
 

Marek Macháček – And one unicorn please, 

Yosemite NP, California 

HURRAY, YOUR J1 VISA HAS BEEN 

APPROVED! 

When you arrive in the U.S. you will need to 

have the following documentation ready to 

show the immigration officer:  

Passport, DS – 2019 form and the name and 

contact information of your sponsor. 

Carry those documents with you on the plane; 

do not pack them in your luggage! 

Please report to your sponsor upon arrival so 

that they can validate your participation in 

SEVIS. You designated sponsor official will 

be your first point of contact for all SWT-related issues in the U.S.    

  

 

 

 

 

Your passport will be sent to location you selected, by the Messenger within 1 – 3 business 

days. For detailed information call the Call center: (+420) 228 883 000 in Czech Republic 

and (+1) 703 520 2563 in the U.S. 

Please do NOT contact the Embassy Consular Section with inquiries about the delivery 

status of your passport. 

Have a great summer and remember to return on time for school in the fall! 

And don’t forget to BE FAMOUS! Every season you can join our photo contest! 

Please follow us here: https://cz.usembassy.gov 

https://www.facebook.com/USEmbassyPrague/ 

or Instagram @USEmbassyPrague 

 And do not hesitate to send us your photos from when we announce next year’s contest  

https://cz.usembassy.gov/
https://www.facebook.com/USEmbassyPrague/


                                                         
Dear students, 
    thank you for choosing to participate in the Summer 
Work/Travel Program. 
Throughout 2018, our two countries celebrated a century of 

bilateral relations.  Thanks to this program, you will have an 

opportunity to learn more about our country, its diversity, and 

its entrepreneurial spirit.  You will meet new people and 

continue the friendship between the American and Czech 

people that will last for at least another century.                                                                                                                                

In your summer jobs, you may find skills and interests you did 

not know you had.  You might embody the American spirit and find something in the U.S. labor 

market that may inspire you.  During your travels, I encourage you to explore every part of the 

United States – from the known to unknown.  Do not hesitate to explore locations 

recommended by locals, American friends, and other travelers.  Each place has its own pull 

whether it is the fast paced nature of New York or Los Angeles, the music of Nashville or 

Atlanta, or the beautiful natural scenes from my home state of Wisconsin.  

I wish you many unforgettable experiences and a save and delightful stay in the United States! 

Stephen B. King 
U.S. Ambassador to the Czech Republic 
 
Vážení studenti, 
 jsem rád, že jste se rozhodli pro program Práce a cestování ve Spojených státech amerických.  
    V roce 2018, si obě naše země připomínají sto let od navázání vzájemných vztahů. Díky 
tomuto programu tak máte možnost poznat blíže rozmanitost a podnikavého ducha naší země. 
Setlkáte se s novými lidmi a budete dál rozvíjet přátelství mezi Čechy a Američany, které 
přetrvá nejméně dalších sto let.  
    V zaměstnání můžete objevit své schopnosti a dovednosti, o kterých jste mnohdy ani netušili. 
Může vás pohltit americký elán a vy třeba v USA najdete inspiraci pro své podnikání. Během 
cestování, využijte možnost prozkoumat každý kout USA – od těch známých až po ty méně 
známé. Neváhejte na svých cestách navštívit místa, která vám doporučí místní obyvatelé, 
američtí přátelé nebo další cestovatelé. Každé místo má své kouzlo, ať jsou to pulzující města 
New York anebo Los Angeles, hudebníci v Nashvillu a Atlantě anebo překrásné přírodní scenérie 
mého domovského státu Wisconsinu.  
     
    Přeji vám mnoho nezapomenutelných zážitků, bezpečný a nádherný pobyt ve Spojených 
státech amerických! 
     
 Stephen B. King 
velvyslanec USA v České republice 
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Tereza Gajdošíková – Cloud Gate Chicago, Illinois 

Práce & cestování v USA 

Popis programu 

J-1 vízum je pro mladé lidi často nejpřímější a z hlediska nákladů nejefektivnější 
cestou k získání krátkodobého pracovního povolení v USA. 

V rámci programu Práce & cestování v USA dostávají studenti zapsaní na 
akreditovaných vysokých a vyšších odborných školách povolení pracovat a cestovat 
v Americe v průběhu letních měsíců. Pracovní místa mají sezónní charakter a 
většinou se jedná o práci v cestovním nebo turistickém ruchu, v hotelích, 
přímořských rekreačních střediscích, restauracích a zábavních nebo národních 
parcích. 
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Základní požadavky 

Student                          který absolvoval alespoň jeden semestr, studující prezenční  

                                        formu studia na akreditované univerzitě, technické/ odborné  

                                        vysoké škole nebo akreditované vyšší odborné škole 

Znalost angličtiny        by měla být na takové úrovni, aby byla dostatečná ke   

                                        komunikaci v závislosti na pracovním zařazení 

Délka pobytu                 2 až 4 měsíce na práci plus 30 dnů na cestování 

Programové období      od 1. května do 30. Září (ne později, než začne školní rok)  

Typ víza                           J1, Program práce a cestování 

Poplatky                         Vízový poplatek MRV (Machine Readable Visa, strojově              

                                         čitelná víza) a poplatek za zpracování v databázi Informačního                       

                                         systému pro studenty a výměnné návštěvníky (tzv.SEVIS    

                                         poplatek)

Jak začít 

V této části uvádíme obecné informace jak postupovat při hledání práce na léto 
v USA. 

1. Získejte informace: zvažte, zda využijete služeb agentury, která se 
specializuje na umísťování studentů v programu Práce & cestování v USA. 
Agentury vám mohou poskytnout všechny služby potřebné pro vaši cestu. 
Např.: 

- dočasné ubytování 
- cestovní pojištění 
- tipy při hledání práce 
- letenky a ubytování na první dny 
- rady ohledně celního řízení 
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2. Najděte si práci: než přijedete do Ameriky, budete potřebovat mít 
zajištěnou práci. Tu si zařídíte sami nebo právě prostřednictvím agentury 
anebo můžete přímo kontaktovat Vámi vybraného akreditovaného sponzora 
on-line: j1visa.state.gov/participants/ 

 
3. Pracovní doklady a formuláře: jakmile získáte práci a budete se připravovat 

na cestu, musíte dobře pochopit, jak důležité jsou programové doklady a 
formuláře: 

DS 2019 – formulář s tímto kódem oficiálně stanovuje vašeho sponzora, popisuje účel 
programu a uvádí přesně období, během kterého smíte pracovat. Tento formulář 
budete potřebovat, až budete žádat o vízum na velvyslanectví v Praze a o kartu 
sociálního pojištění (Social Security Card) v Americe.  

Karta sociálního pojištění (Social Security Card) – co nejdříve po vstupu do USA 
musíte požádat o kartu sociálního pojištění; číslo vašeho sociálního pojištění používá 
státní správa pro sledování placení daní. 

I-9 – poté, co budete zaměstnáni, váš zaměstnavatel vyplní formulář I-9 Employment 
Eligibility Verification Form (potvrzení způsobilosti k práci), který prokazuje, že 
pracujete legálně. 

W-4 – až začnete pracovat, váš zaměstnavatel vám dá vyplnit formulář W-4 
Employee´s Withholding allowance Certificate (potvrzení o odečitatelných částkách 
zaměstnance); na základě tohoto formuláře se určuje, jak velká částka má být 
odečtena z vaší výplaty na daně. 

 

Zuzana Prokopová – Marlboro man and his mustang, version 2018, Monument Valley, Arizona 
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Vízový proces 

Instrukce jak žádat o vízum do USA jsou k dispozici na adrese 

https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/ 

http://www.ustraveldocs.com/cz 

 

Timea Szarková – Do you want to be happy, Just travel, NYC 

Peníze 

Nenoste při sobě větší obnosy peněz, vezměte si raději platební nebo kreditní karty. 
První výplatu dostanete nejdříve po dvou týdnech práce. Platební nebo kreditní karty 
typu MasterCard či Visa vydané různými bankami můžete používat i při placení 
v obchodech, nezapomeňte ale sledovat stav peněz na účtu. 
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Ubytování 

Pokud nemáte ubytování zajištěné předem, seznam bytů k pronajmutí najdete 
v místních novinách v části označené jako Classified Ads (placená inzerce). Do 
nákladů na bydlení započítejte kauci (security deposit), která je většinou ve výši 
nájemného za jeden měsíc. Než se nastěhujete, požádejte pronajímatele o písemný 
seznam věcí, které bude při vašem odjezdu kontrolovat. Kauce se na konci pobytu 
vrací, anebo je poslední měsíční splátkou, pokud pronajatý byt nepoškodíte. Zeptejte 
se také, jestli topení, elektřina, plyn a odvoz odpadků jsou zahrnuty v nájemném. Při 
podpisu nájemní smlouvy (lease agreement) je třeba si uvědomit, že smlouvu 
podepisujete na delší období a je velmi těžké ji později zrušit. 

Společenský život 

Američané jsou přátelští lidé. Pít alkohol na veřejných prostranstvích je zakázáno. Na 
společenských akcích nebo na návštěvách se očekává odmítavý vztah k alkoholu a 
kouření. V USA mohou pít alkohol pouze osoby, které mohou doložit, že dovršily 21 
let. Zcela jiné zákony platí v USA také pro kuřáky. Ve většině amerických států je 
zakázáno kouření  ve vnitřních prostorách, včetně barů. Zároveň je také zakázáno 
kouřit na veřejných prostranstvích, jako jsou např. terasy kaváren, autobusové 
zastávky a mnohdy také veřejné parky. 

Stravování v restauracích 

Když vám Američan zavolá, abyste šli spolu na oběd nebo večeři, neznamená to, že za 
vás bude také platit. Pokud nebudete platit společně, požádejte o oddělený účet 
(separate check). Za obsluhu se nechává spropitné ve výši 15 – 20%. Po zaplacení 
účtu se peníze nechávají číšníkovi, nebo se položí na stůl. 

Bezpečnost 

Telefonní číslo pro tísňové volání 911 použijte na přivolání lékařské pomoci nebo 
policie. Doklady a peníze noste na bezpečném místě, na těle nebo v dobře uzavřené 
tašce. Pas s vízem a formulář DS 2019 mějte u sebe; pro jistotu si udělejte kopie 
těchto dokladů. 

Pokud vás někdo chce okrást, nebraňte se. Pasivně všechno odevzdejte. Vyhnete se 
tak případným zraněním. 
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Martin Šípek – Ztracen na 
cestě do nebe, Stairway to 

Heaven, Hawaii 

Zdravotní pojištění 

Před cestou uzavřete 
cestovní pojištění 
nákladů na léčení. 
Účastníci výměnných 
programů jsou většinou 
pojištěni v rámci 
programu; pokud tomu 
tak ale není, je 
rozhodně třeba se 
pojistit už před 
odjezdem. Lékařské 
ošetření bez pojištění je 
velmi drahé. 

Další informace 

Pokud máte sponzora, 
může vám pomoci a 
poradit při vyřizování 
formalit. Zjistěte si, jak 
se dostanete z místa 
příletu do cíle vaší 
cesty. 

Po přistání v USA projdete imigrační kontrolou, při které vám úředník zkontroluje pas, 
vízum a formulář DS 2019, odebere vám otisky prstů a vyfotografuje vás, což je 
součást systému registrace návštěvníků US-VISIT. Potom projdete celní kontrolou. 
Musíte přiznat všechny předměty, které přivážíte a které nejsou určeny pro vaši 
osobní potřebu (např. smíte přivézt dárky v maximální hodnotě 100 dolarů). Kvůli 
zdravotním omezením není vždy možné přivézt do USA věci, jako jsou maso, 
semínka, čerstvé ovoce a zelenina, živá zvířata anebo rostliny. Více informací najdete 
na webové stránce celní služby  www.cbp.gov. 
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V případě potřeby se můžete obrátit na českou agenturu nebo na amerického 
sponzora. Pokud vám sponzor nezprostředkoval zaměstnání, musí vás informovat, jak 
si zaměstnání najít, dát vám seznam zaměstnavatelů a pomoci vám zajistit si práci. 
Vaše agentura a sponzor by vám měli pomoci řešit problémy s ubytováním, se 
zaměstnavatelem anebo akutní zdravotní problémy. Váš americký sponzor je 
uvedený na formuláři DS 2019 a měli byste se ještě před vycestováním ujistit, že 
máte všechny jeho kontaktní informace. 

Pořiďte si kopie důležité lékařské dokumentace a případně receptů na léky. Na 
zavazadla si připevněte visačky (zvenčí i zevnitř) s kontaktními informacemi (adresa a 
telefon) v USA i v Česku. Do letadla si vezměte příruční zavazadlo s nejdůležitějšími 
osobními věcmi pro případ, že by se vaše další zavazadla opozdila. 

Elektrické napětí v USA je 110 V (v Evropě 220 V), takže budete potřebovat 
transformátor a ne jen adaptér, pokud budete chtít používat evropské elektrické 
přístroje. Jen někteří mobilní operátoři v USA používají systém GSM, který na trhu v 
Evropě převažuje. Pouze tří nebo čtyřpásmové telefony jsou uzpůsobeny k provozu 
jak v Evropě tak v USA. Pokud takový přístroj vlastníte, můžete využít roamingového 
partnera vašeho mobilního operátora (drahé řešení), nebo si můžete koupit SIM 
kartu nezávisle na přístroji a používat americké číslo. 

 

Renata Novotná – The cutest little city, Nashville, TN 
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Zdroje pro plánování vaší cesty 

Cestování po Spojených státech nemusí být drahé! Můžete navštívit nádherná místa 
a přitom ušetřit peníze, pokud si rozumně vyberete dopravu a ubytování. Nabízíme 
vám několik užitečných webových stránek. 

Všeobecné cestovní 
informace 

- Travelocity.com, 
Expedia.com, Orbitz.com – 
letenky, hotely, auta, 
dovolené a plavby      

- Tripadvisor.com – 
hotely, restaurace a různé 
zajímavosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Páníková – Different side of Miami, Florida 
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Doprava 

- RandMcNally.com, Googlemaps.com – mapy, pokyny pro řidiče, plánování 
cesty 

- Amtrak.com – cestování vlakem 
- Greyhound.com, PeterPanBus.com – cestování autobusem 

 

 

Hotely a motely 

- Expedia.com – Cestování, hotely, rezervace, letenky a mnoho dalšího 
- Hotwire.com – Cestování, hotely, rezervace v hotelích poskytujících slevy, 

zařízené pokoje k pronájmu 
- Budgethotels.com – on-line rezervace hotelů a motelů 
- Motel6.com, Super8.com – řetězce levných hotelů 

 

 

Alternativní ubytování 

- YMCA.net – Young Men´s Christian Association 
- Airbnb.com – Ubytování v soukromí, tipy na cestování 
- Gocampingamerica.com – možnosti ubytování v kempech v USA, oficiální 

webová stránka neziskového sdružení National Association of RV Parks & 
Campgrounds (ARVC), profesní sdružení reprezentující odvětví komerčních 
parků pro obytné vozy a kempinků po celých Spojených Státech 

- DudeRanches.com – informace o turistických rančích v Severní Americe 
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Adresy českých zastupitelských 
úřadů v USA 

Pro zjištění aktuálních údajů,prosím použijte 
tento odkaz Ministerstva zahraničí ČR 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urad
y_v_zahranici/index.html?zn=S-U 

 

Generální konzulát Chicago 
Michigan Plaza Bldg., 205 N Michigan Avenue, Suite 1680, IL 60601 Chicago 
Telefon +1/312-861-1037 
Fax +1/312-861-1944 
Nouzová linka +1/312-730-5179 
E-mail chicago@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/chicago 
 

Generální konzulát Los Angeles                                 
10990 Wilshire Blvd., Suite 1100, CA 90024 Los Angeles 
Telefon +1310/4730889 
Fax +1310/4739813 
E-mail losangeles@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/losangeles 
 
 

Generální konzulát New York          
321 E 73rd Str., NY 10021 New York 
Telefon +1-646-422-3344 
Visa Section +1-646-422-3306 
Fax +1-646-422-3311 
E-mail newyork@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek  cs.ny@mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/ny 
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Velvyslanectví Washington 
3900 Spring of Freedom St., NW, Washington, D.C. 
Telefon +1 202 274 9100 
Fax +1 202 244 2147 
Nouzová linka +1-202 570 3028 
E-mail washington@embassy.mzv.cz  
Konzulární úsek  con.washington@mzv.cz  passport.washington@mzv.cz 
 visa.washington@mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/washington 
 

 
 Daniela Blažková – Byla jsem tu, Mount Rushmore, Keystone, South Dakota 
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Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 

Tržiště 15 

118 01  Praha 1 

http://cz.usembassy.gov 

 

Kateřina Zágorová – The views of the mountains pure happiness, Beartooth mountains, Wyoming, 

Montana 
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