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Protože firmám v České republice chybí na trhu práce 216 OOO pracovníků a mnohé podniky
proto nemohou uzavírat nové zejména exportní kontrakty, navíc si nedokáží sami zaj!stit
chybějící potřebné pracovníky v zahraničí, rozhodla se Česko-vietn amská společnost (ČVS)

výhradně svým kolektivním členům konkrétně pomoci. Chceme touto naší aktivitou navázat
na tradice spolupráce i pomoci ČR - VSR a tak posílit přáteIství ivzájemné vztahy obou zemí.
Náš projekt ,,Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám" již získal pozitivníohIas u koIektivních
členů ČVS, dále u mnoha firem podnikajících v ČR, ale také na významné konferenci svolané
místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.tuor. Vo.jtěchem Filipem, jenž nad
touto konferencí převzal záštitu a která se pod názvem ,,Využití kvaIifikovaných vietnamských
pracovníků na českém pracovním trhu a možnost spolupráce v oblasti vzdělávání" konala 30.

května 2016 přímo v Poslanecké sněmovně Par]amentu ČR a zúčastnili se jívelvys|anec VSR v

ČR J.E. Truong Manh Son i náměstci ministerstev průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí
ivnitra ČR. Ale také někteří poslanci Parlamentu ČR. Na závěr konference místopředseda PS

PČR JUDr. Vojtěch Filip vyzval ČVS, aby tento projekt realizovala,

Personální projekt Česko-vietn amské společnosti (ČVS) ctrce aktivné pomoci umožnit firmám
(výrobcům a exportérům) v České republice, které jsou kolektivními č|eny ČVS, legálně získat
potřebné pracovníky z Vietnamu, kteří budou zásadně vždy zaměstnáni jako jejich kmenoví
zaměstnanci se všemi právy i povinnostmi podle platných zákonů a nařízení ČR (mzda,

zdravotnía sociální pojištění, placená dovolená atd.) a budou mít firmou v ČR zajištěné řádné
ubytování. Firmy v ČR musí mít platné povolení regionálního úřadu práce v ČR zaměstnat
pracovníky z Vietnamu a také souhlas s vystavením zaměstnaneckých karet pro žádané
pracovníky a pracovnice. Firmy předloží vypracovaný návrh pracovní smlouvy i smlouvy na

ubytování V češtině i Ve Vietnamštině. Všech ny,překla dy do vietnamštiny musí být od státem
uznaného úředního překladatele a opatřenyjeho kulatým razítkem. Kontakt na překladatele
jim předáváme a informujeme je o všem, co je k povolení práce v ČR podle platných zákonů,
nařízeníi předpisů nutné zajistit. i
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