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ÚVOD 

Silicon Valley „Křemíkové údolí“   
 
Statistická data 1 
 
Populace: 2 900 000 obyvatel  
Rozloha: 4 801 km² 
Počet pracovních míst: 1 322 634 
Průměrný roční příjem na osobu: 75 390 USD (národní pr ůměr je 41 800 USD na osobu) 
Etnické složení: 40 % běloši (nehispánského p ůvodu), 28 % asiaté, 25 % hispánci, 3 % černoši, 1 % indiáni,  

3 % ostatní 

 

 

                                                 
1 Joint Venture , Silicon Valley Network Inc., 2010 Silicon Valley Index, strana 2 
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Z celkového počtu obyvatel Silicon Valley tvoří 36 % přistěhovalci, z nichž 58 % pochází z Asie, 31 % z obou 
amerických kontinentů mimo USA, 9 % z Evropy, 1 % z Afriky, 1 % z Oceánie. 
 
Regiony:  Santa Clara County, San Mateo County, Alameda County, Santa Cruz County 
Důležitá m ěsta:  San José, Palo Alto, Sunnyvale, Cupertino, Mountain View, Menlo Park a Santa Clara 
 
Termín Silicon Valley poprvé použil v roce 1971 Don C. Hoefler, vydavatel magazínu Microelectronics News, ve svém 
článku „Silicon Valley USA“. Hoefler odkazoval na řadu společností, které se v této oblasti zabývaly mikroelektronikou, 
konkrétněji výrobou křemíkových čipů a polovodičů.  
 
Dnes se Silicon Valley považuje za jedno z nejinovativnějších míst světa. Působí tu více než 3 000 technologických 
firem, což je více než jedna třetina největších amerických inovativních firem. Například Google a Cisco patří do první 
dvacítky amerických firem s největší tržní hodnotou. 
 
 
Univerzity 
 

Důležitou roli ve vývoji nových nápadů, patentů, technologických klastrů 
a podnikání má místní univerzitní a výzkumné prostředí. Univerzity 
Stanford, Berkeley a San Jose State mají vazby na významné 
společnosti, odborníky a venture kapitálové fondy, které asistují u vzniku 
úspěšných univerzitních startupů. Tyto univerzity jsou v aktivním kontaktu 
se svými úspěšnými absolventy, kteří se podílejí na vývoji a podpoře 
nových projektů. O podnikavém prostředí Stanfordské univerzity 
a univerzity v Berkeley píše Joan Hamilton ve svém článku A Wellspring 
called Stanford   
 
Mezi úspěšné absolventy Stanfordské univerzity, kteří založili své 
technologické společnosti během studií nebo po absolutoriu, patří 
například Larry W. Hewlett a David Packard (Hewlett-Packard), Larry 
Page a Serge Brin (Google), Sandra Lerner a Leonard Bosack (Cisco 
Systems), Chih-Yuan Yang a David Fillo (Yahoo!). Na univerzitě 
California Berkeley studovali zakladatelé slavných firem jako například 
Steve Wozniak (Apple), Gordon Moore (Intel) nebo Diane Greene (VM 
Ware). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj:  Nejvyšší dosažené vzdělání, 2008 Silicon Valley Index  
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Zdroj:  Zahraniční vědečtí pracovníci a inženýři podle národnosti, 2010 Silicon Valley Index   
 
Průmyslová odv ětví 
 
Mezi hlavní průmyslová odvětví se řadí výpočetní technika, biotechnologie, farmacie, telekomunikace, elektronika, 
elektromobilový průmysl a v neposlední řadě čisté technologie, které se v posledních letech staly klíčovou investicí 
venture kapitálových fondů. Podle studie společnosti PricewaterhouseCoopers2 venture kapitálové firmy v roce 2009 
investovaly do čistých technologií celkem 1,9 miliard USD a podpořily 185 projektů. 
 
Počty ud ělených patent ů v roce 2008 
 

Statistiky z roku 20083 postavily USA na první příčku 
všech registrovaných patentů (celkem 
77 888 patentů), druhé se umístilo Japonsko 
(33 682 patentů), třetí Německo (8 915 patentů), 
čtvrtá Jižní Korea (7 549 patentů), pátý Taiwan 
(6 339 patentů). 
 
Statistiky a trendy v udělování patentů v USA 
monitoruje  
U.S. Patent and Trademark Office  .  
 
Venture kapitálové fondy 
 
Silicon Valley je oblastí s největší koncentrací 
venture kapitálu na světě. V roce 2009 se do 
společností působících v Silicon Valley investovalo 
40 % z celkového počtu všech finančních prostředků 
určených venture kapitálovým fondům v USA.  
V Bay Area také začátkem 60. let vznikly jedny 
z prvních venture kapitálových firem Davis & Rock 
a Draper & Johnson.  
 
S prudkým nárůstem počtu technologických firem 

v 70. letech se v Menlo Parku na Sand Hill Road začaly sdružovat nejúspěšnější venture kapitálové firmy dnešní doby. 
V roce 1972 vznikly dvě nejvýznamnější a nejaktivnější na světě – Kleiner, Perkins a Sequoia Capital . Obě firmy 
dodnes sídlí na tradiční adrese “Sand Hill Road, Menlo Park”  a disponují největším objemem fondů.4  

                                                 
2 PricewaterhouseCoopers Money Tree Report, Full Year 2009  
3 U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)  
4 Lebret, H. (2007) Start-Up, What we may still learn from Silicon Valley; Hervé Lebret 

Zdroj:  Počet udělených patentů  
v roce 2008,  
2010 Silicon Valley Index  
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Žebříček nejlepších fond ů z hlediska po čtu investic do nových podnikatelských projekt ů, 
flexibility a výše kapitálu p řipraveného k investování: 5 

 
1 – Kleiner Perkins  (financování společností 
Amazon, AOL, Google, Netscape, Sun 
Microsystems, Compaq, Sun, Hybritech, Tandem, 
Genentech, Segway) a Sequoia  (investoři 
společností Google, Apple, NetApp, 
Eventbrite,Yahoo, Atari, CISCO, Cypress, Trulia, 
YouTube, Symantec, Oracle, Agile) 
 
2 – Accel  (Facebook, Kayak, metro PCS), 
Benchmark   (eBay, Twitter, Yelp, MySQL, 
Zipcar), Matrix   (The Ladders, Buzzwire, Tivoli, 
Ascend, Cascade) Mayfield   (3com, Compaq, LSI 
Logic, Tandem) 
 
3 – Menlo Ventures   (Hotmail MSN, Playphone, 

Infoseek) Battery  (MetroPCS, Concord) DFJ  
(Skype, Yahoo, Tesla Motors, AltoBeam), MDV  
(Actel, MIPS, Rambus)  

  
 
Zdroj:  Investice venture kapitálových fondů podle typu odvětví, 2010 Silicon Valley Index   

                                                 
5 Lebret, H. (2007) Start-Up, What we may still learn from Silicon Valley; Hervé Lebret 

Zdroj:  Venture kapitálové investice (v miliardách dolarů),  
2010 Silicon Valley Index   



 

www.czechaccelerator.cz 7

 
S celkovým poklesem venture kapitálových investic do projektů došlo i ke změně investičních preferencí. V roce 2009 
poklesly investice do vývoje softwaru a polovodičů. Naopak investice do biotechnologií, energie, zdravotnické techniky, 
médií a zábavního průmyslu oproti minulým letům vzrostly. 
 
Zahrani ční firmy v Silicon Valley 
 
Nejvíce firem pochází z Japonska (Fujitsu, Toshiba, Sony Electronics). Mezi další známé zahraniční firmy patří British 
Telecom a MessageLabs (UK), SAP (DE), Business Objects (původně francouzská firma, nyní je součástí SAP), 
Winbond, Universe Electron, Leotek a Ana Spec (TW).  
 

 
 
Zdroj:  Investice venture kapitálových fondů podle typu odvětví, 2010 Silicon Valley Index  
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US Market Access Center 
 
US Market Access Center  (dále US MAC) je podnikatelský inkubátor, který v posledních 15 letech své existence 
spolupracoval s více než 800 technologickými společnostmi z více než 50 zemí světa. Jedná se o společný projekt San 
Jose Redevelopment Agency (http://www.sjredevelopment.org/) a the San Jose State University Research Foundation 
(http://www.sjsufoundation.org/). Inkubátor je zaměřuje na pomoc zahraničním technologickým společnostem (zejména 
start-up), které mají zájem o vstup na americký trh. 
 
US MAC nabízí svým klientům semináře, boot campy a další typy školení ve více než 20 zemí, např. Irsko, Slovinsko, 
Belgie, Maďarsko, Francie, Singapore, Korea a latinsko-americké země. 
 
Více informací na http://www.usmarketaccess.com/  
 
Adresa: 
10 S. 3rd St., 3rd Floor, San Jose, CA 95113 
 

Kontakty: 
 

Alfredo Coppola 
President & Executive Director  
Mobile +1-415-699-7564 
Office +1-408-351-3309 
alfredo@usmarketaccess.com  
Skype: alfredo.coppola2 
linkedin: http://www.linkedin.com/in/acoppola 

 
Trish Avondo 
Client Services and Office Manager 

 Office +1408.351.3300 
trish@usmarketaccess.com  

 
 
Nabídka US MAC pro ú častníky projektu:  
 
-- pronájem kancelá řských prostor v č nábytku, telefon, plně vybavené recepce a konferenčních místností 
 
-- jednodenní úvodní školení 
 
-- služby 
 

- 80+ networkinogových akcí ročně 
 

- Mento ři – jejich seznam naleznete na http://www.usmarketaccess.com/?page_id=30   
 

- „Pitch Practice “ – čtvrtletní setkání s investory – business angels (US MAC spolupracuje s Early Stage 
Venture and Mentor Capital Funds jako jsou the Band of Angels, Sand Hill Angels, a dale Keiretsu Forum a 
Harvard Angels. Setkání se účastní vždy min. tři. 
 

- Měsíční „International Entrepreneurs´ Happy Hour“ – konané v San Jose s klienty US MAC a dalšími 
podnikateli z Silicon Valley či partnery z právních kanceláří a BA. Obvykle se účastní 40-50 osob. 
 

- SVForum http://www.svforum.org – toto fórum již po 28 let organizuje několikrát do roka akce (cca 200) 
zaměřené na výměnu informací a kontaktů mezi technologickou komunitou v Silicon Valley. Kompletní kalendář 
akcí naleznete na http://www.svforum.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=1126  
 

- Spolupráce s Gartner, Inc. http://www.gartner.com/technology/home.jsp - jedna ze světových společností 
v oblasti výzkumu a podpory informačních technologií. Společnost, která byla založena v roce 1979, sídlí v 
Stamford, Connecticut, USA, a má 5000 spolupracovníků, včetně 1280 výzkumných analytiků a poradců a 
klientů v 85 zemích. 
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- Konzultace a školení ve spolupráci s Kauffman Foundation, která patří mezi 30 největších amerických nadací 
v oblasti vzdělávání. FastTrac program http://fasttrac.org/ již od roku 1993 pomocí komplexní sady prostředků 
(školení, mentoring, znalosti, sdílení praktických zkušeností od ostatních podnikatelů, kontakty atd.) pomáhá 
malých a začínajícím podnikům. US MAC nabízí následující 3 programy : 

1. FastTrac® NewVenture ™ for aspiring and early stage entrepreneurs in the early stages of business 
development provides the tools to develop your business concept, determine the viability of the 
business concept, and outline the critical steps to a successful business launch. 

 

2. FastTrac® TechVenture ™ for technology and life science entrepreneurs provides the tools to develop 
and/or hone the skills needed, as a technology entrepreneur, to understand the business behind the 
technology – skills to start, operate, fund, and grow a technology or life-sciences business. 

 

3. FastTrac® GrowthVenture ™ to help existing entrepreneurs improve their business and provides the 
tools and support to carefully review and evaluate important aspects of your business, explore next 
stage growth and opportunity, and reshape your existing business for future profitability and improved 
business performance. 

 

Jednotlivé FastTrac programy jsou dodávány různými organizacemi, i neziskovými, včetně obchodních 
komor či centry rozvoje, místní a regionální samosprávou, univerzitami, poradenskými firemami apod. 
FastTrac je nabízen v celých Spojených státech a ve vybraných zemích po celém světě. 

 
 
US MAC spolupracuje s RocketSpace  – inkubátorem a co-working centrem sídlícím v srdci  San Franciska, který 
nabízí prostory, networkingové akce a semináře pro začínající a rychle se rozvíjející společnosti. Prostředí je navrženo 
speciálně pro „tech“ společnosti z oboru ICT a new media. Hostí přes 130 společností, zejména z oborů mobile, 
gaming, Web 2.0 apod. (např. Uber, Zaarly, PocketGems, Zappos a Podio). 
RocketSpace byl založen v roce 2011 Duncanem Loganem, který chtěl v centru města vybudovat otevřený, flexibilní 
prostor,  kde by se mohli setkávat lidé, podnikatelé.  
 
Součástí „office space“ je: 

- klimatizace 
- plně vybavená kancelář 
- vysokorychlostní internet 
- kopírka, tiskárna, fax, skartovačka 
- kuchyňka s možností dát si čaj, kafe, vodu apod. 
- zasedaní místnosti 
- zpracování pošty 
- bezpečnostní skříňka 

 
RocketSpace dále organizuje pro své klienty např. čtvrtletní setkání se zakladateli, „pitching sessions“ s možností 
zpětné vazby či možnost setkání s odborníky z oblasti práva, HR, účetnictví apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresa:  
181 Fremont Street, San Francisco, CA 94105 
 

Co-working space Kuchyňka 
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PPPŘŘŘEEEDDD   OOODDDLLLEEETTTEEEMMM   
 
Rezervace letenky 
 
Letenku je dobré si zarezervovat s předstihem, obzvláště pokud cestujete v době svátků a v turistické sezóně (období 
červenec – září jsou ceny letenek nejvyšší).  
 
Oblíbené rezervační servery: http://www.letuska.cz/  http://srovnavame.cz/   http://www.orbitz.com/   
http://wecotravel.cz/  

 
Hledání ubytování 
 
Výborným a v USA velmi oblíbeným pomocníkem při hledání pronájmu bytu nebo domu je on-line inzertní server 
„Craigslist “. Soukromé osoby na něm mohou inzerovat zdarma. Pokud začnete hledat bydlení před odletem, bude 
pro vás komplikací fakt, že většina pronajímatelů požaduje zaplacení prvního nájmu předem, většinou do 14 dnů od 
podepsání smlouvy. Platí, že podmínky smlouvy jsou otázkou dohody. Kaliforňané jsou téměř vždy připraveni na 
smlouvání. Při podepsání smlouvy je třeba složit vratnou kauci, tzv. security deposit, pro případ poškození nebo ztráty 
majetku pronajímatele. Security deposit odpovídá výši jednoho nájmu. Součástí ceny nájmu většinou nebývají „utilities“, 
tedy služby a energie. 
 
Orienta ční ceny za pronájem podle lokace  

Město Vzdálenost od Plug&Play Tech 1 ložnice do 50 m² 
(ložnice, obývací pokoj, kuchyně) 

Studio  
(1 místnost + kuchyně) 

Sunnyvale Do 0–5 km/5-10 min jízdy autem 1 100 USD 950–1 000 USD 

Mountain View 6 km/15 min jízdy autem 1 500 USD 1 000–1 100 USD 

Redwood City 27 km/30 min jízdy autem 1 200 USD 1 000 USD 

San Jose 20 km/20-30 min jízdy autem 1 100–1 200 USD 900–1 000 USD 

Santa Clara 8 km/20 min jízdy autem 1 100–1 200 USD 850–900 USD 

 
Možná řešení logistiky vašeho ubytování 
 
1. Po příletu se ubytovat v předem rezervovaném hotelu/motelu a najít si pronájem bytu až na místě 

prostřednictvím Craigslistu, lokálních periodik (San Jose Mercury News, Metro, Sunnyvale Sun, Mountain View 
Voice), místních realitních kanceláří (Coldwell Banker, Vittoria Management a další). Provizi realitní kanceláři 
platí pronajímatel, nikoliv nájemce. 
Například Motel 6 Sunnyvale North  nabízí cenu do 50 USD dolarů za osobu na noc, hotelový řetězec 
Ramada Inn  nabízí velmi slušný ubytovací standard za cenu 60 USD/os/noc. Cenu 44 USD/noc nabízí 
Pacific Inn Sunnyvale . 

 

Novou adresu bydlišt ě je poté t řeba nahlásit na USCIS – U.S. Citizenship and Immigr ation Service vypln ěním 
formulá ře AR-11 . 
 

2. Ubytování v apartmánovém komplexu (s rezervací a zálohou složenou před odletem) 
Move  
Apartment Guide  
Apartments  
For rent  
Corporate housing  
Avalon Communities  

 
Apartmány se pronajímají většinou bez nábytku. Nábytek si můžete pronajmout od firem jako je např. Brooks  nebo 
Cort . Cena za pronájem nábytku pro dvoupokojový byt (kuchyně, obývací pokoj a ložnice) se pohybuje v rozmezí od  
400–450 USD. Firma vám pak nábytek přiveze domů a sestaví podle vašeho přání. Typický termín dodávky je do 2 dnů 
(platí i pro víkendy). 



 

www.czechaccelerator.cz 11

 
3. Zarezervovat si před odletem dlouhodobý pobyt v hotelu za předem sjednanou, zvýhodněnou cenu. Plug and 

Play Tech Center má uzavřené dohody s hotely Wild Palms Hotel Sunnyvale  a The Domain Hotel 
Sunnyvale . V hotelu Domain je aktuální cena při pobytu 1–3 měsíce 2 000 USD/měsíc6. Wild Palms  Hotel 
nyní nabízí speciální cenu 950 USD/m ěsíc v četně daně při délce pobytu 1-3 m ěsíce. V cen ě je zahrnuta 
kontinentální snídan ě, high – speed internet, fitness centrum a shuttle bus z/do Plug and Play Tech 
Center. 

 
 

Náklady na pobyt v Silicon Valley (kalkulace na 1 o sobu/1 m ěsíc/USD) 
jednopokojový byt 

Položka Popis 
Odhadova
ný náklad 
v USD 

Poznámka Odkaz 

Bydlení 1 ložnice  
cca 50 m2 

1 200 

Výše cen za pronájem bytu je 
velmi proměnlivá, podléhá 
sezónním výkyvům 
a ekonomické situaci. 

www.move.com  

 Prádelna 
os/měsíc 

30   

 
Průměrný měsíční 
poplatek za High Speed 
Internet (Comcast) 

30   

Banka Poplatky 15 
Wells Fargo, Bank of America, 
Chase, City, aj. 

 

Diety Snídaně 180 
V Plug and Play cca 6 USD, 
o víkendech  
Starbucks /6–8 USD 

 

 Oběd 225 
Plug and Play  
cca 7,5 USD/den 

 

 Svačina a večeře 
600 

Cca 20 USD/os/den 
Teplé večeře je možné koupit 
v potravinovém řetězci Safeway 
(Safeway je doslova na každém 
„rohu“) neomezená konzumace 
kvalitní stravy za cenu 8,50 USD 
v restauračním řetězci Fresh 
Choice (včetně dezertů, nápojů). 

 

Auto Pronájem 800 

Auto střední velikosti (Hyundai 
Accent nebo podobné) 
pronajmuté na letišti. Pronájem 
v Silicon Valley je výrazně 
levnější. 

http://www.carrentals.com  

 Pojištění 310 Cca 10 USD/den  

 Benzín 220 
Odhad nákladů pro cestování po 
Silicon Valley 

www.sanjosegasprices.com  

Mobilní 
telefon  40 

Aktuální cena za neomezené 
volání, sms a internet 

http://www.metropcs.com  

Celkem náklady na  
1 měsíc za 1 osobu  

3 650   

 

                                                 
6 Ceny jsou uvedené bez „sales tax“ (daně z obratu, která je zahrnována do cen zboží a služeb). Daň z obratu v Santa Clara county 

je 9,25 %. 
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Náklady na pobyt v Silicon Valley (kalkulace na 1 o sobu/1m ěsíc/USD) 
HOTEL Wild Palms Sunnyvale 

Položka Popis Odhadovaný 
náklad v USD Poznámka Odkaz 

Bydlení Hotelový 
pokoj 

1 0007 
Cena včetně daně, snídaně, 
internetu, parkování, fitness centra 

www.jdvhotels.com  

 Prádelna 
os/měsíc 

30   

Internet Připojení 0 
Internet je v ceně hotelového 
ubytování. 

 

Banka Poplatky 15 
Wells Fargo, Bank of America, 
Chase, City (viz kapitola banky)  

Diety Snídaně 0 
Snídaně je v ceně hotelového 
ubytování. 

 

 Oběd 225 Plug and Play cca 7,5 USD/den  

 
Svačina 
a večeře 600 

Cca 20 USD/os/den 
Teplé večeře je možné koupit 
v potravinovém řetězci Safeway 
(Safeway je doslova na každém 
„rohu“) neomezená konzumace 
kvalitní stravy za cenu 8,50 USD 
v restauračním řetězci Fresh Choice 
(včetně dezertů, nápojů) 

 

Auto Pronájem 800 

Auto střední velikosti (Hyundai 
Accent nebo podobné) pronajmuté 
na letišti. Pronájem v Silicon Valley 
je výrazně levnější. 

www.carrentals.com  

 Pojištění 310 Cca 10 USD/den  

 Benzín 220 Odhad nákladů pro cestování po 
Silicon Valley 

www.sanjosegasprices.com  

Mobilní 
telefon  40 

Aktuální cena za neomezené volání, 
sms a internet 

www.metropcs.com  

Celkem náklady na  
1 měsíc za 1 osobu  2 240   

                                                 
7 Cena platí do konce května 2010. V červnu se očekává navýšení až na 1 800 USD. 

Jednorázové poplatky  

Položka Odhadovaný náklad v USD Poznámka  

Základní el. spot řebiče 
hygienické pot řeby, čistící 
prost ředky, ložní prádlo 

300 
Discountní řetězce: Marshalls, Ross,  
Elektronika: Frys, Target 

Internet - jednorázový 
poplatek za instalaci 200 

www.co mcast.com   
www.verizonwireless.com   
www.att.com   

Kauce na byt 1 200 
 Pronajímatel většinou strhává cca 50% kauce i za 
předpokladu, že byt byl vrácen v perfektním stavu na 
poplatky za profesionální úklidové služby a opravy. 

Celkem jednorázové 
náklady 1 700   
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Vízová problematika 
 
Cestování do USA bez víza  
 
Prostřednictvím ESTA – Electronic System For Travel Autorization při pobytu do 90 dnů. 
ESTA (nebo také Visa Waiver) je automatizovaný systém používaný ke zjištění, zda je návštěvník způsobilý ke vstupu 
na území Spojených států v rámci bezvízového programu. 
Podmínkami pro získání Visa Waiver jsou české ob čanství a platný biometrický pas vydaný po 1. 9. 200 6. 
S cestovní registrací ESTA není spojen pohovor s konzulárním úředníkem. Za tuto službu není v současné době 
účtován žádný poplatek.  
Online formulá ř ESTA a formulá ře pro vstup na území USA  
 
Do systému ESTA se registrujte nejmén ě 72 hodin p řed cestou.  Pokud se váš itinerář nebo jakékoliv jiné 
požadované údaje změní, aktualizujte svůj status na webových stránkách ESTA. 
 
Potvrzení o odsouhlasení nebo zamítnutí způsobilosti dostanete ve většině případů neprodleně. Konečné rozhodnutí 
může být odloženo až na 72 hodin od odeslání registrace. 
 
Opustíte-li USA za účelem návštěvy okolních zemí například Kanady, Mexika, Kostariky nebo třeba Panamy, pak se 
návštěva těchto zemích započítává do tříměsíční lhůty pro váš pobyt v USA, a tím ho zkracuje. 
 
Při cestování na „Visa Waiver“ není povoleno vykonávat jakoukoliv aktivitu, kterou by bylo možné považovat za 
práci/zaměstnání.  
 
Pobyt NELZE prodloužit na míst ě. Po uplynutí maximální povolené doby pobytu jste p ovinni Spojené státy 
opustit. 
 
Činnosti, které na základ ě Visa Waiver smíte vykonávat b ěhem pobytu: 
-- organizace a účast na obchodních jednáních, 
-- konzultace a setkání s obchodními partnery, 
-- hledání příležitostí pro odbyt a investiční činnost, 
-- jednání o odbytu a investiční činnosti, 
-- nákup a investice, 
-- účast na seminářích a kongresech, 
-- vedení výběrového řízení na pracovní pozice, 
-- provádění průzkumu/výzkumu. 
 
Činnosti, které na základ ě vašeho Visa Waiver statutu vykonávat nesmíte: 
-- provádět výdělečnou činnost v USA nebo být zaměstnán u americké společnosti, 
-- studovat na bázi denního studia. 
 
Cestování do USA s vízem v p řípadě dlouhodobého pobytu za ú čelem založení 
a provozování podnikatelské činnosti na území USA  
 
Existuje mnoho typů pracovních víz. Pro vaši informaci uvádíme příklady víz, která jsou relevantní pro pobyt 
zahraničních podnikatelů. 
 
Krátkodobá business visitor visa B-1  se vydávají na dobu 6–12 měsíců, délka závisí na účelu pobytu, který je 
možné prodloužit podáním žádosti na místním USCIS - U.S. Citizenship a Immigration Services  . Kontakt 
naleznete v kapitole Důležitá telefonní čísla a adresy. Vízum B-1 vám doporu čujeme pro vaši úvodní cestu spíše 
než Visa Waiver pro p řípad, že byste se na míst ě rozhodli váš pobyt prodloužit. P ři cestování na B-1 musí být 
zřejmé, že se cestující vrátí po skon čení obchodních jednání zp ět do České republiky, a že nebude vykonávat 
aktivitu, která by se dala považovat za práci.  Jakékoliv příjmy, které by se mohly považovat za mzdu/plat, musí 
pocházet ze zahraničních zdrojů, nikoliv z USA. Činnosti, které jste/nejste oprávn ěni b ěhem pobytu vykonávat, 
jsou shodné s pravidly uvedenými v oddílu cestování  bez víza. 
 
E-2 Treaty Investor Visa   (investorská víza) se udělují zahraničním občanům pro účely dlouhodobého pobytu 
v USA. Jejich platnost není časově omezena, ale předpokladem pro udržení vízového statutu je úspěšná a nepřetržitá 
podnikatelská činnost na území USA. O vydání víza žádejte minimálně 3 měsíce před plánovaným odletem. 
 
Podmínky získání E-2 víza: 
-- alespoň 50% podíl společnosti musí být ve vlastnictví zahraničních (v tomto případě českých) státních příslušníků, 
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-- předložení business plánu a demonstrace schopnosti úspěšně provozovat a rozvíjet podnikatelskou činnost, 
-- dostatek finančních zdrojů pro zahájení a provoz podnikatelské činnosti. Obecně se považuje za dostatečný kapitál 

50 000 USD a více. Výše se odvíjí od typu a povahy podnikatelské činnosti, v některých případech se může jednat 
i o částku nižší, 

-- dostatek finančních zdrojů pro krytí nákladů souvisejících s pobytem investora a jeho rodiny. 
 
Exchange Visitor visa J-1 je určeno pro účely odborných stáží. Stážisté nesmí pro svoji cestu využívat Visa 
Waiver – ESTA ani B-1/B-2 vízum . Žádost o vydání J-1 víza podejte nejpozději 3 měsíce před plánovanou cestou.  
 
Pro úsp ěšné získání pracovního víza (nap ř. E, H1B, L) požádejte o pomoc imigra čního právníka. Bez jeho 
asistence jsou vaše šance na získání pracovních víz  minimální. V souvislosti s ekonomickou krizí USA a nárůstem 
nezaměstnanosti byla od podzimu 2008 zpřísněna imigrační pravidla. Naše kancelář vám na vyžádání poskytne 
kontakt na etablovaného imigračního právníka. Pro další informace týkajících se všech typů víz navštivte stránky  
U.S. Citizenship and Immigration Services . 
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Pojišt ění 
 
Ceny za léka řské výkony, zvlášt ě pak v Kalifornii, mohou být opravdu vysoké. Proto vám doporu čujeme si 
zajistit p řed cestou kvalitní pojišt ění. 
 

Přehled n ěkterých nabídek cestovního pojišt ění do USA  

Pojiš ťovna Název programu Cena v K č Odkaz na on-line pojišt ění 

Axa Svět s USA 
999 Kč/10 dní 
1 449 Kč/15 dní 

Axa – sjednání cestovního pojišt ění  
online  

Allianz 

Celý svět kromě 
ČR. Programy 
Silver, Gold 
a Platinum 

1 282–1 440 Kč/10 dní 
Allianz – sjednání cestovního pojišt ění 
online  

Generali Svět 260–1 020 Kč/10 dní 
Generali – sjednání cestovního pojišt ění 
online  

Všeobecná 
zdravotní 
pojiš ťovna 8 

Svět – Komplet 

576 Kč/10 dní  
(turistický pobyt)  
 

1 089 Kč/10 dní  
(pracovní pobyt)  
 

864 Kč/15 dní  
(turistický pobyt) 
 

6 804 Kč/90 dní  
(turistický pobyt) 
 

13 284 Kč/90 dní  
(pracovní pobyt) 

VZP – sjednání cestovního pojišt ění  
online  

Komer ční 
pojiš ťovna 9 
KB 

USA – komfortní 
varianta 

819 Kč/10 dní  
(turistický pobyt) 
 

1 386 Kč/10dní  
(pracovní pobyt) 

Komer ční pojiš ťovna KB – sjednání 
cestovního pojišt ění online  

   

                                                 
8 VZP poskytuje slevu 10 % při sjednání pojištění přes internet. 
9 Komerční pojišťovna rovněž poskytuje výraznou slevu při sjednání pojištění on-line. 
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PO PŘÍLETU 
 
Imigra ční kontrola 
 
Imigrační kontrola se skládá ze tří částí.  
Předložení osobních dokument ů – pasu s vízem a formulá ře I-94: Formulář I-94 obdržíte od posádky v letadle. Po 
kontrole vašich dokumentů vám imigrační úředník vloží formulář I-94 do pasu a zaznamená na jeho líc maximální 
povolenou délku vašeho pobytu. Při zpáteční cestě vám pasová kontrola formulář odebere. 
Odebrání otisk ů prst ů a pořízení vaší fotografie 
Pohovor: Zlatým pravidlem pohovoru s imigračním úředníkem je odpovídat stručně na položenou otázku a nepodávat 
z vlastní iniciativy dodatečné informace. Pokud si nejste jisti otázkou, zeptejte se znovu. Velmi často se stává, že 
úředník položí stejnou otázku dvakrát, aby zjistil, zda jste ve svých odpovědích konzistentní a zda nezkreslujete účel 
pobytu. 
 
Celní kontrola 
 
Celní kontrolou projdete po vyzvednutí zavazadel. Celní inspektor vám položí otázky týkající se druhu a typu 
dováženého zboží/osobních potřeb. Odpovídejte podle pravdy, protože pokuty za nedeklarované zboží mohou být 
vysoké. Do USA je zakázáno dovážet ovoce, zeleninu, maso, rostliny, kapesní nože, výrobky vyrobené z kůže 
ohrožených zvířat.10 Poté může nebo nemusí dojít k inspekci vašich zavazadel. 
 
Pronájem auta 
 
Ještě před odletem si zarezervujte automobil. Můžete využít jeden z mnoha internetových serverů poskytujících cenová 
srovnání jednotlivých půjčoven nebo se přímo obrátit na autopůjčovny. Většina autopůjčoven poskytuje slevu po 
předložení slevového kupónu   nebo on-line vložení kódu při rezervaci on-line. Doporučujeme vám zapůjčení nebo 
koupi GPS a zvážení tzv. Full coverage auto insurance – pojištění pro případ nehody nebo odcizení automobilu (ne 
však osobních věcí uložených v automobilu). Za jakoukoliv  škodu na pronajatém autě odpovídá vždy nájemce. 
 
Portály, p řes které m ůžete srovnat nabídky autop ůjčoven: 
Super Cheap Car  Rental Cars  Car rentals  
 
Seznam autop ůjčoven, které mají své zastoupení na letišti v San Fr anciscu 
Budget  Hertz  Dollar  
Avis  Enterprise  National Car  
Fox rent a car  Thrifty  Alamo  
 
Do autopůjčoven nacházejících se na mezinárodním 
letišti v San Francisku se dostanete air trainem, 
modrou linkou. Výstupní zástavkou je Rental Car 
Station a dále následujte ukazatele. Garáže se 
nacházejí v těsné blízkosti dálnice číslo 101. 
Upozorňujeme, že cena za pronájem automobilu 
z letiště SFO je výrazně vyšší než v Silicon Valley. 
Doporučujeme vám zvážit přepravu z letiště vlakem, 
autobusem „shuttlem “ nebo taxi a zapůjčení 
automobilu přímo v Silicon Valley. 
 
Dálnicí 101 se dostanete do Silicon Valley za cca 
30 minut.  
 
Do Silicon Valley můžete snadno cestovat vlakem 
s jedním přestupem v Milbrae. Přímo na 
mezinárodním terminálu je vlaková stanice BART  
(Bay Area Rapid Transportation). BART jezdí ve dne 
každých cca 15 minut.  

                                                 
10 Prohibited items  
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Instrukce: Jeďte jednu zastávku směr na Milbrae (žlutá nebo červená linka), v Milbrae vystupte - na stejném nádraží 
najdete zastávku Caltrainu , na které vyhledejte nástupiště směr San Jose (Southbound). Cesta do Valley trvá 
přibližně hodinu. Jízdenky se kupují na stanici v automatu a platit za ně můžete v hotovosti nebo kartou. Další 
informace o hromadné dopravě v Bay Area naleznete na 511.org  . 
 
Pravidla silni čního provozu 
 

Pravidla silni čního provozu  i styl jízdy se 
od evropských zvyklostí liší. Přečtěte si 
pozorně základní rozdíly. Většina světelných 
křižovatek má semafory umístěné za 
křižovatkou. Dávejte pozor, abyste zastavili na 
čáře před křižovatkou. Většina křižovatek má 
nainstalované kamery, které fotografují vozidla 
jedoucí „na červenou“. 
 
V Kalifornii je povoleno odbočit na červenou 
doprava, pokud je to bezpečné a nezakazuje 
to značka “No right turn on red” . 
 
Značka bývá umístěna přes křižovatku . Před odbočením vždy zastavte, 
rozhlédněte se a pak dokončete manévr. Na neoznačených křižovatkách 
platí přednost zprava. Na křižovatkách ozna čených zna čkou STOP má 
přednost vozidlo, které na k řižovatce zastavilo jako první.  Pokud obě 

vozidla zastaví na křižovatce ve stejný okamžik, má přednost vozidlo, které přijelo zprava. Chodci mají absolutní 
přednost! Nezávisle na tom, zda přecházejí mimo přechod nebo ignorují světelná znamení pro chodce. 
 

Během silniční kontroly nikdy s policistou nesmlouvejte. 
Kdykoliv můžete být zadrženi a umístěni dočasně do vazby. 
V případě, že vás policie vyzve ke kontrole (zablikáním 
majáku na střeše policejního auta nebo upažením pokud jede 
policista na motorce), zastavte v odstavném pruhu a čekejte 
v autě na příchod strážníka. Ruce nechte na volantu tak, aby 
je policista viděl. Nikdy nevystupujte bez vyzvání policisty 
z auta a nedělejte zmatečné pohyby. Pokud máte řidičský 
průkaz např. v kufru nebo mimo dosah, upozorněte strážníka 
předem. Neignorujte pokuty a soudní obsílky. Nezaplacené 
pokuty nebo nedostavení se k soudu se trestá vězením, 
pokutou a záznamem na USCIS. 
 
Nejvyšší povolená rychlost na dálnicích je 65 mil/hod, 
tj. 105 km/hod, pokud není uvedeno jinak. Ve městech je 
zpravidla povolená rychlost 35 mil/hod, tj. 60 km/hod. V okolí 
škol, v rezidenčních čtvrtích je rychlost 25 mil/hod, tj. 
40 km/hod. Pokuty za překročení rychlosti nebo za špatné 
parkování jsou dosti vysoké.  

 
Za školním autobusem, který stojí na zastávce a bliká červeným světlem, zastavte. 
V jízdě pokračujte, až když červené světlo zhasne. 
 
V případě, že zemi pouze navštěvujete, můžete využívat český řidičský průkaz. 
V momentě, kdy začnete v Kalifornii pracovat 
a dlouhodobě pobývat, zažádejte o vydání 
kalifornského řidičského průkazu  
(Class C licence) na nejbližším California 
Department of Motor Vehicles (DMV)   
Podle zákona byste tak měli učinit do 10 dnů 
od doby, kdy začnete v zemi pracovat. 
Zkouška se skládá z písemného testu 

a z jízdy, která trvá cca 20 minut a je hodnocena komisařem DMV. 
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Na internetu existuje mnoho interaktivních on-line testů, které jsou téměř identické s těmi, které se vyskytují 
v písemném testu. 
 
Příklady test ů: 
Bob said  DMV-interaktivní testy  
 
V Silicon Valley většinou zaparkujete bez větších problémů. Jinak je tomu v San Francisku, kde najít místo 
k zaparkování na ulici je poměrně obtížné. Určitě byste měli znát barevné parkovací značení, které se nachází na 
obrubníku. 
 

Červený pruh znamená zákaz zastavení, stání, parkování (vyjma 
autobusů). 
 
Žlutý/bílý pruh znamená, že můžete zastavit pouze po dobu 
nutnou k vyložení/naložení pasažérů/nákladu. Zelený pruh 
znamená, že parkování je možné po omezenou dobu.  
 
Modrý pruh povoluje zastavení pouze tělesně postiženým. 
 
Stanete-li se účastníkem dopravní nehody, zjistěte nejprve, zda je 
někdo zraněn nebo v šoku. Pokud ano, zjistěte počet a stav 
zraněných osob, zavolejte 911 a postupujte podle pokynů 
operátora. Dojde-li k poškození Vašeho vozidla, zatelefonujte své 
pojišťovně. V případě, že máte auto vypůjčené, zavolejte do 

autopůjčovny. Dále si vyměňte s účastníky nehody a se svědky jména, kontaktní údaje, číslo značky, název pojišťovny, 
číslo smlouvy a jméno pojišťovacího agenta. Je dobré si místo nehody vyfotit. Nikdy nepřiznávejte vinu a neomlouvejte 
se. Nechte si kopii policejního protokolu a ověřte si, zda máte kontakt na strážníka, který nehodu vyšetřoval. 
 
Pobyt 
  
Telefonní p ředvolby 
  
Mobilní operáto ři 
AT&T  
T-Mobile   
Sprint   
Metro PCS   je nejlevnějším poskytovatelem mobilních služeb na trhu. 
 
Mapa trojciferných telefonních p ředvoleb (area codes)  

 
 
Country code 

Telephone number 
 
 

+1 (650) 546 2489 

 

 

Area code 
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Měna 
 
1 americký dolar –$– USD = cca 18,50 Kč 
-- Aktuální kurzy měn a jejich konverzi můžete sledovat na XE - Universal Currency Converter . 
-- Před cestou si nezapomeňte zajistit hotovost. 300 USD v hotovosti by vám mělo stačit. 
V USA můžete vesměs všude platit svojí tuzemskou platební kartou. Výjimkou jsou například mýtnice (San Francisco, 
Fremont, Oakland). Mýtné se platí vždy v hotovosti. Doporučujeme mít u sebe drobné. 
 
Směnárny 
 
Na letišti v San Franciscu si můžete vyměnit valuty u přepážky směnárny Travelex Currency Services. V Silicon Valley 
pak například u Grace Foreign Exchange, 907 E Duane Ave Ste 2, Sunnyvale, Associated Foreign Exchange Corp, 
1595 California St, Mountain View  
 
Bankovní a poštovní služby 
 
I pro tříměsíční pobyt se vám vyplatí otevřít si běžný účet (checking account) u některé z místních bank. Snadněji se 
vám bude platit za služby jako nájemné, telefon, internet apod. Otevření i zrušení je zpravidla bez poplatků. Výběr 
z bankomatu patřícímu bance, která vede váš účet, je zdarma.  
Za výběr z bankomatu ostatních bank se platí od 2 USD do 4 USD. 
 
K otev ření účtu pot řebujete: 
-- vložit na účet jistinu – tzv. „minimum balance“, tuto jistinu musíte na účtu udržovat, jinak se vystavujete riziku, že vám 

banka naúčtuje penále. Výše jistiny se pohybuje od 50 USD do 100 USD, 
-- adresu svého bydliště a poštovní směrovací číslo, 
-- pas. 
Doporučujeme vám si do banky nejprve zavolat a zeptat se, jaké dokumenty potřebujete předložit pro otevření účtu. 
Banka vám k účtu vydá šekovou knížku. Nechte se informovat o tom, jak správně vyplnit šek, protože šek je stále 
používaným a oblíbeným platebním nástrojem. Většina bankovních institucí vám při otevření účtu nabídne on-line 
banking. 
 
Nejznám ější americké banky 

Citibank   
Bank of America   
US Bank   
Chase   
Wells Fargo   

 
Pošta 
 
Národní poštovní službou je USPS- The United States Postal Service . Na internetových stránkách se dozvíte 
o typech poštovních služeb, cenách poštovného, poštovní směrovací čísla a můžete si on-line objednat poštovní 
známky. Pobočky USPS bývají otevřené po–pá, od 8 do 17 hod. Pouze některé pobočky fungují v sobotu dopoledne. 
Modré poštovní schránky USPS jsou téměř na každém rohu, zejména u silnic, abyste mohli dopis hodit do schránky 
z pohodlí svého automobilu. 
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Důležitá telefonní čísla a adresy 

Instituce Adresa Telefonní číslo 

Tísňová linka (policie, záchranná 
služba, hasi či) N/A 911 

Generální Konzulát České 
Republiky 
Daniel Kumermann 
Generální konzul 

10990 Wilshire Blvd., Suite 1100  
Los Angeles, CA 90024-4879 

1-(310) 473-0889 

Český konzulát San Francisco 
Richard Pivnicka 
Honorární konzul 

500 Sansome St. 8th Floor 
San Francisco CA 94111 

+ 1 (415) 772-9603 

Plug and Play Tech Center  440 N. Wolfe Rd. – Sunnyvale, CA 
94085 

+1 (650) 524-1400 

Stanford Hospital and Clinics 
Palo Alto  300 Pasteur Dr, Palo Alto, CA + 1 (650) 723-4000 

Sequoia Hospital 
Redwood City  

170 Alameda De Las Pulgas,  
Redwood City, CA  

+ 1 (650) 369-5811 
 

El Camino Hospital 
Mountain View  2500 Grant Rd, Mountain View, CA  

+ 1 (650) 968-8111  
 

USCIS San Jose 1887 Monterey Rd 
San Jose, CA 95112 

+ 1 800-375-5283 
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Každodenní život v Silicon Valley 

 
Doprava 
 
Hromadná doprava v Silicon Valley není zatím příliš rozvinutá. Většina obyvatel využívá k cestování osobní automobily, 
což značně přetěžuje ulice v době dopravní špičky. V době mezi 8 a 10 hod a 17 a 19 hod se tvoří dlouhé kolony na 
dálnicích 280 a 101. Meziročně výrazně narůstá počet lidí, kteří preferují cestování vlakem. Caltrain  je pohodlnou 
spojkou mezi San Franciscem a Silicon Valley. Začátkem 90. let byla trať prodloužena až do města Gilroy. Jezdí v půl 
až hodinových intervalech od brzkých ranních hodin až do půlnoci. Cesta z centra San Francisca do San Jose trvá 
přibližně 1,5 hodiny. Autobusová doprava v Sunnyvale není příliš rozvinutá. Od stanice Caltrainu „Lawrence Station“ 
jezdí autobus AMD, trasa C k budově Plug and Play. Přeprava je zdarma. Mnoho lidí kombinuje cestování vlakem 
s jízdou na kole. Například Palo Alto má tradiční cyklistickou komunitu. Cyklistům je vyčleněn na vozovce zvláštní pruh. 
 
Informace o hromadné dopravě v Bay Area naleznete na 511.org  , BART , VTA . 
 
Nakupování 
 
Ceny za zboží a služby jsou uváděny téměř vždy bez daně, proto je konečná cena vždy vyšší než cena uvedená na 
cenovce. Výše sales tax se liší podle toho, v které county se podnik nachází. Pohybuje se rámcově kolem 9 %. Výši 
sales tax si můžete zjistit na základě ZIP kódu (poštovního směrovacího čísla), viz zip2tax . 
Obecně nejlevněji lze nakoupit v řetězcích Walmart, Costco a Safeway. Walmart a Costco jsou rájem milovníků 
výhodných nákupů, koupit tu můžete téměř cokoliv od potravin, drogerie, oblečení, až po elektroniku. Najdete je ale jen 
v některých městech. Costco je obdobou českého Makra s jedním podstatným rozdílem – členem může být každý. 
Roční členství stojí 50 USD. Safeway  najdete téměř v každé městské čtvrti, má poměrně bohatý sortiment potravin 
a hotových jídel „to go“. Členům klubu nabízí slevy, a tak se vám určitě vyplatí požádat o bezplatnou členskou kartu. 
Trader Joes  a Wholefoods  patří mezi supermarkety s nabídkou potravin nejvyšší kvality. Místní ve svém nadšení pro 
vše „zelené a ekologické“ rádi nakupují potraviny na pouličních trzích od místních farmářů. 
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Typ Název obchodu Internetové stránky 

Hypermarkety Walmart http://www.walmart.com  

 Costco http://www.costco.com  

Potraviny Safeway http://www.safeway.com  

 Wholefoods http://www.wholefoodsmarket.com  

 Trader Joe´s http://www.traderjoes.com  

Farmá řský trh  
/v každém v ětším m ěstě/ Farmer´s market http://www.urbanvillageonline.com  

Nákupní centra Stanford Shopping Center 
Palo Alto http://www.simon.com  

 Valley Fair 
San Jose http://westfield.com/valleyfair  

 Santana Row 
San Jose http://www.santanarow.com  

Elektro Fry´s 
Best Buy 

http://www.frys.com  
http://www.bestbuy.com  

Železářství, domácí a kutilské 
pot řeby Ace Hardware http://www.acehardware.com  

 Home Depot http://www.homedepot.com  

Kancelá řské pot řeby a nábytek Office Depot http://www.officedepot.com  

 Staples http://www.staples.com  

Nábytek IKEA http://www.ikea.com  

 Crate & Barrel http://www.crateandbarrel.com  

Lékárna/drogerie CV´s a Walgreens http://www.cvs.com  
http://www.walgreens.com  

 
Restaurace 
 
Na stránkách OpenTable - restaurant reservations najdete seznam restaurací v San Francisco Bay Area. 
Restaurace můžete vyhledávat podle typu kuchyně, prostředí, typu akce, místa a rezervovat si stůl on-line. Fastfood 
najdete prakticky kdekoliv. Mezi všudypřítomná rychlá občerstvení patří Burger King, Mc Donald´s, Taco Bell, Subway, 
Pizza Hut, Wendy´s Frosty, vegetariáni a milovníci čerstvého jídla ocení Fresh Choice. 
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Bezpečnost 
 
Silicon Valley patří mezi jednu z nejbezpečnějších oblastí v Kalifornii. Přesto existují čtvrti, ve kterých byste se neměli 
sami po setmění pohybovat. Jedná se jednoznačně o East Palo Alto, které se potýká s organizovaným zločinem 
a vysokým počtem vražd. Opatrní buďte v San Jose Downtown a v odlehlých čtvrtích Santa Clara. Aktuální informace 
o kriminalitě ve vašem okolí naleznete na Crime Reports - The National Crime Map  
 
Zemětřesení 
 
Kalifornie se nachází v seizmicky aktivní zóně transformního zlomu San Andreas. K nejničivějším zemětřesením došlo 
v roce 1906 v San Franciscu. Dosáhlo síly 7,8 stupně Richterovy škály a zahynulo při něm více jak 3 000 lidí a více jak 
polovina obyvatel při něm přišla o střechu nad hlavou. Zemětřesení o síle 7,1 rozlomilo v roce 1989 část mostu Bay 
Bridge, který spojuje San Francisco a Oakland. O život přišlo 62 lidí. Zemětřesení se nedá přesně předpovědět, ale při 
dodržení bezpečnostních doporučení je možné minimalizovat jeho následky.  
 
Jak poznáte zem ětřesení 
První známkou může být pocit malátnosti. Pokud se zrovna nacházíte v budově, pravděpodobně uslyšíte hluk podobný 
jedoucímu vlaku. Poté pocítíte stupňující se vibrace a nakonec uvidíte pohyb a pády předmětů. Většina úrazu vzniká 
pádem předmětů, proto je základem nezpanikařit, neutíkat z budovy (pokud nedošlo k požáru nebo citelnému úniku 
plynu), ale postavit/schovat se na bezpečné místo tak, aby na vás nic nespadlo. 
 
Jak se p řipravit 
Identifikujte bezpečná místa doma nebo na vašem pracovišti. Při zemětřesení se doporučuje schovat se pod stůl nebo 
do rámu dveří. Vyhněte se blízkosti oken, vysokého nábytku, zrcadla, obrazů. Předem si zjistěte, kde se v budově 
nachází uzávěry plynu, vody a elektřiny pro případ, že by došlo k poškození jejich přívodů. Těžké předměty 
nepokládejte ani nevěšte příliš vysoko. Mějte připravený balíček první pomoci na snadno dosažitelném místě. Balíček 
by měl obsahovat zásobu vody a jídla, deku, teplé oblečení, obuv, baterku, lékárničku, hotovost, kopie důležitých 
dokumentů. Měli byste počítat s tím, že po zemětřesení můžete být odkázaní sami na sebe až 72 hodin a tomu 
přizpůsobit nouzové vybavení. 
 
Jak se chránit 
V místnosti se skrčte pod stůl a chraňte si hlavu a krk rukama (viz schéma). Pokud zrovna 
ležíte v posteli, položte si polštář na hlavu. Nikdy se neschovávejte do výtahu. V případě, že 
jste venku, postavte se na volné prostranství, kde na vás nespadne strom, dopravní značka 
nebo části budov. Držte si dostatečnou vzdálenost od drátů elektrického vedení. Na rušném 
veřejném místě nebo v obchodním domě nezůstávejte v blízkosti polic nebo zavěšených 
předmětů. Neutíkejte k východu a vyčkejte konce zemětřesení. V divadle nebo na stadionu 
se schovejte pod sedačku nebo si lehněte na zem a přikryjte si hlavu a krk rukama. Pokud 
jste v autě, tak zemětřesení nemusíte ani pocítit, v opačném případě okamžitě zastavte 
u kraje vozovky. 
 
Jak se chovat po skon čení  
Po skončení zemětřesení vyčkejte na místě alespoň 2 minuty. Poté pomozte dětem 
a postiženým osobám, vypněte přívody energie (voda, elektřina, plyn), vyhněte se 
elektrickému vedení a nepoužívejte elektrické přístroje. Udržujte bezpečnou vzdálenost od 
elektrických kabelů, pokud jste venku. V případě, že se rozezvučí požární alarmy, okamžitě 
opusťte budovu. Sledujte předměty kolem sebe. 
 
 
Příručku jak se chovat při zemětřesení naleznete zde Jak se chovat p ři zemětřesení - p říručka . 
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Konverze metrických systém ů 
 

Běžně používané m ěrné jednotky 

Měrná jednotka US měrná jednotka  Česká m ěrná jednotka 

Délka/plocha/vzdálenost 1 inch 2,5 cm 

 1 feet 30,5 cm 

 1 yard 91,44 cm 

 1 mile 1,6 km 

 1 square foot 929 cm² 

 1 square foot 0,092 m² 

 1 acre 4046,86 m² 

Hmotnost 1 ounce 28,35 g 

 1 pound 453,6 g 

 1 ton 907,18 kg 

Objem 1 gallon 3,785 l 

Teplota 50 Fahrenheits 10°C 

 100 F 37,77°C 

 

Vzorec pro konverzi teploty 

Stupně Celsia na stupně Fahrenheitů Fahrenheity na stupně Celsia 

(Celsius x 1,8) + 32 = F (Fahrenheit – 32)/1,8 = Celsius 

 
Napětí v elektrické síti má 110 V. Před odjezdem si ověřte, zda vaše elektrické spotřebiče (holicí strojek, vysoušeč 
vlasů, zdroj k notebooku) jsou uzpůsobeny k práci při napětí 110 V. 
 
On-line Conversion  
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Adaptace v novém prostředí 
 
Zdravení 
 
Lidé se obvykle při pozdravu dívají protistranně do očí a usmějí se. Často přidají jako součást pozdravu zdvořilostní 
frázi „How are you?“ „How is it going today?“ Odpovídejte stručně a poděkujte. Chování může být až humorně 
spontánní, zvláště pak v Bay Area. Bude se vám stávat často, že se na vás neznámý člověk usměje nebo vás 
pozdraví. Buďte zdvořilí a odpovězte. 
 
Dochvilnost 
 
Američané si velmi potrpí na dochvilnost, protože čas jsou peníze. Častá odpověď na otázku „How are you?“ je 
„Thanks, I am pretty busy“. Pokud víte, že budete mít zpoždění, zavolejte a omluvte se. Při setkání své zpoždění 
vysvětlete. 
 
Oblečení 
 
Bay Area patří mezi oblasti, kde se lidé oblékají spíše neformálně. Obecně řečeno východní státy dbají na formalitu 
oblékání více než západní. Zvláště Kalifornie je nekonvenční zemí, životní styl je podstatně uvolněnější než například 
v New Yorku. Přesto, pokud máte schůzku se zákazníkem nebo investorem, je dobré se obléci formálně.  
 
Kou ření 
 
Kouření je na většině veřejných míst nezákonné. Pokud jste kuřáci, informujte se o místě, kde si můžete zapálit. 
Většina kuřáků je odkázána na kouření před budovou. 
 
Alkohol 
 
Nákup a konzumace alkoholu je dovolena osobám starším 21 let. Při nákupu alkoholu nebo v restauraci/baru můžete 
být obsluhou vyzvání k předložení průkazu identifikace. Chystáte-li se večer do baru nebo nočního klubu, mějte u sebe 
pas nebo řidičský průkaz. Ke kontrole automaticky dochází před vstupem do podniku. Konzumace na veřejnosti je 
zakázána. 
 
Jazyk 
 
Američanům nevadí cizí přízvuk nebo lámaná angličtina. Buďte připraveni na často kladenou otázku „Where is your 
accent coming from?“ nebo „Where are you from?“ Na party u přátel nebo na networkingové akci si zbytečně dlouho 
nepovídejte se svým krajanem v rodném jazyce. Věřte, že to působí rozpaky. 
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Spropitné 
 

Obsluha v restauraci  (mimo fast-food) 

15 % je minimum, 20 % v případě vaší spokojenosti,  
25 % v luxusních restauracích, 20 % skupiny  
(u skupin 6 a více osob bývá spropitné automaticky 
připočteno ke konzumaci) 

Šatna 1 USD 

Valet parking  na hlídaném parkovišti (obsluha vám 
zaparkuje i přistaví vaše auto, klíče si nechává u sebe) 

2 USD–3 USD 

Portýr 2 USD za zavazadlo, 1 USD za každé další zavazadlo 

Kadeřnictví/salon  15 % 

Taxi  10–15 % 

Hotelový room service  1 USD–2 USD 

 
Obchodní jednání, etiketa 
 
Obecně řečeno, americká mentalita je postavena na těchto principech:11 
Důvěra a čestné jednání:  V USA se velmi dbá na důvěru a čest. Lidé lpějí na tom, aby dostali to, co jim bylo slíbeno. 
Ztratíte-li tvář, je velmi těžké si získat důvěru zpět. 
 
Individualismus  je spojován s nezávislostí a soběstačností jedince, seberealizací, soutěživostí, touhou po 
spravedlnosti a rovnoprávnosti, ale také se silným patriotismem. Touha být svým vlastním pánem souvisí s faktem, že 
v USA převažují co do počtu malé firmy nad velkými korporacemi. Téměř 2/3 všech amerických podniků jsou ve 
vlastnictví jedince nebo rodiny. Rodina a výchova dětí je pramenem amerického individualismu. Členové rodiny si 
dávají najevo vzájemný respekt a lásku, často spolu diskutují, děti mívají vlastní pokoje a od mala jsou vedeny 
k zodpovědnosti, schopnosti se sami rozhodovat a k finanční soběstačnosti. Mnoho studentů si bere studentské úvěry 
na pokrytí školného, které po absolutoriu splácí. 
 
Přesnost  v kontextu dochvilnosti a ve včasném plnění závazků. Američané důsledně plánují. Velmi citlivě je vnímáno 
nesplnění úkolu v termínu, nebo pokud přijdete na schůzku pozdě bez předchozí omluvy.  
 
Ok-to-fail mentality:  Silicon Valley je centrem zapálených inovátorů, podnikavých, tvůrčích osobností, které se nebojí 
experimentovat a brát na sebe riziko. Výrazným faktorem při vstupu do rizika je také pověstný optimismus a víra ve 
schopnost vyřešit budoucí problémy. 
 
Respekt  je v mezilidských i obchodních vztazích velmi důležitý. Chcete-li kritizovat, dělejte tak citlivě a nezapomeňte 
v prvé řadě podtrhnout pozitiva. Američané při jednáních mluví k věci, nedělá jim problém říci “ne”. Pověstná je i touha 
po rovnosti, proto nevyjadřují přílišný respekt vůči výše postaveným a bohatým, neoslovují se tituly (zpravidla je nemají 
na vizitkách) ani funkcemi, ale křestními jmény. Velmi si zakládají na preciznosti práce a na vysokém pracovním 
nasazení, proto často pracují přesčasy.  
 
Obchodní jednání:  Během obchodních jednání mluvte stručně. Jasně vysvětlete, co nabízíte a co od druhé strany 
očekáváte. Na konci jednání shrňte obsah a účel jednání, nezapomeňte poděkovat druhé straně za strávený čas 
a zůstat v kontaktu. 
 
Pravidelný networking 12 je zásadní součástí života každého podnikatele. Účelem je získávání obchodních informací, 
přátel, kontaktů a doporučení. Networking napomáhá efektivnímu rozvoji obchodu a podnikání. Základem je dát v rámci 
nenucené konverzace druhé straně najevo, co potřebuji a co mohu nabídnout. Kterýkoliv člověk vám má co nabídnout. 
Pokud jste například realitní makléř, může se kdykoliv stát, že vaše realitní služby doporučí váš kadeřník svému 
zákazníkovi nebo známému. Nezapomínejte předávat své kontaktní informace a aktivně se snažte udržovat 
v povědomí lidí, se kterými jste se setkali. 
Videa: Video - How to promote yourself without being obnox ious  

                                                 
11 Lessons from Silicon Valley   
12 Tips for networking in Silicon Valley  
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Místa, která byste neměli vynechat 
 
Silicon Valley 
 
San Jose – Museum of Innovation  
V muzeu inovace si můžete na vlastní kůži zažít simulaci zemětřesení, let do vesmíru, zkoumat dno oceánu nebo se 
dozvědět více o genetice. South Market Street, San Jose, CA 95113-2008  
 
Winchester Mystery House  
Bizarní dům o 160 pokojích, postavený ve viktoriánském stylu výstřední milionářkou Sarah Winchester, která jej 
budovala v letech 1884–1922. 525 South Winchester Boulevard, San Jose, CA 95128  
 
HP Garage - museum  
Na adrese 367 Addison Avenue, Palo Alto se v roce 1939 začalo rodit Silicon Valley 
 
University Avenue Palo Alto  
Živá, architektonicky unikátní ulice plná výborných restaurací, kaváren a barů. 
 
Santana Row, San Jose  
Oblíbená třída luxusu a znamenitých restaurací. 
 
Monterey a Carmel 
 
Při cestě do malebných přímořských městeček Monterey a Carmel se nezapomeňte zastavit na pompézním Hearst 
Castle  , který vybudoval mediální magnát William Hearst v letech 1919–1947 a hostil na něm nejednu hollywoodskou 
celebritu. 750 Hearst Castle Road, San Simeon 93452-9741 
 
San Francisco 
 
Fisherman´s Wharf  – promenáda u břehu zálivu lemovaná rybími restauracemi a obchody. Přístaviště trajektů, které 
vás převezou na Alcatraz. Alcatraz  – „nejostřejší“ americká věznice, která od poloviny 30. let do poloviny 60. let 
minulého století věznila největší zločince, jako byl Al Capone, Henri Young nebo Robert Stroud. 
 
Golden Gate Bridge  spojující San Francisco s Marin County byl otevřen v roce 1937 a brzy se stal symbolem San 
Francisca. 
 
Viktoriánská architektura je typická pro San Francisco. Nezapomeňte se projít po Alamo Square, Bush a Fillmore 
Street . 
 
Union Square, Embarcadero  a Market Street  jsou centrem dění, zábavy, luxusních obchodů, kaváren a restarací.  
Z Powell Street se pak můžete svést cable car do China Town, které patří mezi největší čínskou komunitu v Severní 
Americe. 
 
Golden Gate Park  – oblíbené místo oddechu. Najdete v něm California Academy of Science, Botanickou a Japonskou 
zahradu, ZOO. 
 
Napa Valley   – vyhlášená vinařská oblast plná sklípků a malebné přírody. Mezi oblíbené atrakce patří Napa Valley 
Wine Train  nebo Castello di Amorosa . 
 
Národní parky a p řírodní rezervace 
 
Muir Woods NM  Point Reyes NS  Sequoia NP  
Yosemite NP   Death Valley NP   Lassen Volcanic NP   
 
Kam ve čer 
 
Stálicemi nočního života Silicon Valley jsou San Jose (Santana Row), univerzitní Palo Alto (University Avenue 
a Ramona Street), Mountain View (Castro Street). Nekonečné možnosti noční zábavy a kvalitní gastronomie vám 
poskytne San Francisco , eventuelně v menší míře San Jose . 
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