
I  nformace o zaměstnavateli

Název zaměstnavatele:
Telefon:
Jiný název zaměstnavatele ( pokud používá):
Fax:
Ulice:
Tax ID/EIN:
Město:
Stát:
PSČ:
Website:
Název pojiš´tovny zaměstnavatele:
Číslo pojiš´tovny zaměstnavatele:

Adresa výkonu práce ( pokud je jiná než výše uvedená):
Ulice:
Město:
Stát:
PSČ:
Celkový počet mezinárodních studentů v místě práce:
Celkový počet všech zaměstnanců v místě práce:
Jakou další agenturu využíváte k hledání zaměstnanců:

Nabídka udělena ( jméno studenta):

Data zaměstnání ( DD/MM/YYYY) Maximum 4 měsíce:
Od:
Do:

Jméno vedoucí osoby:
Pozice vedoucí osoby:
Telefon vedoucí osoby:
Email vedoucí osoby:
Telefon mimo sezónu:

Informace o práci

Název pozice:
Jedná se o sezónní práci: Ano x Ne
Prosím popiště charakter sezónní práce:
Popis pozice:
Plat za hodinu:
Průměrný počet hodin za týden:



Bonus za ukončení sezóny: Ano x Ne
Pokud ano, prosím vypiště detailně:
Vyžadovaný přesčas: Ano x Ne
Možná práce přesčas: Ano x Ne
Plat za přesčas za hodinu:
Státem garantovaný min. Plat za hodinu ( pokud je větší než federální):
Výplatní den: Týdně x Každé dva týdny x Měsíčně
Strava během směny zajištěna: Ano x Ne
Náklady studenta na stravu: Ano x Ne
Odhadované náklady na  stravu:
Souhlasíme, že dodáme výpis pojištění a výpis z obchodního rejstříku jako součást schvalovacího 
procesu: Ano x Ne

Dodatečné mzdové ustanovení/srážky: Uveďte výdaje za zaškolení, vybavení, uniformy nebo další 
výdaje stržené ze mzdy:

Požadované vybavení: Uveďte jakékoliv vybavení, unifromy apod., které musí student mít:

Jaké možnosti bude student mít k poznání americké kultury v dané lokalitě:

Informace o ubytování

Poskytuje zaměstnavatel ubytování: Ano x Ne
Typ ubytování: ( dům, hotel apod.):
Výdaje za ubytování za týden:
Předpokládané výdaje za provoz ( elektřina apod.):
Deposit:
Je ubytování vybaveno: Ano x Ne
Kolik lidí sdílí ubytování:
Kolik lidí sdílí pokoj:
Vzdálenost od výkonu práce:
Poskytnutá doprava: Ano x Ne
Výdaje za dopravu:
Navrhované alternativní ubytování:
Vzdálenost od výkonu práce:
Předpokládané výdaje za ubytování:
Předpokládané výdaje za dopravu:

Zaměstnavatel:
Předpisy a nařízení:
Níže podepsaný zaměstnavatel souhlasí s následujícími podmínkami:

• Jsem oprávněný zástupce společnosti  uvedené na tomto dokumentu s oprávněním 
poskytnout tuto smlouvu.

• Rozumíme cílům a podstatě programu Work and Travel od CIEE jakožto Exchange Visitor 
Programu americké vlády, za účelem poskytnutní kulturní-výměnných příležitostí

• Budeme dodržovat všechny platné právní předpisy, kterými se řídí tento program a předpisy 
organizace CIEE, vztahující se k tomuto programu. 

• Zaručujeme, že vztah mezi zaměstnavatelem a studentem bude v souladu se všemi platnými 
zákony  týkající se zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany při práci.

• Jsme srozuměni se všemi zákony (Zákon o občanských právech z roku 1984, Imigrační 
zákon o reformě z roku 1986, Zákon o imigraci a přistěhovalectví), které zakazují 
jakoukoliv diskriminaci v přijímání cizích státních příslušníků. To znamená, 



že prakticky ve všech případech je pro zaměstnavatele a organizace jako je CIEE nezákonné
diskriminovat na základě státní příslušnosti, rasy, pohlaví a náboženství.

• Platové, pracovní a přesčasové podmínky splňují nebo překračují státem danou minimální 
mzdu a shodují se podmínkami občanů USA.

• Účastník programu bude pojištěn proti odpovědnosti za škodu pojišťovnou zaměstnavatele  
nebo bude od tohoto pojištění dle zákona osvobozen.

• Účastník programu bude zaměstnanec, nebude osobou samostatně výdělečně činnou.

• Jsme srozuměni, že účastníci programu mohou být zaměstnáni max. po dobu 4 měsíců.

• Nabízená práce je jednorázová, sezonní nebo občasná a nevytlačuje celoroční pracovní 
pozice určené americkým zaměstnancům.

• Rozumíme, že nemůžeme zaměstnat účastníka programu Work and Travel pokud u nás 
došlo za posledních 120 dní k propouštění a nebo máme dočasně pozastaven provoz a nebo 
probíhá stávka.

• My ani vy jsme nepřijali žádnou formu úplaty za nabídnutí pracovního místa. 

•  Účastníkovi programu byly vysvětleny podmínky zaměstnání a detaily jeho pracovní 
pozice.

• Jsme srozuměni, že ministerstvo zahraničí USA požaduje po CIEE prověření všech 
potenciálních zaměstnavatelů dle pravidel letního programu Work and Travel.

• Chápeme, že tato pracovní nabídka je platná až po prověření a schválení organizací CIEE a
souhlasíme v tomto ohledu se CIEE spolupracovat.

• V souvislosti s ověřováním a schvalováním souhlasíme s předložením dokladů o pojištění 
odpovědnosti za škodu nebo dokladů o jeho osvobození a souhlasíme s předložením 
oprávnění k podnikání.

• Pokud pracovní nabídka bude zahrnovat i zajištění ubytování, bude ubytování dle místních 
zákonů a předpisů. Včetně předpisů týkajících se ventilace, dodávky vody a obsazenosti.

• Dále prohlašujeme, že veškeré srážky ze mzdy jdou na pokrytí nákladů na bydlení 
zaměstnance a neporušují předpisy Fair Labour Standards stanovené v 29.CFR.531.
Jakákoliv další srážka nebo změna ve srážkách ze mzdy musí být provedena na základě 
písemné dohody se studentem.

• Chápeme, že CIEE je zodpovědný za udržování kontaktů s účastníky programu po celou 
dobu pobytu. 

• Dohodli jsme se informovat CIEE o příjezdu/nepříjezdu účastníka, o problémech s 
výkonem, o důležitých změnách týkajících se zaměstnání, o dřívějším ukončení pracovního 
poměru, než bylo dohodnuto a o jakýchkoliv dalších situacích, které mají dopad na blaho 
účastníků. 

• Práce, které nabízíme, nejsou na seznamu zakázaných prací organizací CIEE
http://www.ciee.org/hire/work/regulations/prohibited-jobs.aspx

• Jsme srozuměni s tím, že student bude žádat o social security number, které nemusí získat 
hned do začátku pracovního poměru. DS- 2019 formulář a I94 karta budou spolu sloužit 

http://www.ciee.org/hire/work/regulations/prohibited-jobs.aspx


jako pracovní povolení.

• Souhlasím s tím, že budeme dodržovat podmínky programu J-1 Work and Travel uvedené v 
22 CRF 62.32, které jsou dostupné přes U.S. Department of State´s stránky 
(http://j1visa.state.gov/sponsors/current/regulations-compliance/). V opačném případě jsem 
srozuměn s tím, že musím okamžitě kontaktovat CIEE a sdělit jim, že tyto podmínky 
dodržovat nemohu.

• CIEE bude zproštěno odpovědnosti za škodu nebo odškodněno při chybách vzniklých z 
důvodů jednání, chyby nebo opomenutí zaměstnance nebo jeho zástupců.

Jméno osoby vyplňující tento formulář: Pozice:

Podpis: Datum(DDMMYYYY):

Účastník programu

Jméno: Atlas ID:

Emailová adresa: Telefon:

CIEE zástupce: Země trvalého pobytu:

Podmínky programu:

Níže podepsaný účastník souhlasí s následujícími podmínkami:

• Pracovní nabídka je platná po prověření a schválení CIEE. Chápu, že CIEE je zodpovědná 
za prověření zaměstnání pro účastníky programu a vyhrazuje si právo odmítnout jakoukoliv 
pracovní nabídku dle současných nebo předpokládaných pravidel a předpisů programu Work
and Travel.

• Jakákoliv pozice mně nabídnutá není závazná a neodvolatelná. Může být kdykoliv zrušena 
před zahájením práce.

• V případě, že zaměstnavatel zruší pracovní nabídku bude se CIEE snažit pomoci najít 
náhradního zaměstnavatele, ale bez záruky úspěchu. 

• Přijímám práci dobrovolně a jsem srozuměn/a s tím, že můj pracovní poměr může být 
zaměstnavatelem kdykoliv  a z jakéhokoliv důvodu zrušen.

• Naprosto rozumím nabízené práci a informacím souvisejícím s touto prací, které mně byly 
poskytnuty zaměstnavatelem, CIEE a CIEE zástupci. 

• Jsem srozuměn s tím, že ani zaměstnavatel ani CIEE nemůžou zaručit podmínky této 
smlouvy a počet hodin, povinnosti a bydlení se můžou měnit.

• Do 5 dní od svého příjezdu do USA budu informovat zaměstnavatele.

http://j1visa.state.gov/sponsors/current/regulations-compliance/


• Budu pracovat po dobu, která je uvedená na  DS-formuláři.
• Budu dodržovat veškerá pravidla CIEE a CIEE zástupce týkající se zaměstnanosti a účasti v 

programu, včetně Všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí mé přihlášky.
• Jakmile příjmu tuto práci budu odhodlán zůstat na tomto místě po celou dobu trvání 

programu. V případě, že budu chtít změnit zaměstnavatele, musím získat souhlas jak CIEE 
tak zástupce CIEE a to před změnou zaměstnavatele.

• Pokud změním zaměstnavatele bez předchozího souhlasu CIEE a zástupce CIEE, stejně tak 
pokud poruším další pravidla CIEE může CIEE ukončit mé sponzorování a budu se muset 
vrátit domů. Jsem srozuměn s tím, že takové to ukončení programu, může zabránit získání 
dalšího víza do USA.

• Souhlasím, že budu dodržovat veškeré zákony USA. Pokud tak neučiním může CIEE 
ukončit mé sponzorování a já se budu muset vrátit domů. Takovéto ukončení programu 
může do budoucna zabránit obdržení dalších víz do USA.

PODPIS: DATUM:


