
 

 
Podmínky pro zájemce o zkoušku certifikovaného lektora 

Incoterms® 2020. 
 

 
ICC zavedla od 9/2019 zkoušky pro certifikované lektory Incoterms® 2020. 
 
Přihlásit ke zkoušce se může pouze kandidát nominovaný příslušným národním výborem.  
 
Zkouška je zpoplatněna – aktuální výše poplatku pro Českou Republiku je 1.000 USD + DPH v zákonné 
výši. Poplatek zahrnuje úhradu nákladů za zkoušku hrazenou ICC Academy a paušální úhradu nákladů 
ICC ČR spojených s přihlášením, bankovními poplatky a dalšími výdaji.  
 
Výkonná rada ICC ČR stanovila pro kandidáty následující podmínky: 
 

1. Podmínky, které musí uchazeči splnit jsou zveřejněny na webu ICC ČR. 
2. Kandidát podává přihlášku k rukám výkonného ředitele (machotka@icc-cr.cz), a to elektronicky 

e-mailem. 
3. Sekretariát ověří splnění podmínek a výkonný ředitel postoupí žádost výkonné radě, která o 

nominaci rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů na svém nejbližším zasedání nebo 
prostřednictvím hlasování per rollam. 

4. Kvalifikační předpoklady kandidáta a podmínky pro podání přihlášky ke zkoušce. 
4.1. Kandidát doloží veškeré kvalifikační předpoklady. 
4.2. Kandidát uhradí na účet ICC ČR poplatek za složení zkoušky v aktuální výši požadované 

ICC Academy a dále paušální poplatek za zpracování žádosti a její administraci ve výši 
stanovené výkonným ředitelem. 

4.3. Kandidát uzavře s ICC ČR rámcovou smlouvu o ochranně práv spojených s užíváním 
ochranné známky Incoterms® 2020 a vlastního díla Incoterms® 2020. 

4.4. Kandidát předloží aktuální strukturovaný profesní životopis včetně přehledu publikační 
činnosti. 

4.5. Kandidát splní následující kvalifikační předpoklady. 
4.5.1. Vysokoškolské vzdělání právního, ekonomického nebo technického směru 

(dokládá se kopií příslušného dokladu o vzdělání). 
4.5.2. Praxe jako lektor nebo pedagog v délce nejméně 3 roky v oblastech uvedených 

v bodě 4.5.1. (dokládá se evidencí ICC ČR, potvrzením vzdělávací instituce, kde 
kandidát působil, případně jiným důvěryhodným způsobem). 

4.5.3. Bezúhonnost – občanská i trestní (dokládá se čestným prohlášením). 
4.5.4. Prokazatelný kredit v oblasti mezinárodního obchodu a ve vztahu k činnosti ICC 

ČR (nedokládá se, tuto podmínku ověřuje sekretariát ICC ČR a o splnění rozhoduje 
výkonná rada ICC ČR). 

 
 
V Praze dne 8. 1. 2020 
 
 
           
 
          Karel Machotka, v. r. 
          výkonný ředitel ICC ČR 

 


