
                                                                                    

 

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na  
 

WEBINÁŘ  
 

 

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE VIETNAMU  
 
 

TERMÍN: 10. listopadu 2020 (09:30-11:30 hod.)  
   

 

TÉMATA, KTERÁ ZAZNÍ BĚHEM SEMINÁŘE: 

▪ dohoda o volném obchodu EU s Vietnamem 
▪ aktuální situace a další vývoj na vietnamském trhu  

▪ perspektivní sektory pro české firmy 

▪ vyhledání vhodných obchodních partnerů, oslovení, komunikace 

▪ jak správně jednat s vietnamskými partnery 

▪ logistika a odeslání zboží, podmínky uzavření smlouvy 

 

Hosté: 

Mgr. Jiří Šebek, CEKINDO Vietnam 

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (bude potvrzeno) 

 

Během webináře bude možné pokládat dotazy formou online chatu, po skončení webináře lze 

dotazy zaslat e-mailem nebo si můžete domluvit online individuální konzultaci.  

 

Na seminář se můžete přihlásit nejpozději do 9.11.2020 na kontaktech: lavrovicova@khkzk.cz. 
Po registraci obdržíte potvrzení a další instrukce. 

Akce je ZDARMA. 

 
 

 

mailto:lavrovicova@khkzk.cz


                                                                                    

 

 
 

VÝHODY OBCHODOVÁNÍ S VIETNAMEM  
 

 

 

• Vietnam nabízí daňové úlevy pro IT firmy a výrobní společnosti 

• Firmy mohou získat finanční podporu díky projektu PROPEA (70% nákladů hrazeno 

státem) 

• Díky podpisu dohody o volném obchodu EVFTA-růst vzájemného obchodu mezi EU a VN 

• Vietnam je členem ASEAN a dalších sdružení, spolků 

• Vietnam je často nazýván bránou do Asie, nabízí obrovský trh (téměř 100 mil. obyvatel) s 

velkým potenciálem 

• Ekonomika VN: >7% růst HDP v posledních 2 letech 

• I přes COVID-19 je Vietnam jediná země ASEAN, kde se v dalších letech očekává pozitivní 

růst HDP (~3 %)  

• Minimální mzda = $190 

• Mladá populace, high skills 

 

 
 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY OD ČESKÝCH FIREM  

 

 

• Jaký tip firmy je vhodný pro klasické export/import obchodní aktivity? 

• Můžu být 100% vlastníkem firmy ve Vietnamu? 

• Musím být fyzicky přítomen ve Vietnamu při zakládání firmy? 

• Výhody a nevýhody zastupitelské kanceláře oproti klasické s.r.o.? 

• Jaké daňové povinnosti mě jako podnikatele ve Vietnamu čekají? 

• Co všechno je potřeba k tomu, abych mohl do Vietnamu dovážet? (jídlo/nápoje/doplňky 

stravy apod.) 

• Jak mohu v budoucnu získat peníze z firmy zpět do ČR? (dividendy) 

• Jak vysoký základní kapitál firmy potřebují? 

• Co vše je třeba mít legálně ověřené a v originálech?  

 
 

 

 


