Široké spektrum služeb – činnost Česko-německé obchodní a průmyslové komory
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Díky
úzkým hospodářským a společenským kontaktům, jakož i excelentním službám přispívá k vytváření hodnot svých
členů a klientů v České republice i v Německu. ČNOPK byla založena v roce 1993 v Praze jako následník Delegace
německého hospodářství v České republice a je se zhruba 570 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou
komorou v České republice. K našim členům patří mimo jiné nejdůležitější němečtí investoři a významné české
firmy.
Členská organizace
Máme úzké kontakty s četnými firmami, svazy a vládními organizacemi v České republice a Německu. Podporujeme budování obchodní sítě našich členů i výměnu zkušeností s firmami v České republice. Prostřednictvím práce
s médii zastupujeme zájmy členů a v našich publikacích, na webové stránce a v pracovních skupinách informujeme o aktuálních hospodářských a hospodářsko-politických tématech. Členská setkání jako Jour Fixe, Hospodářská
diskuze nebo Letní slavnost jsou oblíbenými společenskými událostmi česko-německých hospodářských kruhů.
Poskytovatel služeb
Pod značkou DEInternational podporujeme německé firmy při vstupu na český trh a poskytujeme poradenství českým firmám, které naopak chtějí vstoupit na trh německý. Prostřednictvím 100% dceřiné firmy AHK Services s.r.o.
nabízíme široký servis při vstupu na trh a investiční činnosti v České republice. Naše nabídka sahá od obecných
informací ke vstupu na trh a zakládání firem přes zprostředkování obchodních kontaktů a podporu při jednáních
s budoucími partnerskými firmami až po výběr personálu. Převezmeme mzdové a finanční účetnictví nebo vyřízení
vrácení daně z přidané hodnoty. Dále nabízíme informace o bonitě, inkasní a smírčí služby. Poskytujeme speciální
poradenství v branžích Automotive & strojírenství, Energie & životní prostředí, Inovativní technologie a Potravinářství. Naše portfolio služeb doplňuje rozsáhlá nabídka dalšího vzdělávání a podpora vystavovatelů a návštěvníků
na odborných veletrzích v Německu.
Oficiální zastoupení německého hospodářství
Reprezentujeme a hájíme zájmy členů a německého hospodářství ve vztahu k českým politickým a vládním organizacím. Informujeme veřejnost, média a instituce obou zemí o otázkách hospodářského vývoje a bilaterálních
obchodních vztahů. Jako oficiální zastoupení Svobodného státu Bavorsko a pověření zástupci hospodářství Saska
podporujeme spolupráci na mezistátní úrovni.
Člen celosvětové sítě zahraničních hospodářských komor
Německé zahraniční hospodářské komory (Auslandshandelskammern – AHK) nabízí své zkušenosti, kontakty a služby německým i zahraničním firmám na 120 místech v 80 zemích světa. Zahraniční hospodářské komory mají zastoupení ve všech
zemích, které jsou pro německé hospodářství obzvlášť zajímavé.
Zahraniční hospodářské komory jsou v Německu úzce spojeny se sítí německých
obchodních a průmyslových komor (Industrie- und Handelskammern – IHK). Obchodní a průmyslové komory společně se zahraničními hospodářskými komorami
podporují německé firmy při budování obchodních vztahů v zahraničí.
Zastřešující organizací obchodních a průmyslových komor je Německý sněm obchodních a průmyslových komor (Deutscher Industrie- und Handelskammertag –
DIHK), který zároveň koordinuje i celosvětovou síť zahraničních hospodářských
komor.
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