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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 prostřednictvím svých poboček ve 130
zemích reprezentuje na G20 a jinde podniky všech sektorů ze všech částí světa. ICC působí v České
republice již 16 let, sdružuje nejvýznamnější české banky a právní kanceláře, exportní firmy
a dopravní společnosti a poskytuje velký rozsah služeb zásadních pro realizaci Vašeho zahraničního
obchodu, jde o služby vzdělávací, poradenské, ale i o vytváření příležitostí pro uzavření partnerství se
zahraničními obchodními partnery.
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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:







Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu
Incoterms® 2010 Wallchart
Vzorová mezinárodní kupní smlouva
Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě
Komentář k UCP 600
Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010)

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

Semináře, odborné kurzy
Naše široká nabídka vzdělávací 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 2014 se uskutečnily tyto semináře:
16. 4.
23. 4.
29. 4.
5. 5.
15. 5.
20. 5.
9. 6.
11. 6.
18. 6.
16. 9.
17. 9.
2. 10.
20. 10.
30. 10.
12. 11.
19. 11.
20. 11.

(účastníků: 24)
(účastníků: 22)
(účastníků: 22)
(účastníků: 15)
(účastníků: 11)
(účastníků: 8)
(účastníků: 6)
(účastníků: 24)
(účastníků: 14)
(účastníků: 11)
(účastníků: 5)
(účastníků: 22)
(účastníků: 9)
(účastníků: 35)
(účastníků: 45)
(účastníků: 40)
(účastníků: 37)

Financování pohledávek – Forfaiting, Nová pravidla ICC – IFA pro forfaiting
Doprava zboží v mezinárodním obchodu
Nový občanský zákoník – uzavírání obchodních smluv
Praktické zkušenosti se získáváním a realizací obchodních zakázek
Platební podmínky v rámci kupní smlouvy
Zákon o obchodních korporacích
Documentary Credits in Practice
Praktické zkušenosti s realizací dodacích doložek dle Incoterms 2010
Přeprava nebezpečných věcí
Mezinárodní rozhodčí řízení ICC
Trampová námořní doprava
Nový občanský zákoník a závazkové vztahy v obchodě
Sjednejte řádně podmínky kupní smlouvy
Bankovní záruky v tuzemském i zahraničním obchodě
IT seminář Virtualizavaný CAD a 3D grafika
Incoterms 2010
Funkce námořního konasamentu v dopravě zboží
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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 matchmaking - zprostředkování užitečných kontaktů.
V roce 2014 jsme uspořádali tato teritoriální setkání:
7. 1.
7. 1.
8. 1.
11. 2.
2. 4.
2. 4.
18. 8.
20. 8.
20. 8.
21. 8.
1. 9.
1. 9.
11. 9.
11. 9.
16. 9.
18. 9.
3. 11.

(účastníků: 31)
(účastníků: 32)
(účastníků: 37)
(účastníků: 20)
(účastníků: 29)
(účastníků: 33)
(účastníků: 38)
(účastníků: 16)
(účastníků: 16)
(účastníků: 35)
(účastníků: 21)
(účastníků: 40)
(účastníků: 28)
(účastníků: 18)
(účastníků: 9)
(účastníků: 26)
(účastníků: 21)

Gruzie
Ázerbájdžán
Bělorusko
Španělsko
Libye
Saúdská Arábie, Bahrajn a Omán
Spojené arabské emiráty
Japonsko
Srbsko
Kazachstán
Turecko
Jižní Korea
Mexiko
Chile
Slovinsko
Izrael
Tunisko

Od roku 2011 spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. České firmy tak mají na každém
teritoriálním setkání příležitost seznámit se s novým českým velvyslancem krátce před jeho odjezdem na
diplomatickou misi. 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.

East-West Business Forum
naše jedinečná mezinárodní konference
14. – 15. října 2014
Již šestý ročník konference East-West Business forum,
tentokrát s názvem „LATIN AMERICA“, se konal v prostorách
Ministerstva zahraničních věcí pod záštitou Bohuslava
Sobotky, předsedy vlády, Lubomíra Zaorálka, ministra
zahraničních věcí, Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu,
Mariana Jurečky, ministra zemědělství, a Ivana Pilného,
předsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Konference otevřela nové možnosti pro další
rozvoj obchodní, hospodářské a finanční spolupráce České
republiky se zeměmi Latinské Ameriky, a to za účasti více než 200
zástupců businessu, nevládních organizací a vlád 20 zemí světa.
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Klubová setkání a další akce
Klubová setkání jsou pravidelné klubové akce pro členy ICC ČR nad aktuálními tématy.
V roce 2014 jsme uspořádali tato klubová setkání a další akce:
Novoroční klubové setkání
Klubový večer na téma: „Export služeb“
Kulatý stůl „Kostarika – obchod a investice“
Klubový večer s Ing. Janem Mládkem, CSc., ministrem průmyslu a obchodu, na téma:
„Hospodářská a exportní politika“
30. 7. Klubové setkání s Janem Hamáčkem, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, na téma: „Diverzifikace českého exportu“
5. 8. Klubové setkání s Ing. Karlem Burešem, předsedou představenstva a novým
Generálním ředitelem České exportní banky, a.s.
29. 8. Diskuze s Mongolskou delegací
14. 1.
11. 3.
9. 4.
22. 4.

Hospodaření
Hospodářské výsledky za rok 2014 (v tis. Kč)
Výnosy celkem
z toho:
Členské příspěvky
Tržby za služby
Ostatní příjmy

5 818

Náklady celkem
z toho:
Příspěvek do ICC
Provozní náklady

6 635

Hospodářský výsledek

907
4 591
320

782
5 853
-817
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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, osvobozeno od DPH) a
úhrada příspěvku na služby ve výši 20.000,- Kč nebo 30.000,- Kč (+ DPH)

Příklady výhod pro členy:
AKCE
 odborné semináře (1 - 2x měsíčně) - pro členy výrazné slevy
 teritoriální setkání s nově jmenovanými velvyslanci (1 - 2x měsíčně, účastnický poplatek 600 Kč) pro členy zdarma
 ročníková konference East-West Business Forum - prestižní mezinárodní konference s možností
získat důležité kontakty pro rozvoj obchodních aktivit
 klubová setkání se zajímavými hosty a příjemným rautem (4x do roka) - pouze pro členy
 kulaté stoly - pro členy zdarma
PUBLIKACE
 1 výtisk od každé publikace vydané ICC ČR (např. Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi
zahraničního obchodu v hodnotě 600 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.
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Zakládající členové:
* Asociace inovačního podnikání ČR
* Česká exportní banka, a.s.
* Československá obchodní banka, a.s.
* Hospodářská komora České republiky
* Komerční banka, a.s.

Řádní členové:
* Academy of Health Care Management, s.r.o.
* Advanced World Transport a.s.
* ALTA Invest, a.s.
* ANTECOM s.r.o.
* Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
* Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář
* BOHEMIA IURIS KAPITÁL, a.s.
* Citibank Europe plc, organizační složka
* Continental Barum, s.r.o.
* Cyber Fox, s.r.o.
* Česká bankovní asociace
* Česká spořitelna, a. s.
* Český aeroholding, a.s.
* ČEZ, a.s.
* Chemoprojekt, a.s. - člen SAFICHEM PROJEKTY
* DENTONS Europe CS LLP
* Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o.
* EEIP, a.s.
* Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
* GE Money Bank, a.s.
* Glatzová & Co, v.o.s.
* GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
* Hanseatic Business Centre, a.s.
* Havel, Holásek & Partners s.r.o.
* Hogan Lovells (Prague) LPP, organizační složka
* HSBC Bank plc, pobočka Praha
* ICZ a.s.
* INEL Holding, a.s.
* Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR

* LASVIT s.r.o.
* LBBW Bank CZ, a.s.
* Lekvi & Partners, s.r.o.
* Mareš Partners
* Monet +, a.s.
* MONTS, s.r.o.
* Noerr, s.r.o.
* ORBIT, s.r.o.
* PP Agency, s.r.o.
* PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
* PSG-International, a.s.
* PSJ, a.s.
* Raiffeisenbank, a.s.
* RENOMIA, a.s.
* ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
* Řízení letového provozu České republiky, s.p.
* S group holding, a.s.
* Squire Patton Boggs (US) LLP, organizační složka
* ŠKODA AUTO, a.s.
* TELEDIN s.r.o.
* Telefónica Czech Republic, a.s.
* The World Jurist Association
* Touzimsky Kapital, s.r.o.
* UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
* VÍTKOVICE, a.s.
* VORLÍČKOVÁ PARTNERS, s.r.o.
* Vysoká škola ekonomická v Praze - fakulta
mezinárodních vztahů
* Wavin Ekoplastik, s.r.o.

Čestní členové:
* Thomas Baťa
* Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz
* Dr. Richard Salzmann
* Ing. Vladimír Prokop
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Výkonné orgány ICC
(k 1. 6. 2015)

Předseda:
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., předseda

Výkonný ředitel:
Mgr. Karel Machotka

Výkonná rada:
JUDr. Alena Bányaiová, Bányaiová Vožehová, s.r.o. advokátní kancelář
Ing. Daniel Heler, člen představenstva a náměstek generálního ředitele, 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.

Dozorčí rada:
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář, Asociace inovačního podnikání
Ing. Ondřej Novák, jednatel, TELEDIN s.r.o.
JUDr. Milan Kohout

Sekretariát:
Ing. Lucie Brunclíková
Renata Filípková
Tereza Šťastná
Ing. Michaela Chodúrová, MBA

Kontakt
Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice
Sídlo:
Tel.:
E-mail:
www:
IČ:
DIČ:

Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany
257 217 744
icc@icc-cr.cz
www.icc-cr.cz
69781389
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.
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