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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.  
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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 

• Komentář k UCP 600  

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

 

Semináře a webináře 
V tomto roce jsme uskutečnili celkem 56 webinářů a seminářů pro veřejnost a seminářů na míru. Byl to 
obdobný počet jako v předchozím roce, kdy proběhlo celkem 55 vzdělávacích akcí. Činnost v této oblasti 
byla i v roce 2021 poznamenána pandemií COVID-19. Projevilo se to zejména snížením počtu účastníků 
jednotlivých akcí a vysokým počtem akcí pořádaných v on-line podobě. 

V roce 2021 se uskutečnily tyto semináře a webináře pro veřejnost:  

11.1.   (účastníků: 3)    Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty 
18.1.  (účastníků: 5)    INCOTERMS 2020 - srovnávací seminář 
25.1.   (účastníků: 3) Doprava zboží v mezinárodním obchodu 
8.2. (účastníků: 3) INCOTERMS 2020 - komplexní seminář 
22.2.     (účastníků: 3)    Liniová a trampová námořní doprava 
1.3.   (účastníků: 15) Standby akreditivy v zahraničním obchodě a Pravidla pro standby akreditivy 
22.3.   (účastníků: 13) Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží  
29.3.     (účastníků: 10) Dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku   
19.4.   (účastníků: 11) Bankovní záruky podle URDG 758 - seznámení s posledním zněním návrhu dokumentu 
26.4. (účastníků: 12)    Aktuální stav a příčiny prudkého růstu dopravních nákladů z Dálného východu 
3.5. (účastníků: 6) Doprava zboží v relaci Čína - Evropa 

10.5.    (účastníků: 8)     Přezkoumání dokumentů předkládaných pod dokumentárními akreditivy 

17.5.    (účastníků: 7)    INCOTERMS 2020 - srovnávací seminář 

31.5. (účastníků: 8)     Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, dokumentární platby, digitalizace 

14.6. (účastníků: 8)     Bankovní záruky podle URDG 758 a ISDGP 

15.6. (účastníků: 94)    Digitalizace a bankovní identita 

21.6. (účastníků: 4)    INCOTERMS 2020 - komplexní seminář 

13.9. (účastníků: 18)    Papírové a elektronické dokumenty v oblasti záruk, Autentikace dokumentů  

20.9. (účastníků: 2)           Kupní smlouva v zahraničním obchodu 

4.10.    (účastníků: 13)      Doklady v mezinárodní dopravě zboží 

11.10.      (účastníků: 11)      Dokumentární akreditivy a inkasa v příkladech  

18.10. (účastníků: 18)      INCOTERMS 2020 - komplexní seminář 

25.10.   (účastníků: 11)      Dobré smlouvy ve stavebnictví 

1.11.   (účastníků: 14)       Záruky podle URDG 758 a ISDGP 

8.11. (účastníků: 16)           Tahat za kratší konec: Vyjednávat jako slabší strana 

15.11.    (účastníků: 7)      INCOTERMS 2020 - srovnávací seminář 

22.11.      (účastníků: 8)      Kombinovaná přeprava nebezpečných věcí  

23.11. (účastníků: 15)      Nové stavební právo 

29.11.   (účastníků: 11)      Zajištění a financování pohledávek 

6.12.   (účastníků: 8)       Nejčastejší škody při dopravě zboží v mezinárodní obchodu, odpovědnost dopravce 
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Konference 
V roce 2021 se nám podařilo uspořádat obě naše tradiční konference. Konference museli být výhradně v on-
line režimu, což se pozitivně projevilo na počtu účastníků konferencí, ale ochudilo to jednotlivé účastníky         
o možnost vzájemného networkingu. Za důležité považujeme zejména to, že jsme nepřerušili tradici 
úspěšných mezinárodních akcí a věříme, že v příštím roce již budou obě konference moci proběhnout 
v tradičním formátu.  

V roce 2021 jsme uspořádali tyto konference: 
 

18.3.     On-line Prague Arbitration Day 2021  

2.12.     On-line Trade Finance Conference Prague 2021 

Teritoriální setkání 
Oproti loňskému roku, kdy mohlo proběhnout pouze jedno teritoriální setkání, se nám v roce 2021 podařilo 

uskutečnit 4 setkání. Více nám opět nedovolila pandemická situace. 
 

V roce 2021 se konala tato teritoriální setkání: 
 

1.9.       Filipíny  

2.9.       Gruzie 

23.9.     Srbsko 

16.12.   Mexiko 

Klubová setkání  
Klubová setkání jsou pravidelné klubové večery pro členy ICC ČR nad aktuálními tématy. V tomto roce mohlo 
proběhnout bohužel pouze jedno klubové setkání. 

V roce 2021 se realizovalo toto klubové setkání: 
 

23.6.     Klubové setkání u příležitosti konání Valné hromady ICC ČR 

Hospodaření 
 

Hospodářské výsledky za rok 2021 (v tis. Kč) 
 

Výnosy celkem 3 774  

z toho:  

Členské příspěvky 696 

Tržby za služby 2 951 

Ostatní příjmy 127 

 
Náklady celkem 

 
3 773 

z toho:  

Příspěvek do ICC 353 

Provozní náklady 3 420 

  

Hospodářský výsledek  1 
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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 

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


 
6 

Členové v roce 2021 

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: 
 

* act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 

* Allen & Overy (Czech Republic) LLP, org. složka 

* ANTECOM s.r.o.   

* Blue services s.r.o. 

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

* Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář 

* Cambridge Business School s.r.o. 

* CEMI MBA Studies s.r.o.  
* Citibank Europe plc, organizační složka 

* Clifford Chance Prague LLP, organizační složka  

* CoVpoint s.r.o. 

* Cyber Fox, s.r.o.  

* Česká bankovní asociace    

* Česká spořitelna, a.s.   

* DLA Piper Prague LLP, organizační složka 

* ECT, s.r.o. 

* EEIP, a.s.  

* European School of Business & Management SE 

*Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní 

kancelář, s.r.o. 

* Expobank CZ a.s. 

* Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  

* GOODWILL PARTNER, s.r.o. 

* GrECo JLT Czech Republic, s.r.o. 

* HANSEATIC BUSINESS CENTRE, a.s.  

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

* Chemoprojekt, a.s. - člen SAFICHEM PROJEKTY 

* ICZ a.s.  

* International Education Society Ltd. 

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

 

 

 
 

* JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. 

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

* Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR  

* LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. 

* LOGAREX Smart Metering s.r.o. 

* MONETA Money Bank, a.s. 

* MSC Czech Republic organizační složka 

*Prague Advanced Technology and Research 

Innovation Center, a.s. 

* POLYTECHNA - UNIMEX, s.r.o. 

* PP Agency s.r.o.  

* PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 

* PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář  

* Raiffeisenbank a.s.  

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

* Řízení letového provozu České republiky, s.p.  

* SAINT CLARE s.r.o. 

* Skils s.r.o. advokátní kancelář 

* Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář 

* ŠKODA PRAHA a.s. 

* 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 

* Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář 

* ViT Logistics s.r.o. 

* Vysoká škola ekonomická v Praze - fakulta 

mezinárodních vztahů  

* ZAVRZ 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.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.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/
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Orgány ICC ČR   
(k 1. 6. 2022) 

                           
             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. Jiří Flégl, ředitel úseku Global Transaction Banking, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
Ing. Monika Houštecká, ředitelka Trade Finance Services - Financování obchodu, Česká spořitelna, a.s. 
Ing. Petr Križan, Česká exportní banka a.s.  
Mgr. Dušan Sedláček, partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 
Ing. Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, Komerční banka, 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 
Tereza Šťastná 

Kontakt 
 
Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice 

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

Tel.:         +420 257 217 744 

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/

