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Úvod 
 

ICC - International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) propaguje a podporuje otevřený 

systém mezinárodního obchodu, investic a tržní ekonomiky již od svého založení na začátku 20. století.      

ICC je jedinou celosvětovou obchodní organizací, která reprezentuje podnikatele ve valném shromáždění 

OSN, při G20, v rámci WTO a na jiných mezinárodních fórech. ICC působí ve více jak 130 zemí světa.              

V České republice sdružuje ICC nejvýznamnější české banky a právní kanceláře, exportní firmy  

i dopravní společnosti a poskytuje velký rozsah služeb zásadních pro realizaci zahraničního obchodu.          

Jde zejména o služby vzdělávací, poradenské, ale i o vytváření příležitostí pro uzavření partnerství                    

se zahraničními obchodními partnery. V roce 2019 byla vydána nová revize pravidel Incoterms© 2020.    

Český překlad jsme pokřtili dne 17. 10. 2019 na oslavě 100 let ICC a 20 let ICC ČR v hotelu Kings Court. 
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Činnost 

Pravidla 
Pravidla a směrnice ICC se používají po celém světě, zjednodušují transakce a podporují dobrou obchodní praxi. 
V češtině jsme připravili a k prodeji nabízíme tyto publikace: 

• Incoterms® 2020 - NOVINKA  

• Komentář k UCP 600  

• Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv 

Semináře 
Široká nabídka vzdělávacích programů je zacílená na specifická témata do hloubky a příklady z praxe. Našimi lektory 
jsou experti s přímou vazbou na praxi a manažeři přímo z praxe.  

V roce 2019 se uskutečnily tyto semináře:  

21.1.   (účastníků: 8)    Doprava zboží v mezinárodním obchodu 
28.1.  (účastníků: 19)    Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy 
4.2.   (účastníků: 5) Liniová a trampová námořní doprava 
11.2. (účastníků: 18) Mezinárodní bankovní záruky v praxi, záruky podle URDG 758  
25.2.     (účastníků: 7)    Volba práva a volba fóra v mezinárodní právní praxi 
4.3.   (účastníků: 11) Hospodářská soutěž - praktické aspekty „dawn raid“, trestně právní konsekvence  
11.3.   (účastníků: 22) INCOTERMS 2010 
18.3.     (účastníků: 20) Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží 
25.3.   (účastníků: 14) Právo doménových jmen a doménové spory 
1.4. (účastníků: 11)    Doprava zboží v relaci Čína - Evropa 
8.4. (účastníků: 20) Když vyjednávání přestává být příjemné: Iracionalita, nedůvěra, vztek a hrozby 

15.4.    (účastníků: 5)     Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek 

29.4.    (účastníků: 8)    Obchody s EU z pohledu DPH 

30.4. (účastníků: 8)     Dobré smlouvy ve výstavbě - jak se vyhnout sporům 

6.5. (účastníků: 11)     Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy 

13.5. (účastníků: 19)    Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu, odpovědnost 

27.5. (účastníků: 15)    Rok po GDPR 

3.6. (účastníků: 26)    Mezinárodní a tuzemské bankovní záruky v praxi, záruky podle URDG 758 

10.6. (účastníků: 14)           INCOTERMS 2010 

16.9.    (účastníků: 40)      INCOTERMS 2020 

23.9.      (účastníků: 3)      Právo marketingu a reklamy - praktický průvodce 

7.10. (účastníků: 19)      Smluvní vztahy při silniční přepravě nákladů 

14.10.   (účastníků: 41)      INCOTERMS 2020 

21.10.   (účastníků: 8)       Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů 

29.10.     (účastníků: 15) Doklady v mezinárodní dopravě zboží, jejich použití, zaměnitelnost 

4.11. (účastníků: 41) INCOTERMS 2020 

11.11. (účastníku: 7)        Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu 

18.11. (účastníků: 11)      Vyjednávání v mezinárodním kontextu 

2.12. (účastníků: 40) INCOTERMS 2020 

9.12. (účastníků: 11)  Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu, odpovědnost 

16.12. (účastníků: 26) Bankovní záruky v praxi, záruka podle NOZ, zkušenosti se zárukami 

Konference 
V roce 2019 jsme pokračovali v tradici pořádání mezinárodních konferencí. První konference proběhla v polovině 

března a byla zaměřena na témata spojená s mezinárodní arbitráží. Partnerem konference Prague Arbitration Day 

2019 byl, stejně jako loni, Arbitrážní soud ICC v Paříži. Na podzim jsme uspořádali také druhý ročník konference 

Trade Finance Conference Prague 2019.  

V roce 2019 jsme uspořádali tyto konference: 
 

15.3.  (102 osob ) Prague Arbitration Day 2019 
30.9. - 1.10.  (55 osob) Trade Finance Conference Prague 2019 
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Teritoriální setkání 
Naším cílem je představit a přiblížit obchodní a investiční příležitosti prioritních zemí a zemí zajímavých             

z pohledu českých exportérů. Podáváme praktické informace a rady o provádění obchodu v dané zemi, 

organizujeme networking - zprostředkování užitečných kontaktů.  
 

Od roku 2011 spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. České firmy tak mají na každém 
teritoriálním setkání příležitost seznámit se osobně s českým velvyslancem v dané zemi. Našim společným 
cílem je posílit pozitivní vztahy mezi českým zastoupením v zahraničí a českými exportéry, podporovat český 
vývoz a napomáhat českým společnostem k prosazení se na zahraničních trzích.  

 

V roce 2019 jsme zorganizovali tato teritoriální setkání:  
 

7.2. (účastníků: 33) Velká Británie 
19.2. (účastníků: 16) Litva 
25.2. (účastníků: 15) Francie 

23.5. (účastníků: 12) Norsko 

20.6. (účastníků: 22) Vietnam 

19.8. (účastníků: 19) Brazílie 
21.8. (účastníků: 17) Argentina (Paraquay a Uruquay) 
27.8. (účastníků: 19) Zambie 
2.9. (účastníků: 22) Dánsko (Grónsko a Faerské ostrovy) 
14.11. (účastníků: 20) Španělsko 

 

Klubová setkání  
Klubová setkání jsou pravidelné klubové večery pro členy ICC ČR nad aktuálními tématy.  

V roce 2019 se konala tato klubová setkání: 
 

23.1.     Novoroční klubové setkání 

24.6. Klubové setkání u příležitosti konání Valné hromady ICC ČR 

17.10. Oslava 100 let ICC a 20 let ICC ČR 

Hospodaření 
 

Hospodářské výsledky za rok 2019 (v tis. Kč) 
 

Výnosy celkem 6 403  

z toho:  

Členské příspěvky 787 

Tržby za služby 4 811 

Ostatní příjmy 805 

 
Náklady celkem 

 
5 872 

z toho:  

Příspěvek do ICC 657 

Provozní náklady 5 215 

  

Hospodářský výsledek   531 
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Členství 
 

Členství je dobrovolné a otevřené pro právnické osoby zaregistrované na území ČR, vzniká rozhodnutím 

Valné hromady ICC ČR. Podmínkou je úhrada členského poplatku 15.000,- Kč nebo 5.000,- Kč (platí malé 

podniky) a úhrada příspěvku na služby ve výši 5.000,- Kč (platí malé podniky), 20.000,- Kč nebo 30.000,- Kč. 

Příklady výhod pro členy: 
AKCE  

• odborné semináře (1 - 2x měsíčně) - pro členy výrazné slevy  

• teritoriální setkání s velvyslanci (1 - 2x měsíčně, účastnický poplatek 600,- Kč) - pro členy zdarma 

• klubová setkání se zajímavými hosty a občerstvením - pouze pro členy  

• kulaté stoly - pro členy zdarma 

PUBLIKACE  

• 1 výtisk od každé publikace vydané ICC ČR (např. Incoterms® 2020 v hodnotě 950,- Kč) - zdarma     

+ zajímavé slevy na další výtisky 

• výhodné možnosti inzerce 

PORADNA  

• poradna v oblasti mezinárodního obchodu a dopravy, arbitráže či bankovního styku - pro členy 

zdarma 

PRAVIDLA a STRATEGIE  

• možnost zapojení se do práce odborných komisí při ICC 

• podíl na implementaci Exportní strategie ČR 2012 - 2020  

PROPAGACE 

• výhodné možnosti propagace Vaší společnosti 

 

 

Vrátíme Vám Váš příspěvek na služby: 

Příklad dosažených úspor z využívání služeb ICC ČR. Za rok ušetříte např. 30.000,- Kč, což odpovídá 

hodnotě členského příspěvku na služby: 

 
 

Efekt z využívání našich služeb může být při Vašem aktivním zapojení samozřejmě mnohonásobně vyšší - 

získané cenné kontakty, informace o obchodních příležitostech apod.  

http://www.icc-cr.cz/cs/akce?type=1
http://www.icc-cr.cz/cs/akce?type=4
http://www.icc-cr.cz/cs/akce?type=2
http://www.icc-cr.cz/cs/sluzby-a-projekty/publikace
http://www.icc-cr.cz/cs/o-icc/temata-a-komise-icc
http://www.icc-cr.cz/cs/sluzby-a-projekty/exportni-strategie
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Členové v roce 2019 

Zakládající členové: 

* Česká exportní banka, a.s.  

* Československá obchodní banka, a.s. 

* Hospodářská komora České republiky 

* Komerční banka, a.s.  

* ŠKODA AUTO, a.s. 

 

Řádní členové: 
 

* Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační    

  složka 

* ANTECOM s.r.o.   

* Blue services s.r.o. 

* BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 

* Citibank Europe plc, organizační složka 

* Clifford Chance Prague LLP, organizační složka  

* Continental Barum, s.r.o.  

* Cyber Fox, s.r.o.  

* Czech Gulf Business Council z.s. 

* Česká bankovní asociace    

* Česká spořitelna, a.s.   

* DLA Piper Prague LLP, organizační složka 

* ECT, s.r.o. 

* EEIP, a.s.  

* Euroafricaasia Business Consulting s.r.o. 

* Expobank CZ a.s. 

* Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  

* GrECo International s.r.o.  

* HANSEATIC BUSINESS CENTRE, a.s.  

* HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář  

* HSBC France - pobočka Praha 

* Chemoprojekt, a.s. - člen SAFICHEM PROJEKTY 

* ICZ a.s.  

* International Education Society Ltd. 

* JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. 

* Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 

 

 

* Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR  

* LASVIT s.r.o.  

* LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. 

* LOGAREX Smart Metering s.r.o. 

* Mareš Partners  

* MONETA Money Bank, a.s. 

* MONTS s.r.o.  

* MSC Czech Republic organizační složka 

* Nalwatech Czechoslovakia s.r.o. 

* Noerr s.r.o.  

* O2 Czech Republic a.s. 

* POLYTECHNA - UNIMEX, s.r.o. 

* PP Agency s.r.o.  

* PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář  

* Raiffeisenbank a.s.  

* ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

* ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

* Řízení letového provozu České republiky, s.p.  

* The World Jurist Association  

* TOUZIMSKY KAPITAL s.r.o.  

* UEPA advokáti s.r.o. 

* UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

* Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta 

* ViT Logistics s.r.o. 

* Vysoká škola ekonomická v Praze - fakulta 

mezinárodních vztahů  

* Wavin Ekoplastik s.r.o.  
 

Čestní členové: 

* Ing. Vladimír Prokop 

* Dr. Richard Salzmann 

* Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz 

* Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. 

http://www.csob.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.skoda-auto.cz/
http://www.citibank.cz/
http://www.barum.cz/
http://www.cyberfox.cz/
http://www.czech-ba.cz/
http://www.ceb.cz/
http://www.eeip.cz/
http://www.egap.cz/
http://hanseatic.eu/
http://kzps.cz/
http://kzps.cz/
http://www.marespartners.cz/
http://www.rb.cz/
http://www.rowanlegal.com/cz.html
http://www.rlp.cz/
http://www.worldjurist.org/
http://www.touzimsky-kapital.com/
http://www.vse.cz/
http://www.vse.cz/
http://www.ekoplastik.cz/
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Orgány ICC ČR   
(k 1. 6. 2020) 

                           
             Předseda 

              JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb 
Výkonný ředitel 

Mgr. Karel Machotka 

 

Výkonná rada: 

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., místopředseda ICC ČR; prezident, Hospodářská komora ČR 
Ing. Monika Houštecká, ředitelka Trade Finance Services - Financování obchodu, Česká spořitelna, a.s. 
Ing. Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace, Česká exportní banka a.s. 
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda představenstva, EEIP, a.s. 
Ing. Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, Komerční banka, a.s. 
Ing. Roland Viskupič, MBA, ředitel Global Transaction Banking, UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia a.s. 

 

Dozorčí rada:  

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA, předseda Dozorčí rady; advokát, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. 
JUDr. Milan Kohout, jednatel, POLYTECHNA - UNIMEX, s.r.o. 
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., zapsaný mediátor a rozhodce, lektor na PrF UK 
 

Sekretariát: 

Bc. Pavel Andrle, LL.M. 
Renata Filípková 
Ing. Simona Kropáčková 
Tereza Šťastná 

Kontakt 
 
Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice 

Sídlo:      Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

Tel.:         257 217 744 

E-mail:        icc@icc-cr.cz 

www:         www.icc-cr.cz 

IČ:      69781389 

DIČ:      CZ69781389 

 
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99. 

Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.  

mailto:icc@icc-cr.cz
http://www.icc-cr.cz/

