
Odpovědnosti žadatele

1. Každý žadatel souhlasí s tím, že veškeré informace, které poskytl v žádosti, jsou 
pravdivé dle jeho nejlepšího vědomí a je si vědom skutečnosti, že jakákoliv nesprávná nebo 
zavádějící informace může vést k okamžitému vyloučení z Programu.

2. Žadatel bere na vědomí že cílem a záměrem programu Work&Travel USA, který 
zaštiťuje agentura CIEE pod dohledem vlády spojených států, je poskytnout kvalifikovaným
studentům kulturně výměnné příležitosti Spojených států.  

3. Žadatel, který žádá o přijetí do Programu, je odpovědný za zvážení svého 
zdravotního stavu a potřeb osobní bezpečnosti. Žadatel by si neměl podávat žádost, jestliže 
trpí jakýmikoli zdravotními či jinými problémy, které by pro něj v době pobytu v zahraničí 
představovaly riziko.

4. Žadatel souhlasí, že uhradí veškeré poplatky v souladu s požadavky zástupce CIEE, 
jehož prostřednictvím podává svou přihlášku.

5. Žadatelé jsou odpovědni za včasné předložení všech požadovaných dokumentů 
(včetně pasu) zástupci CIEE, aby bylo možno zpracovat vízum. CIEE nemůže nést 
odpovědnost za jakékoliv dodatečné náklady, které mohou nastat (včetně nákladů na změnu 
letenky) v důsledku prodlení účastníků při předkládání dokumentace nebo prodlení 
způsobených velvyslanectvím USA při vystavování víza.

6. Každý žadatel musí zaplatit poplatek za vízum na Velvyslanectví USA. Žadatelé jsou
zodpovědní za doplacení dalších případných vízových poplatků na Velvyslanectví nebo 
Konzulátu USA v zemi, kde žádají o vystaveni víz, stejně jako za zaplaceni vládního SEVIS
poplatku, který je vybírán jako součást přihlášky do programu.

7. Všichni žadatelé, kteří se chtějí zúčastnit Programu, musejí podstoupit pohovor a 
jazykové testy.

Odpovědnosti účastníka

8. Účastník chápe, že se od něj očekává aktivní zapojení v amerických kulturních 
aktivitách v průběhu programu. Účastník souhlasí s vyvíjením úsilí, v dobré víře, k hledání a
účastnění se amerického kulturního programu a ke komunikaci s americkými občany.

9. Účastníci rozumí požadavku, že se na konci programu vrátí domů.

10. Účastník je povinen si přečíst a pečlivě zvážit veškeré materiály, které jsou dostupné 
a vztahují se k bezpečnosti, zdraví, právním, ekologickým, politickým, kulturním a 
náboženským zvykům a podmínkám v USA. Každý účastník musí převzít odpovědnost v 
případě, že dojde k porušení zákonů, nařízení nebo zvyků, a to bez ohledu na to, zda o nich 
předem věděl či nikoliv.

11. Každý účastník je povinen zúčastnit se tzv. orientačního semináře CIEE.



12. Účastník je povinen pečlivě zabezpečit právní dokumenty a víza, která bude vlastnit 
(DS-2019). Náklady na vystavení náhradních dokumentů nese účastník.

13. Účastník musí CIEE poskytnout jméno a kontaktní údaje o další osobě, která má být 
kontaktována v případě nutnosti. Tyto údaje musí být zahrnuty do žádosti.

14. Účastník je odpovědný za vše, co udělá, včetně ztráty či poškození, které vzniknou v
důsledku takové činnosti v době jeho účasti v Programu. Účastník souhlasí s tím, že 
odškodní CIEE a nebude proti CIEE nebo jiné straně, která utrpěla ztrátu v důsledku jeho 
chování, vznášet jakékoliv nároky.

15. Veškeré cestování před, během a po Programu se uskutečňuje na vlastní riziko 
účastníka. Jakýkoliv účastník, který se rozhodne používat motorová vozidla, je povinen si 
obstarat nutný řidičský průkaz, povolení a pojištění, a to vše na své vlastní riziko.

16. Účastník souhlasí, že bude důsledně dodržovat monitorovací plán určený CIEE. 
Účastník souhlasí že bude včas reagovat na jakoukoli CIEE komunikaci, která vyžaduje 
odpověď. Nedodržení monitorovacího plánu CIEE může zapříčinit vyřazení účastníka z 
programu a zrušení jeho J-1 víza, což by mohlo mít negativní vliv na získání jakéhokoliv 
víza do USA v budoucnu. Účastník podá informace o plánované cestě nebo detailech práce 
CIEE do 10-ti dnů po příletu.

17. Účastník se musí při vstupu do USA prokázat částkou alespoň 800 USD, za účelem 
úhrady osobních nákladů do doby než od zaměstnavatele obdrží první výplatu.

18. Jestliže se v průběhu programu dostane účastník do bezpečnostních nebo 
zdravotních potíží či problémů se zaměstnáním, ubytováním, včetně poplatků a nákladů za 
bydlení, hygienickými podmínkami, omezeným prostorem, nebo do jakýchkoliv jiných 
potíží, je účastník povinen co nejdříve telefonicky informovat CIEE na tel. čísle 1-888-268-
6245, které je v provozu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

19. Účastníci programu Work & Travel USA (tj. pracovat a cestovat v USA) jsou 
povinni dodržovat veškeré požadavky vyplývající z vízových a imigračních požadavků 
vlády USA, včetně oznamovacích požadavků systému SEVIS (tj. Informační systém 
návštěvníka a účastníka výměnného vzdělávacího programu): a) oznámení o příjezdu k 
americkému zaměstnavateli zaslané CIEE do 10 dnů od data zahájení programu DS-2019; 
b) poskytnutí platné adresy, emailové adresy a telefonního čísla při příjezdu k americkému 
zaměstnavateli; c)oznámení o jakékoliv změně adresy v USA zaslané CIEE do 10 dnů od 
provedení takovéto změny. Nedodržení těchto požadavků bude mít za následek, vypovězení 
účastníkovi J-1 vízum programu, což může negativně ovlivnit účastníkovu schopnost získat 
v budoucnu vízum do USA.



Zaměstnání a podmínky s tím související

20. Všichni zaměstnavatelé musí být prověřeni a schváleni CIEE.  CIEE si vyhrazuje 
právo zamítnout jakoukoliv práci v rozporu s aktuálními pravidly, nařízenímia záměry 
programu J-1 Visitor Exchange. Všechny práce musí mít sezónní charakter a nemohou 
vyřadit celoroční americké pracovníky. Zaměstnání, která neumožňují smysluplnou kulturní 
výměnu s Američany nejsou povolena.  Relevantní faktory pro výběr práce zahrnují 
pracovní místo, gerografickou lokalitu, pracovní rozvrh a hodiny práce týdně. Zakázané 
práce, mimo jiné, zahrnují tyto profese: au pair, péče o děti, učitele, asistenty učitelů, 
poradce na táborech, provozovatele rikš, posádku leteckých a lodních společností nebo 
zdravotnický personál v kontaktu s pacienty, pracovních míst vyžadujících řízení vozidla, 
výdělek v hraní hazardních her, práce ve výrobě, práce zahrnující regulované nebezpečné 
látky, pracovní místa určená americkým ministerstvem práce jako nebezpečné pro mládež. 
Práce v domácnostech nejsou dovoleny. Pracovní místa v zábavním průmyslu pro dospělé 
nejsou povoleny, mimo jiné: eskortní služby, prodej v obchodě s knihami a videi pro 
dospělé, práce v masážních salónech, práce ve strip klubu. Práce spojené s pravidelným 
cestováním nejsou povoleny. Nejsou povoleny práce, které mají pravidelnou směnu od 
22:00 do 6:00. Občas je seznam těchto zakázaných profesí aktualizován. Další informace 
jsou přístupné na stránkách CIEE Work & Travel USA: www.ciee.org/wat

21. Za žádných okolností nelze zaručit pracovní místa. Dokonce i v případě, kdy 
zaměstnavatel prohlásí, že dané místo je zajištěno, nepředstavuje toto prohlášení závaznou 
smlouvu, že pracovní místo je po příjezdu účastníka skutečně k dispozici. Závazek o 
zajištění zaměstnavatele je pouze vyjádřeným dobré vůli.

22. Kromě toho, pokud účastník nedisponuje dostatečnou anglicky a/nebo nepřijede v 
určené době a/nebo pokud uvedl ve své žádosti jakékoli nesprávné informace či prohlášení, 
existuje vysoká pravděpodobnost, že pracovní místo nebude pro účastníka k dispozici.

23. Navíc, pokud účastník nesplní smluvní povinnosti u zaměstnavatele nebo CIEE, 
může CIEE, zcela dle svého vlastního uvážení, ukončit platnost sponzorské smlouvy.

24. Účastníci jsou povinni pracovat u zaměstnavatele, který je uveden v jejich Job Offer 
Form JOF (tj. Smlouvě o nabídce zaměstnání). Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k nutné 
změně zaměstnavatele, účastníci jsou povinni kontaktovat CIEE a získat její souhlas JEŠTĚ 
PŘEDTÍM, než změní zaměstnání. Pokud účastník odejde od zaměstnavatele bez 
předchozího písemného souhlasu od CIEE, CIEE si vyhrazuje právo zrušit jeho/její účast na
programu, což povede k vyloučení z programu a zrušení práva legálně zůstat v USA.

25. Účastníci programu Work & Travel USA jsou povinni domluvit se se svým 
zaměstnavatelem před  příjezdem, informovat jej o datech příjezdu a odjezdu. Dále jsou 
povinni zaměstnavatele informovat o všech změnách cestovních plánů účastníka, ke kterým 
může dojít v důsledku pozdržení víza nebo nepředvídaných okolností.

26. Vzhledem k povětrnostním podmínkám ( klimatickým ) nebo jiným faktorům, které 
nemůže CIEE ovlivnit, nemají některá pracovní místa pevně dané datum zahájení a pracovní
dobu, případně tyto pracovní pozice nemusí být k dispozici. CIEE / zástupce nejsou 

http://www.ciee.org/wat


odpovědní za jakékoliv výdaje účastníka, finanční problémy zaměstnavatele nebo jiné 
okolnosti způsobené těmito faktory, které nejsou pod přímou kontrolou CIEE / zástupce.

27. Účastníci jsou plně odpovědní za své chování, jak v práci, tak mimo ni. CIEE 
nemůže a nekontroluje osobní chování účastníka, kromě případů uvedených v Odstavci 30
 a 46. Všichni účastníci jsou povinni řídit se všemi zákony Spojených států amerických a  
jednotlivých států, musí dodržovat lokální pravidla a omezení Při porušení jsou odpovědní 
za úhradu finančních sankcí, deportaci a/nebo uvězněním.   

28. Pokud nastane situace, že práce zajištěná prostřednictvím CIEE nebude po podepsání
JOF k dispozici, i když ne vinou účastníka programu, nebo pokud CIEE z jakéhokoliv 
důvodu bude považovat za nutné již zajištěnou práci změnit, ať před nástupem do práce, či v
průběhu pobytu účastníka v USA, vynaloží CIEE veškeré úsilí na zajištění nového umístění,
avšak nemůže zajištění nového umístění garantovat. CIEE nemůže také garantovat, že nově 
nalezená práce bude zajištěna ve stejné geografické oblasti, že se bude jednat o stejný typ 
práce nebo o stejně odměňovanou práci.

29. V případě, že dojde ke změně pracovního místa nebo předčasnému ukončení 
zaměstnání, nebo pokud je zaměstnání z jakéhokoliv důvodu ukončeno před koncem 
programu nebo pokud se účastník rozhodne vrátit do vlasti dříve, nebude mít nárok na 
vrácení žádných uhrazených poplatků a nákladů.

30. Pokud bude účastník propuštěn z důvodu porušení pracovního řádu zaměstnavatele, 
a to i z důvodu pozitivního výsledku testu na přítomnost omamných látek v těle při nástupu 
do práce, či kdykoliv v průběhu práce, bude účastník vyloučen z programu bez nároku na 
jakoukoliv finanční refundaci.

31. Pokud bude původní zaměstnání účastníka ukončeno z jakéhokoliv důvodu před daty
uvedenými ve formuláři DS 2019 (datum ukončení Programu), je účastník povinen o této 
skutečnosti informovat kancelář CIEE v USA a získat povolení k jakémukoliv novému 
zaměstnání.

Smluvní podmínky

32. Tato verze smlouvy v anglickém jazyce představuje závaznou smlouvu uzavřenou 
mezi účastníkem a CIEE.

33. CIEE neposkytuje záruky či garance jakéhokoliv typu, ať už výslovné nebo 
předpokládané, s ohledem na vhodnost Programu pro jakéhokoliv účastníka a CIEE v plném
právním rozsahu odmítá veškeré takovéto záruky.

34. Provedení Programu Work &Travel USA podléhá schválení vládou USA a může se 
změnit bez předchozího oznámení.

35. Účastník je srozuměn s faktem, že hrozící nebo aktuální epidemie (jako např.: SARS
nebo ptačí chřipka), mohou vážně zpozdit, přerušit nebo způsobit zrušení celého Programu. 
Účastník tímto přijímá veškerá rizika a možné ztráty (včetně finančních), která vyplývají z 



těchto skutečností.

36. CIEE nevlastní ani neprovozuje jakýkoliv subjekt, který by měl poskytovat nebo 
poskytuje pro tento Program zboží či služby, například ujednání související s vlastnictvím 
majetkovou správou domů, bytů nebo jiných ubytovacích zařízení, leteckých, lodních, 
autobusových nebo jiných dopravních společností, stravovacích nebo zábavních zařízení 
atd. Všechny uvedené osoby nebo subjekty jsou nezávislými smluvními partnery. To 
znamená, že CIEE není odpovědna za jakýkoliv akt způsobený nedbalostí nebo úmyslně 
nebo za nečinnost takovéto osoby či subjektu nebo jakékoliv třetí strany. CIEE, to bez 
omezení, není odpovědna za  jakákoliv zranění, ztráty nebo poškození způsobená osobě či 
na majetku, za smrt, prodlení nebo nepohodlí způsobené v souvislosti s poskytováním zboží 
či služeb, kdy újma byla způsobena nebo vyplynula z vyšší moci, přírodních sil, 
nepřátelských činů nebo občanských nepokojů, povstání či vzpoury, stávek nebo jiných 
činností odborových organizací, zločinných nebo teroristických činů jakéhokoliv druhu, 
většího množství rezervací, než je ubytovací kapacita, snížení úrovně ubytování, stavebního 
nebo jinak závadného stavu domů, bytů nebo jiných ubytovacích zařízení (nebo závad na 
topení, instalaci, elektrické instalaci stavebních závad), mechanických nebo jiných závad na 
letadlech či jiných dopravních prostředcích nebo z jakéhokoliv jiného selhání dopravních 
prostředků či systémů pro včasný příjezd nebo odjezd, z nebezpečí, které souvisí s 
domácími nebo volně žijícími zvířaty, dále vyplývající z problémů s hygienou, 
onemocněním z otravy jídlem, nedostatku přístupu ke kvalitní lékařské péči, problémů při 
evakuaci v případě nutného lékařského zásahu nebo jiného stavu nouze nebo z jakéhokoliv 
jiného důvodu, který CIEE nemůže přímo ovlivnit.

37. Účastník souhlasí s tím, že jakýkoliv rozpor týkající se, související nebo přímo 
vyplývající ze Smlouvy o nabídce zaměstnání, žádosti o zařazení do Programu Work & 
Travel USA nebo z jiných dokumentů, které se týkají Programu, nebo z programu 
samotného budou vyřešeny výhradně závazným smírčím řízením v Portlandu, Maine, podle 
v dané době platných pravidel American Arbitration Association (tj. Americké asociace 
smírčích soudů). Takovéto řízení se bude řídit hmotným právem státu Maine. Rozhodce, 
nikoliv federální úředník, stát nebo místní soud či agentura, bude mít výhradní pravomoc 
řešit veškeré tyto spory týkající se interpretace, využitelnosti, vymahatelnosti, 
koncionability nebo vzniku této smlouvy, včetně tvrzení, že některá nebo všechny části této 
smlouvy jsou neplatné nebo zmateční.

38. CIEE si vyhrazuje právo informovat Vás o daňových a jiných souvisejících službách.

Podmínky související s programem CIEE

39. CIEE si vyhrazuje právo odmítnout kteréhokoliv žadatele, který nesplňuje 
požadavky na přijetí do Programu, nebo kteréhokoliv žadatele, kterého CIEE nepovažuje za 
vhodného pro přijetí v obecném zájmu Programu. V případě, že CIEE odmítne žadatele a 
jeho přijetí do Programu, finanční prostředky budou vráceny prostřednictvím daného 
zástupce CIEE, kterému byla podána původní žádost o přijetí.



40. Účast v Programu začíná, když účastník programu legálně vstoupí na území USA a 
končí dnem vycestovaní z USA (v rámci povolených programových dat). Účast v programu 
skončí nejpozději 5 měsíců od příletu do USA. Účastníci mohou přicestovat 5 dní před 
začátkem platnosti formuláře DS 2019 a mohou zůstat až 30 dní po skončení platnosti 
formuláře DS 2019, pokud celková doba pobytu v USA nepřekročí 5 měsíců. Účastníci se 
musí vrátit do své země včas, aby stihli zahájení výuky na svých univerzitách.

41. CIEE může vystavit formulář DS-2019, pokud účastník splní požadavky Programu 
Work & Travel USA, avšak nemůže zaručit, že velvyslanectví nebo konzulát USA v zemi 
trvalého pobytu účastníka vystaví vízum typu J1.

42. Jakmile účastník zahájí svou cestu do USA, CIEE nemůže ze žádného důvodu 
upravit data Programu uvedená v DS-2019. Povinností účastníka je, aby před zahájením 
cesty zkontroloval, že všechna uvedená data jsou správná.

43. Jednotlivci, kteří byli v nedávné době držiteli víza USA typu J-1, budou možná 
muset zůstat v zemi svého trvalého pobytu po dobu minimálně 90 dnů před tím, než jim 
bude CIEE moci vystavit DS-2019 pro Program Work &Travel USA. Obraťte se prosím na 
svého místního zástupce CIEE a místní velvyslanectví USA a zjistěte si podrobné 
informace.

44. Pojištění je zajištěno smluvním partnerem CIEE, na dobu potvrzenou ze strany 
CIEE, jako povinná součást programu zajištěného CIEE pro každého účastníka. Každý 
účastník je odpovědný za to, že si zajistí další pojištění, pokud by z jakéhokoliv důvodu 
prodloužil svůj v zahraničí. CIEE nemůže být odpovědna za jakékoliv nároky vyplývající z 
pojištění v případě, že účastník si nezajistil přiměřené pojištění pro svůj další pobyt.

45. Podle zákona USA o přenositelnosti a odpovědnosti za zdravotní pojištění (HIPAA – 
Health Portability Act), má CIEE omezený přístup k určitým lékařským informacím nebo 
záznamům v případě, že účastník má v USA nehodu. Aby CIEE byla schopna účastníkům v 
co největší možné míře pomáhat s jakýmikoliv problémy souvisejícími s pojištěním, CIEE 
bude potřebovat účastníkem podepsaný formulář Privacy and Confidentiality Release (tj. 
svolení ke sdělení soukromých a důvěrných informací). Tento formulář je dobrovolný a 
účastník se může rozhodnout, zda CIEE poskytne k takovýmto informacím přístup. Tento 
formulář svolení ke sdělení důvěrných informací  a dodatečné informace o požadavcích 
vyplývajících z HIPAA jsou součástí souboru dokumentů k žádosti o zařazení do Programu 
Work & Travel USA. Pokud tyto informace nebo formulář svolení ke sdělení důvěrných 
informací neobdržíte, obraťte prosím na svého zástupce CIEE.

46. CIEE si vyhrazuje právo vyloučit z Programu, kteréhokoliv účastníka, který podle 
CIEE představuje nebezpečí sám pro sebe nebo pro ostatní nebo jehož chování lze 
považovat za chování poškozující Program. V případě takového vyloučení neponese CIEE 
odpovědnost za jakékoliv náklady za letenku, poplatky nebo jiné výdaje, které účastním 
vynaložil, a nebude povinna takovéto poplatky účastníkovi vrátit.



47. CIEE si vyhrazuje právo k využití veřejně přístupných informací, včetně sociálních 
médií, které nám nebyly přímo poskytnuty účastníkem. Informace pořízené prostřednictvím 
těchto prostředků mohou být použity jako základ pro zrušení, odmítnutí nabídky práce  
a/nebo pro jakékoliv rozhodnutí CIEE ovlivňující účastníkův program.

48. Jakmile účastník odjede do USA, nebudou mu vráceny žádné peníze v případě, že se
rozhodne z Programu vystoupit. Žádné prostředky se nebudou vracet ani v případě, že CIEE
odstoupí od sponzorování.

49. CIEE / zástupce neposkytuje ubytování. Jestliže zaměstnavatel nabídne ubytování, 
pak je poskytováno na bázi: „kdo dříve přijede, ten je dříve ubytován“. Účastník je povinen 
nahlásit CIEE, pokud by se obával, že jeho ubytování, které mu zajistil zaměstnavatel, není 
bezpečné nebo vhodné pro bydlení. Pokud si účastník zajišťuje bydlení samostatně, je 
povinen použit svůj nejlepší úsudek, aby si zajistil ubytování bezpečné a vhodné. Je přísně 
zakázáno využívat pro ubytování přeplněné ubytovací kapacity (účastník by neměl k 
dispozici postel sám pro sebe). Pokud má účastník jakékoli pochybnosti o vhodnosti svého 
bydlení, musí okamžitě informovat CIEE.

50. Pokud CIEE považuje, podle svého vlastního uvážení, nebo je-li to doporučeno 
Ministerstvem zahraničí, bydlední či práci účastníka program za nebezpečnou či 
nevhodnou, účastník souhlasí s tím, že bude plně spolupracovat s CIEE na přestěhování do 
nového ubytování a/nebo sehnání nového pracovního místa bez dalšího časového zpoždění. 
Neposkytnutí spolupráce s CIEE  může vést k ukončení programu a okamžitému návratu 
domů účastníka.

51. CIEE může poskytnout kontaktní údaje účastníka programu třetím stranám za 
účelem marketingových aktivit. Po obdržení informací tyto třetí strany musejí účastníkovi 
poskytnout možnost odhlásit se.

51. Účastník dává CIEE souhlas s použitím jakýchkoli psaných, fotografických nebo 
video záznamů za účelem propagace programů CIEE.


