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23. listopadu 2006 podepsaly Kanada a Česká 
republika Dohodu o usnadňování dočasných pra-
covních pobytů mládeže. Smlouva umožňuje 800 
Čechům a Kanaďanům ve věku 18 – 35 let pobývat 
v druhé zemi až jeden rok a absolvovat tam krátko-
dobé zaměstnání nebo pracovní stáž související se 
studiem či příležitostně pracovat během cestování 
po navštěvované zemi.

Tato dohoda zjednodušuje administrativní pod-
mínky a otevírá mladým lidem nové možnosti pra-
covních zkušeností v zahraničí. Podpora cestování 
mládeže je pro Kanadu a Českou republiku jednou 
z priorit.

Velvyslanectví Kanady v České republice připravilo 
tohoto průvodce, aby vás informovalo o nabízených 
možnostech, zodpovědělo vaše nejčastěji kladené 
dotazy a umožnilo vám lépe se orientovat v této 
oblasti.

www.canada.cz
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1. Jaké jsou cíle nové dohody 
o usnadňování dočasných 
pracovních pobytů mládeže 
uzavřené mezi Českou republikou 
a Kanadou?

Účelem Dohody o usnadňování dočasných pracov-
ních pobytů mladých je zjednodušení a usnadnění 
administrativních postupů, které musí mladí lidé 
podstoupit, aby mohli vstupem do druhé země 
a pobytem v ní:

získat pracovní zkušenosti či odbornou praxi, 

prohloubit znalosti jazyka, kultury a společnosti 
druhé země.

Kanada a Česká republika tuto dohodu podepsa-
ly, aby podpořily mobilitu mládeže mezi oběma 
zeměmi. Každý rok může této možnosti využít 400 
Čechů a 400 Kanaďanů.

2. Jaké jsou podmínky účasti? 

věk 18 – 35 let dovršených v den podání žádosti;

občanství ČR a trvalý pobyt v ČR v okamžiku 
podání žádosti;

strojově čitelný cestovní pas ČR s dobou platnosti 
přesahující dobu plánovaného pobytu;

fi nanční prostředky v minimální výši 2 500 kanad-
ských dolarů (nebo jejich ekvivalentu v českých 
korunách);

pracovní smlouva nebo smlouva o stáži (s výjim-
kou programů pracovních prázdnin);

zdravotní pojištění, platné po celou dobu poby-
tu, pokrývající případy onemocnění, hospitali-
zace a repatriace.

■

■
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3. Jaké jsou jednotlivé kategorie 
programů mobility mládeže?

 A/ Zahraniční stáž pro absolventy
pro absolventy vyšších odborných a vysokých 
škol, kteří chtějí získat placené pracovní zku-
šenosti ve svém oboru v Kanadě na základě 
příslibu pracovní smlouvy. 

B/ Kariérní růst
pro mladé lidi, kteří chtějí v rámci podpory 
svého kariérního růstu získat placené pracovní 
zkušenosti ve svém oboru na základě příslibu 
pracovní smlouvy.

C/ Stáž v rámci studia
pro studenty vyšších odborných a vysokých 
škol, kteří chtějí absolvovat placenou odbornou 
stáž nebo získat pracovní umístění v Kanadě 
na základě příslibu pracovní smlouvy a jako 
povinnou součást jejich studia, popř. v rámci 
pracovně-studijní dohody mezi institucemi.

D/ Pracovní prázdniny
pro mladé lidi, kteří chtějí podniknout pozná-
vací cestu do Kanady a zároveň mít povolení 
vykonávat příležitostné placené práce.

E/ Pracovní prázdniny pro studenty – SWAP
pro studenty vyšších odborných a vysokých 
škol, kteří chtějí podniknout poznávací cestu 
do Kanady a zároveň mít povolení vykonávat 
příležitostné placené práce.

 Upozornění: 
Pracovní povolení se u všech kategorií vydá-
vá na dobu maximálně 12 měsíců. Na uhraze-
ní počátečních nákladů na pobyt musíte mít 
k dispozici fi nanční prostředky v minimální výši 
2 500 kanadských dolarů. 

 DŮLEŽITÉ: 
Stáže pro postdoktorandy: Postdoktorandi již 
nejsou považováni za studenty.

■

■

■

■

■

4. Jaké doklady je třeba předložit?

DOKLADY, KTERÉ JE TŘEBA PŘEDLOŽIT 
U VŠECH PROGRAMŮ:

řádně vyplněný a podepsaný formulář (pečlivě 
zatrhněte program, který se vás týká). Formu-
láře si můžete stáhnout z webových stránek 
Velvyslanectví Kanady www.canada.cz (sekce  
Programy mobility mládeže);  

2 stejné a aktuální fotografi e pasového for-
mátu;

fotokopie stránky s identifi kačními údaji strojově 
čitelného cestovního pasu, jehož platnost pře-
sahuje datum plánovaného návratu z Kanady;

rezervaci zpáteční letenky;

aktuální výpis z rejstříku trestů České republiky 
(není nutný překlad);

aktuální strukturovaný životopis v angličtině 
nebo ve francouzštině;

doklady potvrzující, že máte minimálně 2 500 
kanadských dolarů (nebo jejich ekvivalent v čes-
kých korunách) na pokrytí počátečních nákladů 
na pobyt v následující formě: 

aktuální výpis z bankovního účtu a/nebo 

podepsaný dopis od rodičů s dokladem 
o jejich finančním zabezpečení (bankovní 
výpis, výplatní pásky nebo jiné);

doklad o zaplacení správního poplatku 150 
kanadských dolarů (podrobnosti k úhradě 
poplatku viz otázka 6);

pokud bude žádost schválena, musí žadatel 
uzavřít zdravotní pojištění pokrývající případné 
onemocnění, hospitalizaci a repatriaci.

 DŮLEŽITÉ: 
Neuzavírejte zdravotní pojištění do doby, než 
dostanete úvodní dopis k pracovnímu povolení. 
Doklad o uzavřeném pojištění budete muset před-
ložit imigračním úředníkům při vstupu do Kana-
dy. Ujistěte se, že uzavřené pojištění kryje veškeré 
léčebné výlohy včetně hospitalizace a repatriace. 
Základní zdravotní pojištění do zahraničí, jež je 
součástí balíčku služeb k některým kreditním 

■

■

■

■

■

■

■

□

□

■

■

kartám, nemusí být dostatečné pro rozsah pojiš-
tění, které vyžaduje tato dohoda.

 Upozornění:
Nepředkládejte originál cestovního pasu, pou-
ze fotokopii stránky s identifi kačními údaji. Ces-
tovní pas musí být opatřen strojově čitelnými 
identifi kačními údaji. Zejména pasy vydané 
před rokem 2001 tyto požadavky nesplňují. 
Žádný z dokumentů, které k žádosti připojíte, 
vám nebude vrácen. Dříve než žádost odešlete, 
udělejte si prosím kopie.

DALŠÍ POVINNÉ DOKLADY K JEDNOTLIVÝM 
PROGRAMŮM: 

Zahraniční stáž pro absolventy
doklad o absolutoriu vyšší odborné nebo vysoké 
školy;

kopie příslibu pracovní smlouvy na placenou 
práci.

Kariérní růst
doklad o žadatelově dosavadní alespoň roční 
praxi;

kopie příslibu pracovní smlouvy.

Stáž v rámci studia
kopie příslibu smlouvy o placené stáži, která je 
součástí studijního programu studenta;

pokud se jedná o stáž v rámci pracovně-studijní 
dohody mezi institucemi, pak doklad ze školy 
potvrzující, že stáž je v rámci této dohody; 

kopie platného studentského průkazu nebo 
doklad o studiu na vysoké nebo vyšší odborné 
škole;

 DŮLEŽITÉ:
Příslib zaměstnání ani dohoda o stáži nejsou jako 
doklad dostačující. Je potřeba předložit písemný 
a závazný příslib pracovní smlouvy s podpisem 
a na hlavičkovém papíru společnosti nebo zaří-
zení, jež žadatele zaměstná. Tento doklad by měl 
zahrnovat přesnou informaci o termínu začátku 
a ukončení zaměstnaneckého poměru, výši odmě-
ny a popis pracovní náplně.

■

■

■

■

■

■

■

■

Pracovní prázdniny
motivační dopis;

dopis vysvětlující vaše studijní nebo pracovní 
plány po návratu z Kanady;

v životopise u tohoto programu uveďte úroveň 
(žádná, základní, středně pokročilá a pokročilá) 
své znalosti jednoho ze dvou ofi ciálních jazyků 
Kanady (angličtina a francouzština) a uveďte, 
jak jste se jazyk naučili (škola, zaměstnání atd.) 
Případně připojte doklad potvrzující vaše jazy-
kové znalosti.

 DŮLEŽITÉ:
Oba dopisy by měly být psány na počítači ve fran-
couzštině nebo v angličtině a délkou nepřesáh-
nout rozsah strany A4. Nebude-li splněna jedna 
z těchto tří podmínek, bude žádost automaticky 
zamítnuta.

 Upozornění:
V případě studijních nebo pracovních plánů po 
návratu z Kanady nás zajímá, plánujete-li např. 
pokračovat v přerušených studiích, začít nový 
studijní program, vrátit se do zaměstnání, kte-
ré jste vykonávali před odjezdem do Kanady 
nebo si najít novou práci. Pokud budete hledat 
nové zaměstnání, uveďte prosím, v jakém oboru 
a bude-li odpovídat vaší dosavadní akademické 
nebo profesní praxi.

SWAP – pracovní prázdniny pro studenty
kopie platného studentského průkazu nebo 
doklad o studiu na vysoké nebo vyšší odborné 
škole;

v životopise u tohoto programu uveďte úroveň 
(žádná, základní, středně pokročilá a pokročilá) 
své znalosti jednoho ze dvou ofi ciálních jazyků 
Kanady (angličtina a francouzština) a uveďte, 
jak jste se jazyk naučili (škola, zaměstnání atd.) 
Případně připojte doklad potvrzující vaše jazy-
kové znalosti.

■

■

■

■

■
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5. Kam se žádost s přílohami podává?

Záleží na konkrétním programu. V případě pro-
gramů Zahraniční stáž pro absolventy, Kariérní růst, 
Stáž v rámci studia a Pracovní prázdniny žádost 
se všemi přílohami doručte osobně nebo poš-
tou na Velvyslanectví Kanady v České republice 
(Programy mobility mládeže, Muchova 6, 160 00 
Praha 6). 

Pokud chcete žádost podat osobně, odevzdejte ji 
od pondělí do pátku mezi 8.30 a 17.00 (mimo svát-
ky) v budově velvyslanectví na adrese Muchova 6, 
Praha 6, stanice metra A Hradčanská.

 DŮLEŽITÉ:
Žádost zasílejte výhradně na Velvyslanectví Kana-
dy v Praze (Programy mobility mládeže), odkud 
bude po překontrolování předána ke zpracování 
vízovému oddělení Velvyslanectví Kanady ve Víd-
ni. Pokud žádost zašlete přímo do Vídně, nebude 
vaše žádost přijata.

 Upozornění:
Velvyslanectví Kanady nepřijímá ke zpracování 
žádosti o zařazení do programu Pracovní prázdni-
ny pro studenty (SWAP). Tyto žádosti doručte osob-
ně nebo poštou jakékoliv pobočce agentury GTS 
International, která vaši žádost zpracuje.

6. Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Doba zpracování žádosti se může měnit v průbě-
hu roku, velvyslanectví proto negarantuje žádné 
časové lhůty. Standardně se tato doba pohybuje 
v rozmezí od 4 do 8 týdnů.

 Upozornění:
Neúplná žádost bude zamítnuta bez dalšího 
zkoumání.

Velvyslanectví u tohoto typu žádosti nenabízí 
možnost osobní konzultace.

Žádosti se vyřizují v pořadí, v jakém přišly, nikoliv 
podle data odjezdu žadatele.

■

■

■

7. Kdy se podává přihláška? 

Velvyslanectví Kanady v Praze na svých webových 
stránkách informuje o zahájení příjmu žádostí pro 
nadcházející kalendářní rok. Po vyčerpání počtu 
míst pro daný rok je na stránkách uveřejněno upo-
zornění, že příjem žádostí byl zastaven. Žádosti 
zaslané nad rámec roční kvóty nebudou přijaty 
a budou bez navrácení skartovány.

 Upozornění:
Pokud si nejste jisti, jestli kvóta volných míst pro 
daný rok už nebyla naplněna, zkontrolujte před 
odesláním žádosti stránky www.canada.cz.

8. Platí se za vyřízení žádosti nějaké 
poplatky? 

Ano. Administrativní poplatky u všech programů 
činí 150 kanadských dolarů. Originál dokladu 
o zaplacení poplatku musí být připojen k žádosti.

 DŮLEŽITÉ:
Na území České republiky můžete poplatek 
uhradit v hotovosti v každé pobočce Českoslo-
venské obchodní banky a.s. (ČSOB a.s.) na účet 
479694963/0300.

Žadatel sám hradí bankovní poplatky včetně 
poplatků za převod českých korun na kanad-
ské dolary.

Potvrzení ČSOB a.s. o zaplacení poplatku musí 
obsahovat jméno žadatele.

Pokud není platba provedena v ČSOB přede-
psaným způsobem, ale převodem peněz z jiné 
banky, bude vaše žádost zamítnuta.

 Upozornění:
V případě programu SWAP budete hradit 
agentuře GTS International dodatečné servisní 
poplatky, které jsou spojené s nadstandardními 
službami v podobě základního orientačního 
kurzu, pomoci s hledáním práce, počátečního 
ubytování, přístupu na internet v hlavních ka-
nadských městech apod.

■

■

■

■

9. Je možné odjet do Kanady v době, 
kdy Velvyslanectví Kanady 
ještě vyřizuje žádost o pracovní 
povolení?

Ne. V každém případě je nutné získat pracovní 
povolení ještě před odjezdem. Úspěšní žadatelé 
obdrží elektronicky dopis potvrzující možnost pra-
covat v Kanadě. Teprve na základě tohoto dopisu 
získají při vstupu do Kanady pracovní povolení.

10. Je možné zůstat v Kanadě po 
vypršení povolení?

Pracovat

V rámci této dohody si účastníci žádného z progra-
mů nemohou prodloužit své pracovní povolení. 

Pokud vám zaměstnavatel v Kanadě nabízí 
novou pracovní smlouvu na dobu určitou nebo 
prodloužení stávající pracovní smlouvy, musí si 
nechat pracovní smlouvu potvrdit kanadským 
úřadem Service Canada a získat tzv. „labour mar-
ket opinion“.  Toto potvrzení pracovní smlouvy je 
možné získat až poté, co bude posouzena situace 
na kanadském trhu práce a daná pracovní pozice. 
Jestliže Service Canada pracovní smlouvu potvr-
dí, můžete podniknout patřičné kroky pro získání 
nového pracovního povolení.

Studovat

Pokud si chcete prodloužit pobyt v Kanadě kvů-
li studiu, žádost o změnu statutu musíte zaslat 
doporučenou poštou nebo kurýrem do Střediska 
pro vyřizování žádostí ve Vegreville (Case Proces-
sing Centre – Vegreville) minimálně dva měsíce 
před vypršením platnosti povolení k pobytu. Ujis-
těte se však, že máte všechny potřebné doklady 
požadované pro získání studijního povolení.

CPC – Vegreville
6212, 55th Avenue
Vegreville, Alberta
T9C 1W5
CANADA

Cestovat

Prodloužení pobytu v Kanadě za účelem turistiky 
není v rámci této dohody možné.

11. Je možné absolvovat během 
jednoho pobytu více stáží či 
zaměstnání?

Ano, avšak pouze v  případě programů Pracov-
ní prázdniny a Pracovní prázdniny pro studenty 
(SWAP).  V případě těchto dvou programů s tzv. 
„otevřeným pracovním povolením“ můžete pra-
covat pro jednoho i více zaměstnavatelů, a to na 
celém území Kanady.

Ne u všech ostatních programů. Zde musíte při 
podávání žádosti připojit kopii všech pracovních 
smluv a smluv o stáži, protože dočasné pracovní 
povolení je platné pouze pro toho konkrétního 
zaměstnavatele, který se objevuje na pracovních 
smlouvách a smlouvách o stáži předložených při 
podání žádosti o pracovní povolení.

12. Je možné zúčastnit se programu 
v rámci této dohody opakovaně?

Ano, v rámci dohody o usnadňování dočasných 
pracovních pobytů mládeže je možné se zúčastnit 
celkem dvakrát, pokaždé však v jiné kategorii (viz 
otázka 3). Žadatel se po ukončení prvního poby-
tu musí vrátit do ČR, odkud teprve může podat 
žádost o zařazení do další kategorie programu. 

 Nezapomeňte:
V okamžiku podání a zpracovávání každé žádosti 
musíte  mít trvalý pobyt v České republice.

13. Je možné v Kanadě pracovat jako 
dobrovolník?

V rámci této dohody to není možné. Pokud máte 
nabídku na práci v Kanadě jako dobrovolník, musí-
te získat dočasné pracovní povolení. Na podrob-
nosti se informujte u vízového oddělení Velvysla-
nectví Kanady ve Vídni na www.kanada.at.
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14. Je možné v Kanadě pracovat jako 
au pair?

Ne. Práce au pair v Kanadě neexistuje. Existuje 
však program Ošetřovatel/ka žijící v rodině. Bližší 
informace najdete na:
www.cic.gc.ca/english/pub/caregiver/
/index.html

 Nezapomeňte:
Pokud předpokládáte, že budete pracovat v Kana-
dě s dětmi, musíte absolvovat zdravotní prohlídku 
(viz otázka 28).

15. Je možné během pobytu 
v Kanadě vyřizovat žádost 
o trvalou imigraci do Kanady?

Ano, jestliže jste v rámci zmíněných programů 
obdrželi dočasné pracovní povolení, můžete 
během pobytu v Kanadě podat žádost o trvalou 
imigraci. 

Upozorňujeme však, že:
dočasné pracovní povolení nepředstavuje etapu 
vyřizování žádosti o trvalou imigraci;

žádost o trvalou imigraci je třeba podat na něk-
terém z kanadských velvyslanectví v zahraničí 
(měnit svůj statut během pobytu v Kanadě není 
možné);

před vypršením platnosti pracovního povolení 
musíte bezpodmínečně opustit území Kanady 
(dohoda neumožňuje prodloužení pobytu za 
účelem vyřizování trvalé imigrace);

osoba, která již podala žádost o trvalou imig-
raci, nemůže získat dočasné pracovní povolení 
v rámci programů mobility mládeže.

 Upozornění:
Cílem programů mobility mládeže není umožnit 
mladým lidem pracovat v Kanadě jako předstupeň 
k trvalému pobytu. Jedná se výhradně o programy 
krátkodobého pobytu.

■

■

■

■

16. Je možné během pracovního 
pobytu nebo stáže v Kanadě 
navštěvovat jazykové či večerní 
kurzy?

Ano. Kurzy musí představovat vedlejší aktivitu 
s cílem osobního růstu. V rámci programů mobility 
mládeže můžete v Kanadě absolvovat krátkodobé 
jazykové či večerní kurzy v maximální délce šesti 
měsíců.

 DŮLEŽITÉ:
Nemůžete navštěvovat vysokoškolské kurzy (viz 
otázka 17).

17. Jsou tyto programy určeny 
českým studentům, kteří chtějí 
studovat v Kanadě na univerzitě?

Ne, tento program není určen mladým lidem, 
kteří chtějí odjet studovat do Kanady v rámci 
výměnných pobytů mezi univerzitami nebo zde 
absolvovat řádná studia a získat kanadský diplom. 
Tito studenti musí získat studijní povolení, jenž 
umožňuje v Kanadě pracovat, avšak pouze za 
určitých podmínek. Studijní povolení není udě-
lováno účastníkům programů pracovních pobytů 
pro mladé lidi. 

Bližší informace najdete na:
www.cic.gc.ca/english/study/work-opps.html

 Upozornění:
Stáže související se studiem, v jejichž rámci 
studenti získají kanadský diplom, nespadají do 
programů defi novaných touto dohodou.

18. Nejste český občan a jste zapsaný 
ke studiu v české vzdělávací 
instituci, je možné absolvovat 
stáž v Kanadě?

Ne. Velvyslanectví Kanady v Praze přijímá žádosti 
pouze v rámci dohody uzavřené mezi Kanadou 
a Českou republikou. Tyto dohody jsou založeny 
na principu reciprocity a týkají se pouze českých 

Oficiální databanka pracovních příležitostí 
kanadské vlády

www.jobbank.gc.ca

Ofi ciální stránky nabízející informace 
o požadavcích na pracovní pozice i jejich 
průměrné ohodnocení:
www.jobfutures.ca

Nabídky na práci pro kanadskou federální 
vládu:
http://jobs-emplois.gc.ca

Pdf průvodce kanadské vlády „Jak si najít práci 
v Kanadě” je ke stažení na:

http://youth.gc.ca/publications/pubstext/loo-
king_e.pdf

Existují také organizace, jež se specializují na 
programy mobility mládeže, které by vás moh-
ly nasměrovat nebo by vám mohly pomoci najít 
zaměstnání či stáž:

Mezinárodní organizace pro výměnu 
studentů za účelem získání technické praxe 
(IAESTE):
www.iaeste.cz

Mezinárodní studentská organizace AIESEC 
Česká republika
www.aiesec.cz

a kanadských občanů. Pokud nemáte české 
občanství a chcete absolvovat stáž v podniku/
instituci na kanadském území, váš zaměstnava-
tel musí získat potvrzení smlouvy o stáži od Ser-
vice Canada a teprve poté můžete podat žádost 
o dočasné pracovní povolení vízovému oddělení 
Velvyslanectví Kanady ve Vídni. 

Bližší informace o dočasném pracovním povolení 
mimo rámec této dohody najdete na:
www.kanada.at.

19. Jak si v Kanadě najít zaměstnání 
či stáž?

Velvyslanectví nemá pověření předávat nabídky 
zaměstnání nebo stáží.

Existuje však několik způsobů, jak v Kanadě na-
jít zaměstnání nebo stáž. Můžete to zkusit sami, 
nebo můžete využít služeb agentur specializují-
cích se na programy mobility mládeže.

Pr
ak

tic
ké
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20. Je při ucházení se o práci nebo 
stáž v Kanadě třeba vzít v úvahu 
nějaké zvláštnosti oproti České 
republice?

Ano. V Kanadě například není zvykem přikládat 
k životopisu fotografi i. Aby se zabránilo diskrimi-
naci při najímání zaměstnanců, nemůže zaměst-
navatel po uchazeči požadovat osobní údaje jako 
je věk, pohlaví či rodinný stav.

Když se ucházíte o zaměstnání nebo o stáž, dopo-
ručuje se klást větší důraz na odbornou praxi než 
na vzdělání. Praxi je vhodné doložit referenčními 
nebo doporučujícími dopisy v angličtině nebo ve 
francouzštině.

Nezapomeňte uvést, jakým kanadským diplomům 
vaše akademické diplomy, resp. tituly odpovídají. 
Bližší informace najdete na: www.cicic.ca.

 

21. Jsou stáže v Kanadě vždy 
placené?

Ne, stáže v Kanadě nejsou vždy placené. Záro-
veň je však třeba zdůraznit, že v Kanadě je každá 
stáž považována za zaměstnání, i když se jedná 
o neplacenou a/nebo krátkodobou stáž. Proto 
si musí všichni stážisté vyřídit dočasné pracov-
ní povolení. Tato dohoda se vztahuje pouze na 
placené stáže.

22. Jaká je v Kanadě minimální 
mzda?

Výše minimální mzdy se v jednotlivých kanad-
ských provinciích a teritoriích liší. V roce 2007 se 
pohybovala v rozpětí mezi 7 – 8,5 kanadskými 
dolary na hodinu. 

Bližší informace najdete na:
http://www.hrsdc.gc.ca/en/hip/cslp/Policies/
/36_po_Table5ProvincialMinimumWage.shtml

23. Existují nějaká stipendia či 
fi nanční pomoc při vycestování 
do Kanady?

Ano, ale pouze pokud jedete do Kanady studovat. 
Informujte se v oddělení zahraničních vztahů své 
školy. Velvyslanectví Kanady v Praze nezprostřed-
kovává žádné stipendijní programy do Kanady 
pro české občany.

24. Jak si v Kanadě najít ubytování?

Velvyslanectví nemá pověření předávat nabídky 
ubytování.

Existuje však řada možností, jak ubytování v Kana-
dě najít. Uvádíme jen některé z nich:

Inzeráty v denním tisku
www.cna-acj.ca
(seznam deníků podle provincií a teritorií)

www.canadiancontent.net/dir/Top/News/
/Colleges_and_Universities/Newspapers/
/Canada
(studentské noviny)

Nabídky společného pronájmu
www.easyroomate.com 

Nabídky individuálního pronájmu
www.rentershotline.ca

25. Jaký typ pojištění je třeba před 
odjezdem do Kanady uzavřít?

Velvyslanectví nemá pověření předávat jména 
pojišťoven. 

Neměli byste očekávat, že v Kanadě získáte nárok 
na zdravotní pojištění. Základní zdravotní pojiště-
ní do zahraničí, jež je součástí balíčku služeb k něk-
terým kreditním kartám, nemusí být dostatečné 
pro rozsah pojištění, které vyžaduje tato dohoda. 

Před odjezdem musíte uzavřít zdravotní pojištění 
do zahraničí:

pokrývající případné léčebné výlohy včetně 
hospitalizace a repatriace;

platné na území Kanady;

platné po celou a skutečnou dobu pobytu 
v Kanadě.

 DŮLEŽITÉ:
Doklad o uzavření zdravotního pojištění budete 
muset předložit imigračnímu úředníkovi v oka-
mžiku příjezdu do Kanady.

26. Existují nějaké jazykové 
požadavky na znalost obou 
kanadských úředních jazyků 
v případě zaměstnání nebo stáže 
v Kanadě? 

Ne, pokud chcete v Kanadě pracovat nebo absol-
vovat stáž, nemusíte být bilingvní. V některých 
regionech či provinciích však může zaměstnavatel 
vyžadovat znalost angličtiny i francouzštiny.

 Upozornění:
Ve většině případů představuje znalost obou 
jazyků výraznou výhodu při hledání práce nebo 
stáže v Kanadě.

27. Kde je v Kanadě možné 
absolvovat kurzy angličtiny nebo 
francouzštiny?

Informace o jazykových školách v Kanadě najdete 
na: www.LangCanada.ca

28. Musím před odjezdem povinně 
absolvovat lékařskou prohlídku?

Ne, pouze v případě, že budete chtít pracovat 
s dětmi (např. hlídání dětí, vyučování na školách 
apod.) či působit ve zdravotnictví, anebo v pří-
padě, že jste pobývali v nedávné době v  zemích 

■

■

■

označených za rizikové, jejichž seznam naleznete 
na: www.cic.gc.ca/english/information/medical/
/dcl.asp

Pokud bude zdravotní prohlídka nutná, vízové 
oddělení ve Vídni Vám zašle instrukce a formu-
lář k absolvování prohlídky u smluvního lékaře 
velvyslanectví.  

 Upozornění:
Pokud žádáte o pracovní povolení v rámci pro-
gramu Pracovní prázdniny a Pracovní prázdniny 
pro studenty (SWAP), vyznačte pečlivě v žádosti, 
že chcete pracovat s dětmi nebo působit ve zdra-
votnictví. Pokud nebude uvedeno jinak, žadateli 
bude vystaveno pracovní povolení, s nímž nebude 
moci vykonávat práci ve výše uvedených sekto-
rech.

29. Potřebuji k pracovnímu povolení 
ještě vstupní vízum? 

Ne. Od 1. listopadu 2007 osoby cestující do Kana-
dy jako návštěvníci se strojově čitelným českým 
cestovním pasem nepotřebují vízum. Jakmile 
bude vaše žádost o zařazení do programu pra-
covních pobytů pro mladé lidi schválena, obdržíte 
elektronicky úvodní dopis k pracovnímu povolení, 
který musíte předložit úředníkovi při vstupu do 
Kanady. 

30. Jakými dokumenty se musím 
prokázat při vstupu do Kanady?

Je na rozhodnutí kanadského imigračního úřední-
ka, jestli vám dovolí vstoupit na území Kanady či 
nikoliv. Měli byste se prokázat úvodním dopisem 
k pracovnímu povolení, zdravotním pojištěním 
na celou dobu plánovaného pobytu, dokladem 
stvrzujícím, že máte k dispozici minimálně 2 500 
kanadských dolarů na pokrytí počátečních nákla-
dů na pobyt (v hotovosti, na vašem výpisu z ban-
ky, nebo na výpisu z účtu vašich rodičů). Kromě 
programu Pracovní prázdniny, resp. Pracovní 
prázdniny pro studenty byste měli mít s sebou 
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Čtěte Kanadskou mozaiku.

Chcete vědět více 
o Kanadě?

tel: 272 101 827, mozaika@canada.cz, www.canada.cz

Každý týden bezplatně na Vašem stole, e-mailem nebo poš-
tou, aktuální zprávy a zajímavosti o Kanadě v češtině, vydá-
vané Kanadským velvyslanectvím v ČR. V případě zájmu 
o zařazení na seznam odběratelů nás kontaktujte na

Z-5016 Inzerce Kanadska mozaika1 1 23.6.2006 15:52:36

i příslib pracovní smlouvy kanadského zaměstna-
vatele. Nezapomeňte předložit i zpáteční letenku 
(lze mít zaplacenou i otevřenou letenku).

31. Mohu do žádosti o programy 
mobility mládeže zahrnout 
i doprovázející členy své rodiny 
(partner/ka, děti apod.)?

Ne. Programy mobility mládeže jsou určené indi-
viduálním žadatelům. Pokud doprovázející osoby 
splňují požadavky některého z programů, musí 
předložit samostatnou žádost. 

32. Co když byla má žádost 
zamítnuta?

Žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, obdrží 
elektronicky dopis o zamítnutí. V takovém přípa-
dě má žadatel právo na vrácení administrativní-
ho poplatku. Spolu s dopisem o zamítnutí obdrží 
i formulář, v němž musí vyplnit políčko 57 a 59 
a zaslat jej na adresu mobilita@canada.cz. Velvy-
slanectví nenese odpovědnost za náklady spojené 
s převodem peněz.

33. Nedostali jste odpověď na svoji 
otázku?

Zašlete svůj dotaz na mobilita@canada.cz. 

 Upozornění:
Velvyslanectví nemůže z časových důvodů odpo-
vídat na telefonické dotazy a sjednávat osobní 
konzultace. Dotazy na programy mobility mládeže 
proto zodpovídáme výhradně na výše uvedené 
elektronické adrese. Pokud nedostanete odpo-
věď do 5 pracovních dnů, kontaktujte nás prosím 
znovu.

Prosinec 2007

Tuto brožurku si můžete rovněž stáhnout na 
adrese: 
www.canada.cz

Po
zn

ám
ky
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