
 

WORK & HOLIDAY PROGRAM V AUSTRÁLII 

• Work & Holiday vízum umožňuje pobyt v Austrálii 12 měsíců od data vstupu   
• Umožňuje pracovat na plný úvazek, u minimálně dvou různých zaměstnavatelů 

(max. však 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele). 
• Žadatelé o vízum musí prokázat dostatek finančních prostředků na osobním 

účtu, především finanční prostředky na zpáteční letenku,  dostatek financí pro 
první měsíce své pracovní dovolené v Austrálii. 

• Vízový program je určen především pro podporu kulturní výměny a vytvoření 
užší vazby mezi Austrálií a Českou republikou. Umožňuje kulturní a sociální 
rozvoj mládeže. 

• W&H vízum lze 1x prodloužit, respektive získat druhá W víza - v případě, že po 
určitou dobu pracujete na australské farmě (min. 88 dní na prvních pracovních 
vízech v Austrálii). Následné prodloužení již možné není. 

• Lze cestovat i mimo Austrálii v průběhu trvání víza, počínaje dnem prvního 
vstupu na území Austrálie. 

• Tento nový typ australského víza je určen pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let, 
kteří chtějí blíže poznat Austrálii. 

• Na rozdíl od turistického víza toto umožňuje legální práce v Austrálii. Extra 
výdělek pomůže snížit prvotní náklady na cestovaní a dovolenou v Austrálii. 

• Pracovat v Austrálii je možné po celou dobu trvání víza, tedy až 12 
měsíců. Držitelé víza mají povolenou jakoukoliv práci dočasnou nebo neformální, 
hlavním cílem návštěvy je dovolená a cestování. 

• Umožňuje i studovat v Austrálii, max. však 4 měsíce (přesně 17 týdnů). 
• W&H vízum není totéž jako Working Holiday vízum, které bohužel není pro 

občany České republiky dostupné. 
 
 
 

• Držitelé víza mohou pobývat v Austrálii 12 měsíců od data příjezdu bez 
ohledu zda stráví celý čas v Austrálii. 

• Vízum má šanci získat prvních 500 uchazečů, kteří doručí platnou žádost se 
všemi požadovanými  dokumenty. 

• Finanční krytí - jedná se o částku kterou žadatel musí doložit, že má k dispozici. 
Nemusí zaplatit nebo utratit, tato částka nemusí být samotného žadatele, zaručit 
se mohou rodiče, prarodiče nebo sourozenci. 

• Doklad o zdravotním pojištění - předkládá držitel víza až při vstupu do AU.  
Při pobytu delším než 6 měsíců se odhlásíte od zdravotní pojišťovny v ČR. 

• Všechny dokumenty přiložené k žádosti musí být v anglickém jazyce, nebo 
přeloženy a doloženy originálem! 

	  


