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74/2007 Sb.m.s
SD LENÍ
Ministerstva zahrani ních v cí
mezi

Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 23. listopadu 2006 byla v Ottaw podepsána Dohoda
eskou republikou a Kanadou o usnad ování do asných pracovních pobyt mládeže.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament

eské republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základ

svého

lánku 11 odst. 2 dne 1.

íjna 2007.

eské zn ní Dohody se vyhlašuje sou asn .

MEZI

DOHODA
ESKOU REPUBLIKOU A KANADOU O USNAD OVÁNÍ DO ASNÝCH PRACOVNÍCH POBYT
MLÁDEŽE

ESKÁ REPUBLIKA A KANADA , dále jen "strany"
P EJÍCE SI podpo it úzkou spolupráci a partnerství mezi ob ma zem mi;
P EJÍCE SI podpo it mobilitu a vým ny mládeže, zvýšení úrovn institucí postsekundárního
vzd lávání a nevládních organizací a zvýšení konkurenceschopnosti podnik , v etn malých a st edních
podnik , v obou zemích;
P EJÍCE SI vytvo it pro své mladé ob any p íležitosti k dopln ní postsekundárního vzd lání i
odborné p ípravy, k získání pracovních zkušeností a ke zlepšení znalosti jazyk , kultury a spole nosti
druhé zem , a tak podpo it vzájemné porozum ní mezi ob ma zem mi;
P ESV D ENY o d ležitosti usnad ování do asných pracovních pobyt mládeže,
SE DOHODLY takto:

lánek 1
Ú el
Ú elem této dohody je zjednodušení a usnadn ní administrativních postup uplat ovaných v
p ípadech, kdy mladí ob ané jedné strany, kte í spl ují podmínky podle této dohody, cht jí vstoupit
na území druhé strany a pobývat tam za ú elem dopln ní svého postsekundárního vzd lání i odborné
p ípravy, získání pracovních zkušeností, i zlepšení znalosti jazyk , kultury a spole nosti druhé zem .

lánek 2
Podmínky ú asti
Tuto dohodu budou oprávn ni využít tito

eští a kanadští ob ané:

a) mladí ob ané, v etn absolvent postsekundárního studia, kte í cht jí v zájmu podpory svého
kariérního r stu absolvovat v hostitelské zemi další placenou odbornou p ípravu na základ p íslibu
pracovní smlouvy;
b) studenti zapsaní v institucích postsekundárního vzd lávání ve své zemi, kte í cht jí splnit ást
svého studijního programu v hostitelské zemi absolvováním p edem dohodnuté stáže, i p ijetím
pracovního umíst ní, které jsou povinnou sou ástí jejich studia a za n ž budou odm ováni, mimo jiné
i v rámci ujednání mezi institucemi postsekundárního vzd lávání;
c) mladí ob ané, v etn student zapsaných ke studiu ve své zemi, kte í hodlají v hostitelské zemi
cestovat a cht jí získat p íležitostné placené zam stnání za ú elem dopln ní svých finan ních
prost edk .

lánek 3
Požadavky
1. Aby mohli využít této dohody, musí mladí ob ané obou stran, kte í spadají do jedné z kategorií
podle lánku 2, podat individuální žádost na diplomatické misi i v odpovídajícím p ípad na konzulárním

ú ad

druhé strany na území strany, jejímiž jsou ob any, pokud spl ují následující podmínky:

a) ke dni podání žádosti jsou ve v ku mezi 18 a 35 lety v etn ;
b) jsou eskými ob any s trvalým pobytem v eské republice a držiteli eského cestovního pasu s platností
p esahující p edpokládanou dobu pobytu podle této dohody, nebo kanadskými ob any s trvalým pobytem
v Kanad a držiteli kanadského cestovního pasu s platností p esahující p edpokládanou dobu pobytu podle
této dohody;
c) mají zpáte ní jízdenku nebo dostate né finan ní prost edky k zakoupení takové jízdenky a mají doklad
o finan ních prost edcích pot ebných ke krytí náklad spojených se za átkem svého pobytu na území druhé
strany;
d) souhlasí s tím, že si p ed vstupem na území druhé strany sjednají pojišt ní zdravotní pé e v etn
hospitalizace a repatriace na dobu oprávn ného pobytu;
e) podle povahy p ípadu:
i. prokáží, že získali p íslib pracovní smlouvy; nebo
ii. p edloží doklad o zápisu ke studiu v instituci postsekundárního vzd lávání ve své zemi a prokáží,
že získali p íslib stáže i pracovního umíst ní; nebo
iii. potvrdí sv j úmysl pobývat na území druhé strany za ú elem dovolené s možností získat p íležitostné
placené zam stnání k dopln ní svých finan ních prost edk ;
f) a spl ují všechny
p ist hovalectví.

ostatní

požadavky

právních

p edpis

hostitelské

zem

týkajících

se

2. Oprávn ní ob ané mohou této dohody využít nejvýše dvakrát pod podmínkou, že p itom budou
spadat do dvou r zných kategorií uvedených v lánku 2, p i emž oba pobyty na sebe nesmí bezprost edn
navazovat. Doba každého pobytu nesmí p esáhnout jeden rok.

lánek 4
Poplatky
1. Od poplatk

je osvobozena žádost podle

lánku 3 odstavce 1 této dohody.

2. Pokud to bude považováno za opodstatn né pro provád ní této dohody, vyhrazuje si každá ze
stran právo zavést poplatek za žádost podle lánku 3 odstavce 1 této dohody. Takové rozhodnutí bude
oznámeno druhé stran diplomatickou cestou. V takovém p ípad m že druhá strana zavést poplatek na
základ reciprocity.

lánek 5
Vstup a pobyt
1. Každá strana na základ podmínek této dohody usnadní postupy pot ebné k tomu, aby ob ané
druhé strany spl ující požadavky mohli vstoupit na její území a pobývat na n m.
2. S p ihlédnutím k ochran ve ejného zájmu vydají ú ady každé strany ob an m druhé strany,
kte í spl ují požadavky podle lánku 3, doklad oprav ující ke vstupu na její území. Tento doklad bude
platný nejvýše jeden rok a bude v n m uveden d vod pobytu.
a) V p ípad
b) V p ípad

Kanady bude tímto dokladem doporu ující dopis a vízum, pokud je vyžadováno.
eské republiky bude tímto dokladem vízum k pobytu nad 90 dn .

3. Doklady oprav ující ke vstupu na území uvedené v p edchozím odstavci budou ob an m spl ujícím
požadavky vydány diplomatickou misí i konzulárním ú adem druhé strany, u nichž byla podána žádost
podle lánku 3.

lánek 6
Pracovní oprávn ní
1. Kanadští ob ané, kte í spl ují požadavky podle této dohody a jimž bylo vydáno vízum k pobytu
nad 90 dn podle lánku 5 odstavce 2, jsou oprávn ni p ijmout zam stnání v eské republice bez ohledu
na situaci na trhu práce a bez povolení k zam stnání po dobu platnosti výše uvedeného víza.
podle

2. eští ob ané, kte í spl ují požadavky podle této dohody a jimž byl vydán doporu ující dopis
lánku 5 odstavce 2:

a) v p ípadech uvedených v lánku 2 písmena a) a b) obdrží p i p íjezdu do Kanady bez ohledu na situaci
na trhu práce do asné povolení k zam stnání vázané na ur itého zam stnavatele, platné na dobu jejich
oprávn ného pobytu; nebo
b) v p ípadech uvedených v lánku 2 písmeno c) obdrží p i p íjezdu do Kanady bez ohledu na situaci
na trhu práce do asné otev ené povolení k zam stnání pro p íležitostné zam stnání, platné na celém
území Kanady na dobu jejich oprávn ného pobytu.

lánek 7
Obecná ustanovení
1. Ob ané kterékoli strany, kte í využívají tuto dohodu, se musí ídit platnými právními
p edpisy hostitelské zem , zvlášt pokud jde o výkon regulovaných povolání.
2. Ve v ci sociálního zabezpe ení, podpory v nezam stnanosti a sociální pomoci budou uplat ovány
právní p edpisy hostitelské zem .
3. Ob an m kterékoli strany využívajícím tuto dohodu se dostane stejného zacházení jako ob an m
druhé strany, pokud jde o pracovní podmínky a mzdu v souladu s vnitrostátními právními p edpisy
hostitelské zem .
4. Touto dohodou nejsou dot eny závazky každé strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

lánek 8
Pobídky
Strany budou povzbuzovat vládní instituce, nevládní organizace, instituce postsekundárního
vzd lávání a soukromý sektor, aby podporovaly uplat ování této dohody, zvlášt tím, že budou ob an m
radit p i získávání informací a vyhledávání pracovního umíst ní nebo zam stnání.

lánek 9
Provád ní
1. Strany každoro n stanoví vým nou diplomatických nót na základ
kte í budou moci využít tuto dohodu.

reciprocity po et ob an ,

2. Minimální ástka finan ních prost edk požadovaná podle lánku 3 odstavce 1 písmene c) bude
stanovena vzájemnou dohodou stran prost ednictvím vým ny diplomatických nót.
3. Po et ob an využívajících tuto dohodu se bude po ítat od vstupu této dohody v platnost do
konce téhož roku, a poté každoro n od 1. ledna do 31. prosince.
4. Strany se budou navzájem diplomatickou cestou informovat o administrativních postupech a
podmínkách souvisejících s provád ním této dohody.

lánek 10
Konzultace
Strany mohou kdykoliv navzájem konzultovat výklad a provád ní ustanovení této dohody.

lánek 11
Záv re ná ustanovení
1. Každá strana zašle druhé stran
diplomatickou cestou písemné
vnitrostátních náležitostí nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

oznámení

o

spln ní

2. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého m síce následujícího po datu pozd jšího
z oznámení uvedených v p edchozím odstavci.
3. Kterákoli strana m že kdykoliv do asn pozastavit provád ní této dohody, úpln
i áste n ,
tím, že zašle druhé stran diplomatickou cestou písemné oznámení s uvedením data ú innosti pozastavení.
Pozastavením nebude dot eno právo pobytu osob, kterým již byl umožn n vstup na území hostitelské zem
na základ této dohody.

4. Kterákoli strana m že kdykoli ukon it platnost této dohody na základ písemné výpov di s
t ím sí ní výpov dní lh tou zaslané diplomatickou cestou. Ukon ením platnosti Dohody nebude dot eno
právo pobytu osob, kterým již byl umožn n vstup na území hostitelské zem na základ této dohody.
5. Tato dohoda m že být pozm n na vzájemnou dohodou v písemné form a takové zm ny vstoupí v
platnost v souladu s postupy uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto lánku.
NA D KAZ EHOŽ níže podepsaní, ádn k tomu zmocn ni, podepsali tuto dohodu.
Dáno v Ottaw dne 23. listopadu 2006, ve dvou p vodních vyhotoveních, v jazyce eském, anglickém
a francouzském, p i emž všechna zn ní jsou stejn autentická.
Za eskou republiku
JUDr. Pavel Vošalík v. r.
mimo ádný a zplnomocn ný velvyslanec
eské republiky v Kanad

Za Kanadu
Tom MacDonald v. r.
generální editel Ministerstva
zahrani ních v cí a mezinárodního
obchodu Kanady

