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• RHK Brno je samostatným právním subjektem 

v rámci sítě HK ČR

• Zřízena na základě zákona č. 301/1992 Sb. 

o Hospodářské a Agrární komoře ČR

• Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování 

a ochraně zájmů členských firem

• Aktuální počet členů je 465

Poskytujeme služby v oblasti:

• vzdělávání

• právní poradenství 

• finanční poradenství

• exportní poradenství

• networkingové aktivity

• služby CzechPoint



Krajští exportní specialisté

Hospodářská komora České republiky a její regionální síť ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí ČR zavedla pilotně v pěti krajích, 

jmenovitě v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém, 

Pardubickém a ve Zlínském, pozici tzv. Krajského exportního specialisty. 

Krajský exportní specialista je od podzimu roku 2018 k dispozici podnikatelům v 

uvedených krajích, kteří mají zájem prosadit se na zahraničních trzích. Mezi 

hlavní činnosti Krajského exportního specialisty (KES) patří:

• „Point of First Contact“ pro podnikatele a firmy,

• orientace v systému podpory exportu,

• exportní poradenství,

• pomoc při sestavení a realizaci ročního exportního plánu (zahrnuje např. 

aktivity PROPED v Pobaltí a ve Skandinávii).



Síť Enterprise Europe Network

www.een.cz

Služby sítě jsou financovány Evropskou komisí z programu COSME a MPO ČR

• možnost najít partnery pro obchodní, technologickou nebo vědecko-

výzkumnou spolupráci v mezinárodním měřítku: B2B jednání během 

veletrhů a konferencí po celém světě (také Skandinávie a Pobaltí)

• vyhledávání technologií pro Váš další rozvoj nebo nabídka a 

prezentace Vašich produktů/služeb a inovativních řešení v zahraničí



Děkuji za pozornost!

• realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města 

Brna

• pro místní podniky nabídnul do 30. 4. 2019 možnost čerpat na vybrané 

služby veřejnou podporu de minimis z dotace, která je aktuálně k dispozici

• finanční podpora 75% z ceny služby do max. výše 50 000 Kč

Projekt „Centrum mezinárodního obchodu“

www.rhkbrno.cz/cmo



Zahájení podzim 2019??



Semináře a vzdělávací akce v Brně: 
Příprava a realizace odborně proexportně zaměřených akcí

témata jako cla, legislativa, kurzová ochrana, marketing, mezinárodní

právo, finanční podpora a pojištění apod. a teritoriální

semináře/konzultace zaměřené na konkrétní cílové země

V nejbližším období např.:

• 20. 6. ASEAN – slibné trhy pro český export a aktuální příležitosti v 

INDONÉSII, SINGAPURU, THAJSKU A VIETNAMU (akce 

CzechTrade)

• 19. 9. Krajská exportní konference

• 1.10. Mezinárodní tendry

• 3.10. Jak na Google Analytics a výkonnostní marketing



Informační a poradenské služby

Odpovědi na dotazy k exportu:

• Zprostředkování relevantních informací prostřednictvím místních

zahraničních partnerů: obchodní komory, instituce podporující v

dané zemi podnikání, ekonomická diplomacie apod.

• Mapa oborových příležitostí (MZV ve spolupráci s CzechTrade a

MPO)

Asistence a podpora při jednání s oficiálními institucemi v 

zahraničí:

• Setkání s velvyslanci a ekonomickými diplomaty, jednání se

zahraničními obchodními delegacemi v ČR pro usnadnění

navazování kontaktů



Informační a poradenské služby

Zjištění bonity potenciálních zahraničních obchodních partnerů:

Zprostředkování relevantních informací od specializované agentury.

• Máte možnost rychle a důkladně prověřit bonitu svého současného nebo

potenciálního obchodního partnera, odběratele či dodavatele

• Zjistit, jak platí své závazky

• Zda nemá registrované dluhy, není v konkurzu či v likvidaci

• Zda se nejedná o neregistrovaný podnikatelský subjekt, resp. podnikatelský

subjekt, který se za registrovanou firmu vydává.



Informační a poradenské služby

Dlouhodobá exportní asistence:

• Vyhledávání vhodných příležitostí pro export, monitoring zahraničních 

nabídek a poptávek pro zájemce

• Možnost odběru bezplatného elektronického zpravodaje zahraničních 

příležitostí

• Nabídka zařazení kooperačního profilu firmy do bezplatné celosvětové 

on-line databáze



Informační a poradenské služby
Celní poradenství, vyhotovení exportních dokladů:

• Vystavování karnetů ATA: mezinárodní celní dokument, který

zjednodušuje bezcelní dočasný vývoz obchodních vzorků, zařízení

potřebného k výkonu povolání, exponátů a zařízení pro účely výstav a

veletrhů nebo vědeckovýzkumného materiálu

• Ověřování certifikátů o původu zboží: dokument „Certificate of

origin“ prokazuje zemi původu vyváženého zboží, které je základním

předpokladem pro přiznání celního zvýhodnění

• Dále Vám nabízíme ověření obchodních a dopravních faktur,

důležitých dopisů a dalších dokumentů pro mezinárodní obchod či

vyhotovení exportních dokladů



Informační a poradenské služby
Jak získat zákazníky v Německu, Rakousku a Švýcarsku

• Prostřednictvím naší komory nabízíme exkluzivní možnost registrace v největší německé
B2B databázi "Wer liefert was?„

• Databáze obsahuje přes 540.000 firem se specializací na výrobu a obchod a má
návštěvnost více než 1 milion nákupčích z Německa, Rakouska a Švýcarska měsíčně.
Jedná se o nejpoužívanější databázi v regionu, protože v ní lze kontakty hledat a filtrovat
dle řady různých kritérií bezplatně.

• České firmy dosud mohly v databázi vyhledávat, neměly však možnost nechat se v ní
zalistovat. Díky našemu partnerství s WLW Vám nyní můžeme registraci nabídnout.
Pomocí zalistování jednoduše a rychle oslovíte zahraniční partnery, získáte poptávky od
nových zákazníků, otestujete bez rizika prodejní možnosti v zahraničí a zvýšíte viditelnost
a dohledatelnost Vaší společnosti online.

• Veškerou administraci zalistování včetně nastavení Vašeho profilu provedeme za Vás.



Realizace kontaktních akcí

Obchodní mise odchozí a příchozí:

Cílené akce v tuzemsku či zahraničí nabízí zprostředkování a organizaci

obchodních schůzek klienta s potenciálními zahraničními partnery, itinerář

schůzek, zajištění logistiky a případné asistence během jednání

V nejbližším období např.:

• 22. - 23. 5. podnikatelská mise do Maďarska

• 5. - 6. 6. podnikatelská mise do Slovinska

• 2. pol. 2019: podnikatelská mise na Ukrajinu a do severní Itálie



Realizace B2B akcí

27. 5. Applied Artificial Intelligence Conference, Vídeň, Rakousko

4. - 5. 6. kooperační burza Future of Building 2019, Vídeň, Rakousko

5. - 6. 6. URBIS SMART CITY FAIR, Brno

5. - 7. 6. kooperační burza TL Connect při veletrhu Transport Logistic, Mnichov 

16. - 20. 9. kooperační burza během veletrhu EMO 2019, Hannover

7. - 9. 10. kooperační burza Kontakt – Kontrakt během MSV 2019, Brno

13. - 14. 11. kooperační burza při veletrhu ELMIA Subcontractor 2019, Jönköping



Děkuji za pozornost!

Jsme víc než jen komora. Jsme business club.

Přejeme Vám hodně 

exportních úspěchů!

hrdlicka@rhkbrno.cz


