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Dosažené výsledky 
činnosti v roce 
2008

V roce 2008 se ICC důrazně zaměřila na 

podporu zvýšení obchodu a investic 

realizovaných na základě jejích pravi-

del a napomáhala podnikům dosáh-

nout jejich cílů a chopit se příležitostí 

globalizace.

Vytváření pravidel 
pro obchod
Pravidla a směrnice ICC se používají na 

celém světě, zjednodušují transakce 

a podporují dobrou obchodní praxi.

Jednotná pravidla pro dokumentární 

akreditivy (UCP), jejichž revize byla 

provedena v roce 2007, jsou v celém 

světě považována za základní pravidla 

pro obchody uskutečněné každý rok 

v řádu miliard dolarů.

Vzorové smlouvy ICC jsou pro malé 

a střední podniky neocenitelnými 

nástroji. S růstem velikosti a důležitos-

ti vzdělanostní ekonomiky se stává 

ochrana duševního vlastnictví výsostní 

potřebou, proto uvedla ICC na trh dvě 

nové modelové smlouvy: pro licencování 

ochranné známky a přenos technologií, 

které podporují nejlepší praxi v obchodu 

rozvinutých a také rozvojových zemích.

Obchod, investice 
a globalizace
Nově zvolený předseda ICC Victor 

Fung napsal těsně před plánovaným 

červencovým setkáním v Žene-

vě ministrům obchodu členských 

zemí WTO otevřený dopis s výzvou 

k urychlenému dokončení katarského 

kola jednání o liberalizaci světového 

obchodu. Dohoda ovšem uzavřena 

nebyla, a tak ICC vydala oficiální 

prohlášení, ve kterém vyjádřila své 

hluboké zklamání nad tímto výsled-

kem a současně zdůraznila zásadní 

důležitost podpory multilaterálního 

obchodního systému založeného 

na pravidlech, který je v současnosti 

ohrožen pesimistickým výhledem 

do budoucnosti globální ekonomiky. 

ICC ČR vyzvala českého zástupce ve 

WTO k podpoře pokračování jednání, 

alespoň na bilaterální úrovni.

V čase prohlubování globální úvěrové 

krize, která si vybrala svojí daň na 

mezinárodním obchodě a strmě 

padajících burzovních trzích, podá-

vala ICC aktivně své předpovědi, jak 

se globální ekonomika vyrovná se 

svými ztrátami. Generální tajemník 

ICC Guy Sebban vydal prohlášení, ve 

kterém vyzval vlády a centrální banky, 

aby pokračovaly v koordinovaném 

a soudržném přístupu při obnovování 

důvěry na finančních trzích. Předseda 

ICC Victor Fung se vyjádřil pro deník 

Dr. Ing. Jaromír Drábek

předseda ICC ČR

Bc. Vladimír Šiška

výkonný ředitel ICC ČR
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China Daily, kde žádal o obnovení 

globálního, multilaterálního a na 

pravidlech založeného obchodního 

systému s cílem obnovení globální 

důvěry. Victor Fung také prezentoval 

ICC v  CNN s naléháním na hlavní 

finanční představitele zemí G20, aby 

přijali opatření pro zmírnění krize, 

vykonali strukturální reformy a učinili 

kroky k oživení financování obchodu.

S růstem nejistoty a nestability 

v ekonomice se některé země uchylují 

k protekcionismu v obchodě a inves-

ticích. ICC proto prezentovala žádost, 

která naléhá na vlády zemí, aby se 

nestaly obětí protekcionismu, ale aby 

zabezpečily volnost investic. Podpora 

vlád je nevyhnutelná k zajištění zdra-

vých zahraničních investic, včetně 

státních investičních fondů, které 

vedou k růstu HDP, poklesu nezaměst-

nanosti a rostoucí životní úrovni.

Činnost komisí ICC ČR
V rámci Bankovní komise ICC ČR 

byla v roce 2008 ustavena pracovní 

skupina zabývající se problematikou 

revize URDG. Bankovní komise rovněž 

připravila stanovisko k revizi Občan-

ského zákoníku ve věci ustanovení 

týkajících se akreditivů a inkas. Sta-

noviska ICC ČR byla prezentována na 

zasedání bankovní komise ICC na jaře 

v Aténách a na podzim v Paříži.

Aktivně se ICC ČR v roce 2008 dále 

účastnila procesu revize INCOTERMS. 

V daňové oblasti byl v březnu 2008 

schválen vzor dokumentace k účto-

vání vnitropodnikových cen, diskuto-

vána byla problematika srážkových 

a nepřímých daní i daňové otázky 

týkající se změny klimatu, navázání 

spolupráce na úrovni ICC se Sítí pro 

daňovou spravedlnost, Iniciativa 

OECD proti škodlivým daním či záměr 

vytvoření pracovní skupiny ICC pro 

zlepšení obchodních znalostí vlád.

V oblasti rozhodčího řízení byla čin-

nost ICC poznamenána rekonstrukcí 

vedení a personálními a strukturál-

ními změnami ve vedení Rozhod-

čího soudu ICC. Národní výbor ICC 

Česká republika byl prostřednictvím 

arbitrážní komise iniciátorem spo-

lečného návrhu na obsazení funkce 

předsedy Rozhodčího soudu celkem 

osmi zemí střední a východní Evropy, 

podporovaného další téměř desítkou 

zemí. V rámci této iniciativy Národní 

výbor ČR navrhnul do této funkce 

P. Nowaczyka, současného před-

sedu Rozhodčího soudu při polské 

obchodní a průmyslové komoře. 

Ačkoliv tento návrh nebyl nakonec 

úspěšný, zapojila se Česká republika 

aktivně do celého procesu zásadních 

změn, pokud jde o vedení a fun-

gování Mezinárodního rozhodčího 

soudu ICC. Po přechodném období, 

kdy byl ve druhém pololetí soud 

veden Carlem Salansem z New Yorku, 

převzal na přelomu 2008/2009 defi-

nitivně funkci nově zvolený předseda 

Mezinárodního rozhodčího soudu ICC 

John Beechey.

Kromě toho byla v roce 2008 plně 

dokončena studie o aplikaci Newyor-

ské úmluvy (o uznávání a výkonu 

rozhodčích nálezů) ve více než sedmi 

desítkách zemí, která právě v roce 

2008 slavila padesáté výročí od svého 

přijetí. Za tuto dobu se úmluva stala 

jedním z nejdůležitějších nástrojů 

podpory mezinárodního obchod-

ního styku při prosazování nároků 

v případech, kdy strany sjednávají 

rozhodčí smlouvy pro řešení svých 

sporů. Díky této úmluvě jsou tak dnes 

rozhodčí nálezy (na rozdíl od rozsud-

ků národních soudů) v podstatě bez 

větších problémů prosaditelné na 

všech kontinentech. Právě předmětná 

studie mapovala praktické zkušenosti 

a stav v zemích, které jsou považová-

ny za země se standardní podporou 

rozhodčího řízení a které jsou tak 

automaticky považovány za země 

podporující širokou obchodní a hos-

podářskou výměnu. ICC ČR se na práci 

příslušné pracovní skupiny, která 

zmíněnou studii zpracovávala, aktivně 

podílela. Studie a její výsledky zohled-
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ňující nejen platnou právní úpravu, 

nýbrž zejména praktické zkušenosti 

jednotlivých zemí, byla bez výhrad 

schválena na podzimním zasedání 

arbitrážní komise konané v Buenos 

Aires, kterého se zástupci z ČR rov-

něž aktivně zúčastnili. Ačkoliv jsou 

výstupy z prací pracovních skupin 

publikovány zcela výjimečně, poprvé 

v historii činnosti arbitrážní komise 

bude studie zveřejněna spolu se vše-

mi pracovními dokumenty (národními 

zprávami), a to zejména s ohledem na 

praktický význam tohoto materiálu, 

který především mezinárodní praxe 

doposud postrádala.

Národní výbor ICC Česká republika 

byl dále ve třech případech požádán 

o nominaci předsedy rozhodčího 

senátu. Arbitrážní komise působící 

v rámci Národního výboru ICC Česká 

republika dále pokračovala v nava-

zování kontaktů s národními výbory 

a jejich arbitrážními komisemi v dal-

ších zemích.

Na sklonku roku 2008 zahájila 
ICC ČR několik nových projektů:

ORIGINAL 

(v souvislosti s iniciativou BASCAP)

Cílem projektu je sjednocení podni-

katelské komunity s cílem efektivněji 

identifi kovat problémy ochrany dušev-

ního vlastnictví, za součinnosti zástupců 

veřejné správy tato práva chránit a zvýšit 

veřejné povědomí o nebezpečích 

a dopadech padělatelství a pirátství.

iDTAX 

(v souvislosti s iniciativou BASIS)

Cílem projektu je vyvinutím elektro-

nického systému pro sběr a ucho-

vávání zjednodušených daňových 

dokladů a jeho zavedením do praxe 

přispět k rozvoji informační společ-

nosti a snížení administrativní zátěže 

podnikatelů.

DOSTUPNÁ ENERGIE

Cílem projektu je vyváženou diskuzí 

přispět k zabezpečení dodávek energií 

pro všechny spotřebitele za dostupné 

ceny za předpokladu respektování 

životního prostředí. 

V listopadu 2008 se sekretariát ICC ČR 
přestěhoval zpět na Malou Stranu, do 

vysoce reprezentativních prostor na adrese 
Thunovská 12, vhodných pro konání všech 

akcí ICC.
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21. ledna

Incoterms 2000

31. ledna

 Dopravní a zasílatelské dokumenty 

podle UCP 600 a ISBP 681

4. března

 Využití dohod FIDIC při uzavírání smluv 

o dílo

11. března

UCP 600

2. dubna

 Mezinárodní zasilatelství v současnosti

8. dubna

 Dokumentární akreditiv podle UCP 600 

a ISBP 681

20. května

 Mezinárodní silniční doprava nákladů

26. května 

 UCP 600 a ISBP 681 s Vincentem 

O´Brienem; 

28. a 30. května

 Master Classes on Incoterms

2. června  

 Dokumentární akreditivy podle UCP 

600 a ISBP 681

20. října 

 ve spolupráci s EGAPem – Bank Guaran-

tees s důrazem na praxi v severní Africe 

a Středním Východě s dvěma experty 

z banky UBAF;

22. října 

 Pojištění v zahraničním obchodě

25. října

Incoterms 2000

20. listopadu

Incoterms 2000

3. prosince

 seminář zaměřený na Názory bankovní 

komise v souvislosti s akreditivy podle 

UCP 600.

9. a 11. prosince 

 Master Classes on Incoterms 

Seznam vydaných 
a doporučených publikací ICC ČR:

❙  Průvodce doložkami Incoterms 2000,

❙  Realizace Incoterms 2000 v dopravě 

a pojištění

❙  Mezinárodní vzorová kupní smlouva

❙  Společná havárie v námořní a ve vnit-

rozemské vodní dopravě

❙  Jednotná pravidla a zvyklosti pro 

dokumentární akreditivy UCP 600

❙  Dokumentární akreditiv v praxi 4

❙  Bankovní záruka

Nové publikace ICC 
vydané v roce 2008:

No. 671

 Drafting and Negotiating Internatio-

nal Commercial Contracts (A Practical 

Guide)

No. 683 

The Complete UCP Uniform Customs 

and Practice for Documentary Credits 

Texts, Rules and History 1920-2007

No. 694

Users’ Handbook for Documentary 

Credits  under UCP 600

No. 695

We Must Talk Because We Can (Media-

ting International Intellectual Property 

Disputes)

No. 968

 Handbook of ICC Arbitration (Commen-

tary, Precedents, Materials)

Akce konané v roce 2008
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Hlavní směry činnosti ICC ČR 
v roce 2009

S přicházejícím koncem roku 2008 

se celosvětový obchod ocitnul 

v nejkritičtější ekonomické situaci za 

posledních 75 let. Během roku 2008 

se omezování úvěrů (které se začalo 

projevovat v Evropě a USA už v druhé 

polovině roku 2007) začalo zhoršovat 

a rozšiřovat závratnou rychlostí. Na 

podzim roku 2008 vyústilo do plného 

propuknutí globální finanční krize 

a následně se rozptýlilo do celé reálné 

ekonomiky.

Na základě této pochmurné 

ekonomické situace prezentuje ICC 

své cíle pro rok 2009. Bude to velmi 

těžký a tvrdý rok pro společnosti, 

domácnosti a také vlády jednotlivých 

států.

Během roku 2009 se komise ICC 

budou snažit o realizaci projektů 

reagujících na globální ekonomickou 

krizi a budou podporovat předkládání 

nových iniciativ anebo reagovat 

na nový vývoj během roku. Navíc, 

co se týče technické práce komisí 

v záležitostech, jakými jsou například 

financování obchodu a reforma 

finančního sektoru, je pro ICC životně 

důležité pravidelně informovat vlády 

a širokou veřejnost o podstatných 

zprávách, které se nesmí ztratit mezi 

všemi voláními po krátkodobých 

opatřeních.

Naneštěstí to bude na pozadí 

velmi nepříznivého obchodního 

klimatu na celém světě. Bude to čas 

pro uvážení naší podstaty a také 

naší budoucnosti. ICC už viděla 

mnoho recesí – také Velkou Depresi 

– odcházet a přicházet. I přes mnoho 

pozitiv a negativ té doby, ICC se vždy 

držela svých podstatných hodnot 

a misí a bude tak pokračovat s ještě 

větší vytrvalostí i v roce 2009. 

ICC bude v novém roce prezentovat 

příležitosti využití svých silných 

stránek – praktických služeb, které 

nabízí podnikům, a svou strategii 

založenou na principech, které 

sloužily světu během celé dlouhé 

existence ICC a nesmí být v průběhu 

krize odsunuty na okraj.

V roce 2009 oslavíme 90. 
výročí vzniku ICC a 10. výročí 
vzniku ICC v České republice.
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Hospodářské výsledky ICC za rok 2008:

Předseda
❙ Dr. Ing. Jaromír Drábek

Výkonný ředitel
❙ Bc. Vladimír Šiška

Sekretariát
❙ Ing. Michaela Janáková

❙ Bc. Linda Salíni

❙ Tereza Kukačková

❙ Bc. Pavel Andrle

❙ JUDr. Miroslav Šubert

Dozorčí rada
❙ Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.,

 generální sekretář Asociace 

 inovačního podnikání ČR

❙ JUDr. Milan Kohout

 předseda správní rady IMODS, o.p.s. 

❙ JUDr. Štefan Tomolya, předseda

 představenstva Bohemia Iuris Kapitál, a.s.

Hospodářské výsledky za rok 2008 (v tis. Kč)

Výnosy celkem 3 391

z toho:

Členské příspěvky 425

Tržby za služby 2 917

Ostatní příjmy 49

Náklady celkem 3 387

z toho: 

Příspěvek do ICC 446

Provozní náklady 2 941

Hospodářský výsledek 4

Výkonná rada
❙ Ing. Josef Blecha

 předseda představenstva 

 a generální ředitel Fezko, a. s.

❙ Ing. Miloslav Dudek

 ředitel mezinárodních vztahů

 Česká exportní banka a.s.

❙ Ing. Jiří Kunert

 předseda představenstva 

 UNICREDIT Bank a.s.

❙ Ing. Vratislav Kulhánek

 předseda představenstva 

 AAA Auto a.s.

❙ Ing. Ondřej Novák, CSc.

 člen představenstva HK ČR

❙ Ing. Jana Švábenská

 ředitelka Trade Finance

 Komerční banka, a.s.

❙ Dr. Jan Šťovíček

 partner KŠD Šťovíček

 advokátní kancelář, v.o.s.

Výkonné orgány ICC ČR (k 1. 1. 2009)
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Členové ICC ČR (k 31. 12. 2008)

Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o. Konečná & Šafář, v.o.s.

The World Jurist Assotiation Insurance Group
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Mezinárodní obchodní komora

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) byla 

založena v roce 1919, sídlí v Paříži. Dnes reprezentuje tisíce společností a asociací 

z více než 130 zemí. 

Prostřednictvím národních výborů ICC podnikatelé přenášejí své zájmy, stanoviska 

a názory na představitele nejvyšších orgánů, institucí a vlád všech zemí, včetně OSN, 

EU, WTO, OECD, u kterých má ICC poradní status na nejvyšší úrovni.

ICC má neotřesitelnou autoritu k vytváření pravidel, podle kterých se provádí 

mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná (nemají povahu 

zákonů), jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným 

stavebním pilířem mezinárodního obchodu. 

ICC poskytuje velký rozsah zásadních služeb, mezi kterými hraje důležitou roli 

provádění rozhodčích řízení v rámci stálého rozhodčího soudu – Mezinárodní 

rozhodčí soud ICC. Tento soud je celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí. 

International Chamber of Commerce

38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France

www.iccwbo.org


