedostavení se k zaměstnavateli, kterého schválila a odsouhlasila CCI před 

obdržením víz  

 

Proč je důležité dodržovat pravidla? 

Každý vízový sponzor je povinný dodržovat regulace a nařízení DoS, které se vztahují na každého 

účastníka WaT. Proto je důležité dodržovat všechna pravidla programu tak, jak to DoS 

prostřednictvím vízových sponsorů vyžaduje.  PORUŠENÍ PRAVIDEL PROGRAMU VEDE K ZRUŠENÍ 

VÍZ!!!  

 

Pozn. V případě zrušení víz dochází k zaznamenání této informace do databáze SEVIS („visa 

terminated“) a může také vést k vyloučení z programu či zamítnutí získání víz v budoucnu. 

 

Důvody pro zrušení víz: 

 nevhodné chování účastníka WaT na území USA dle definice U.S. Department of State (např. 

konzumace alkoholu na veřejnosti, poskytování eskort služeb apod.) 

 spáchání trestného činu nebo porušení zákonů USA  

 porušení regulace U.S.  Department of State jako například: 



 porušení povinnosti validovat SEVIS do 3 dnů od příletu do USA (a zároveň ne později než 

3 dnů od uvedeného start date) 

 porušení povinnosti zůstat v kontaktu se CCI, pokud jste v podmínce 

 porušení povinnosti vyplňovat pravidelný CHECK-IN jednou za 30 dní 

 porušení povinnosti kontaktovat CCI do 24 hod s informacemi o nové adrese bydlení, 

pokud jste se přestěhovali 

 práce pro zaměstnavatele, kterého předem neschválila CCI 

 prvotní nedostavení se k zaměstnavateli, kterého schválila a odsouhlasila CCI před 

obdržením víz  

 

Moje práce a zaměstnavatel v USA  
 

Můžu  mít víc než jednu práci? 

Ano, během pobytu v USA můžete pracovat pro více zaměstnavatelů. Důležité je, aby to 

nezasahovalo do povinností vůči vašemu prvnímu zaměstnavateli. Každý, i vedlejší tzv. part time 

zaměstnavatel, musí být schválený vaším vízovým sponsorem před tím, než u něho nastoupíte. 

Během doby schvalování ještě nemůžete u nového zaměstnavatele pracovat! 

Našel jsem si second / part time job. Co musím dál udělat? 

V případě, že si v USA naleznete second /part time job, počítejte s následujícím postupem: 

 

1) Vytiskněte si prázdný job offer z My application - nový zaměstnavatel jej musí vyplnit a oba musíte 

job offer podepsat. 



 

 

2) Podepsaný a vyplněný job offer pošlete vízovému sponsorovi a v kopii na wat@czech-us.cz 

workprogram@cci-exchange.org a v kopii na wat@czech-us.cz 

U CCI tak můžete udělat i prostřednictvím své aplikace (pravidelný Check-in nabízí možnost nahrát 

případně i nový job offer). 

3) Vízový sponsor kontaktuje nového zaměstnavatele a ověřuje, zda splňuje všechny formality k 

tomu, aby se mohl stát zaměstnavatelem účastníka programu W&T. Tento proces může trvat i 2 

týdny. Pokud chcete proces urychlit, požádejte nového zaměstnavatele, aby sám kontaktoval 

vízového sponsora a zároveň mu zaslal "Proof of the Worker’s Compensation coverage“ a „Business 

License". 

4) Vízový sponsor zaměstnavatele schválí, o čem vás vyrozumí prostřednictvím mailu, nebo zprávy ve 

vaší aplikaci, a vy můžete začít u zaměstnavatele pracovat. 

Ještě jednou zdůrazňujeme, že po dobu schvalování NESMÍTE pro druhého zaměstnavatele 

pracovat.  

Poté, co CCI informujete o nové práci, dostanete se na Probation, aby vám CCI připomněla 

komunikovat a psát zprávy, obvykle jednou za týden. Je důležité, abyste po celou dobu schvalování 

zůstali v kontaktu se CCI a pravidelně (minimálně obden) si kontroloval aplikaci. 

Co se stane, pokud neinformuji vízového sponsora o nalezení druhé práce? 

V případě, že se rozhodnete neakceptovat výše popsaný postup, porušujete jedno z hlavních pravidel 

programu W&T. Dle regulace DoS, každý zaměstnavatel musí být schválený vízovým sponzorem. 

mailto:wat@czech-us.cz
mailto:workprogram@cci-exchange.org
mailto:wat@czech-us.cz


Pokud vízový sponsor odhalí porušení uvedených pokynů, nesete vysoké riziko, že vaše účast 

v programu bude ukončena („visa terminated“). 

Zaměstnavatel nedodržuje podmínky Job Offeru. Co mám dělat? 

Zaměstnavatel vám neplatí tak jak má? Pracujete méně hodin nez je uvedeno v JO? V tom případě je 

důležité, aby jste NÁS IHNED KONTAKTOVALI a popsali nám vzniklý problém! Nejčastěji se jedná 

pouze o nedorozumění nebo lidské pochybení, a po vzájemné komunikaci se zaměstnavatelem je 

problém vyřešený. Je však důležité abychom o tom věděli. V případě, že se situace nezmění, ani po 

našem zásahu, doporučíme vám kontaktovat přímo vašeho vízového sponsora.  Ten komunikuje 

přímo s DoS, a pro zaměstnavatele někdy představuje větší autoritu, a proto vám dokáže lépe 

pomoci. Vždy prosím nejprve kontaktujte Czech-us.  

Nelíbí se mi u zaměstnavatele. Můžu odejít? 

Každý ze zaměstnavatelů W&T prošel naším pečlivým výběrem nebo výběrem vízového sponzora. Vy 

jste projevili souhlas s podmínkami pracovní pozice svým podpisem na Job Offeru. Pokud tedy 

zaměstnavatel dodržuje všechno jako má, nemáte DŮVOD od zaměstnavatele odcházet. Pokud 

zaměstnavatel podmínky nedodržuje, MUSÍTE NEJDŘÍVE INFORMOVAT NÁS. V mnoha případech jde 

situaci vyřešit a urovnat. ODCHOD OD ZAMĚSTNAVATELE  SE POVAŽUJE ZA KRAJNÍ ŘEŠENÍ !!! Odejít 

od zaměstnavatele lze pouze pokud odcházíte k jinému zaměstnavateli, kterého již CCI schválila. 

V USA je všeobecně platná 2-týdenní výpovědní lhůta tzv. „two weeks notice“.  

Pozn. Pokud se rozhodnete bezdůvodně odejít od zaměstnavatele, budeme nuceni na vás uplatnit 

nároky na náhradu nám vzniklých škod.  


