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Poslání 
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 120 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 a G20, u kterých má ICC poradní 

status na nejvyšší úrovni. Být členem ICC je otázkou prestiže. ICC ČR je tu pro Vás již 12 let. 

ICC vytváří pravidla, podle kterých se provádí mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná, 

jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního 

obchodu. 

ICC poskytuje velký rozsah služeb zásadních pro realizaci zahraničního obchodu, jde o služby vzdělávací, 

poradenské, ale i o vytváření příležitostí pro uzavření partnerství se zahraničními obchodními partnery.  

prestiž 

 

pravidla 

 

partnerství 
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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: 

 Bankovní záruky 

 Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy UCP 600 

 Komentář k UCP 600  

 Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě 

 Vzorová mezinárodní kupní smlouva 

 

V roce 2010 jsme vydali: 

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) 
Tato revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG) je jejich první revizí od roku 1991, kdy byla 

tato pravidla ICC vytvořena.  

Původní pravidla URDG 458 se v posledních letech těšila širokému mezinárodními přijetí, které následovalo poté, 

co je do svých vzorů záruk zahrnula Světová banka a co byla schválena organizací UNCITRAL a vedoucími 

profesními asociacemi jako např. FIDIC.  

 

Incoterms ® 2010 a Incoterms ® 2010 Wallchart 

 

 Incoterms představující oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní 
obchodní komorou, usnadňují provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na Incoterms® 2010 
v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních 
komplikací.  
Od prvního vydání Incoterms Mezinárodní obchodní komorou v roce 1936 byla úroveň tohoto 
světově uznávaného smluvního pravidla aktualizována tak, aby odpovídala současnému vývoji v 
mezinárodním obchodě. Incoterms® 2010 berou náležitý zřetel na rozšíření volných celních zón, 
na širší používání elektronické komunikace v obchodních transakcích, na náročnější požadavky na 
bezpečnost pohybu zboží a na změny v dopravních způsobech. Pravidla Incoterms® 2010 
aktualizují a sjednocují podmínku „dodání“ snížením celkového počtu pravidel z 13 na 11 a 
nabízejí současně jednoduší a jasnější výklad těchto pravidel. Incoterms® 2010 jako první zavádějí 
neutrální označování prodávajícího a kupujícího bez zřetele na pohlaví.  
 

Rozsáhlé odborné posouzení, které bylo provedeno Komisí Mezinárodní obchodní komory pro obchodní právo 

a praxi, jejíž členové jsou vybráni ze všech končin světa a ze všech obchodních sfér, dává záruku, že INCOTERMS 

2010 odpovídají potřebám obchodu kdekoli na světě. 

 

 

Vzdělávací systém ICC ČR 

Hlavním tématem cyklu seminářů je v současné době vedle dalších okruhů nová verze Incoterms.  

Semináře jsou pořádány nejen v sídle ICC, dále i v sídle objednatelů, kterými jsou nejen podniky, ale např. i 

ČAOK a okresní hospodářské komory. Připravujeme i vícetematické semináře a workshopy.  
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Speciální projekty 
 

 

 

Cílem projektu je v návaznosti na celosvětovou iniciativu BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) 

a podněty majitelů práv z duševního vlastnictví přispět formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

k respektování a ochraně duševního vlastnictví. 

V roce 2010 jsme spolu s partnery projektu připravili návrh informačního systému pro práva z duševního vlastnictví a 

společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádali soutěž pro základní a střední školy s názvem 

„Respektuji originál“. 

www.icc-cr.cz/original  

www.respektujioriginal.cz 

 

 

 

 

V oblasti podpory informační společnosti v návaznosti na celosvětovou iniciativu BASIS (Business Action to Support 

the Information Society) realizuje ICC ČR speciální projekt IDTAX. iDTAX je elektronický systém pro sběr a uchovávání 

zjednodušených daňových dokladů, řeší problémy spojené s blednutím, ztrátami a administrativou účtenek, navíc je 

šetrný k životnímu prostředí. 

V roce 2010 byla spuštěna první implementace systému iDTAX v praxi, byla uzavřena dohoda o spolupráci s ICT Unií a 

využití formátu ISDOC a byl ustaven Řídící výbor projektu. 

www.icc-cr.cz/idtax 

www.idtax.cz 

 

 

 

ICC se aktivně podílí na zpracovávání strategických dokumentů vlády, jako je exportní strategie nebo strategie 

konkurenceschopnosti. 

 

 

 

http://www.icc-cr.cz/original
http://www.respektujioriginal.cz/
http://www.ictu.cz/
http://www.isdoc.cz/
http://www.icc-cr.cz/idtax
http://www.idtax.cz/
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Events 
 

Bankovní komise při ICC ČR pozvala zástupce všech českých bank na 

odbornou diskuzi s bankéři z Bank of China a dalších významných 

čínských bank. 

U příležitosti vlny občanských nepokojů v oblasti Blízkého východu a 

severní Afriky uspořádala ICC pro české exportéry regionální stůl s 

devíti českými velvyslanci působícími v tomto teritoriu. 

Jedinečnou možností seznámit se s novým českým velvyslancem ve 

Washingtonu a zároveň diskutovat s novým americkým velvyslancem v 

Praze bylo teritoriální setkání USA. 

 

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 2010 se uskutečnily například tyto semináře: 

 Vybraná komerční rizika v zahraničně obchodní činnosti a ochrana proti nim 

 Poruchy v obchodování českých firem s partnery v Německu a způsoby jejich praktického řešení  

 Podmínky kupní smlouvy v zahraničním obchodě 

 Rozhodčí řízení ICC 

 Insolvenční zákon ve vazbě na bankovní služby  

 Mezinárodní silniční doprava nákladu  

 Revised ICC Rules for Demand Guarantees – URDG 758 se zahraniční lektorkou - odborný seminář u příležitosti 

vydání českého překladu publikace URDG 758 

 Bankovní záruky - podpora financování zahraničních projektů, nová revize URDG 758 - pravidel ICC pro záruky 

vyplatitelné na požádání  

 Vedení sporu v rozhodčím řízení v mezinárodním styku z hlediska advokáta  

 UCP 600 - Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, revize 2007 a ISBP 681 v praxi 

 Směnka v obchodní praxi   

 Incoterms 2010  

 Incoterms 2010 - MASTER LEKTOR  

 Trade and Finance Fraud in an Uncertain Economy  

 

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 2010 jsme uspořádali tato teritoriální setkání: 

 18. 2.: Kazachstán 

 10. 3.: Kanada 

 25. 3.: USA 

 28. 4.: Švýcarsko 

 12. 5.: Pákistán  

 20. 10.: Dominikánská republika 

 16. 11.: Čínská lidová republika  

V roce 2011 jsme navázali spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. České firmy mají tak 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.  

http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-kazachstan
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-kanada
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-usa
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-svycarsko
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-pakistan
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-dominikanska-republika
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/teritoriln-setkn/teritorialni-setkani-cina-1
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East-West Business Forum - naše jedinečná mezinárodní ročníková konference  
16. 9. 2010, Brno 

 

Druhého ročníku podnikatelského East-West Business Fóra pořádaného ICC ČR na brněnském výstavišti v rámci 52. 

Mezinárodního strojírenského veletrhu se zúčastnilo více než 70 lidí z 10 zemí. Akce se i tento rok zaměřila na potenciální 

exportéry a investory, kteří plánují vstup na zahraniční trhy. Exportní a investiční příležitosti prezentovali zejména zástupci 

zahraničních ambasád v ČR. Partnery East-West Business Fóra 2010 byly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, agentura pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest, EGAP, ČEB a Komerční banka. 

www.ewbf.cz 

V roce 2011 se uskuteční ve dnech 23. – 28. října v Praze v rámci mezinárodního kongresu právníků „24
th

 Biennial Congress on 

the Law of the World“, který se koná pod záštitou World Jurist Association.  

 

Klubová setkání 

Klubová setkání jsou pravidelné klubové akce pro členy ICC ČR nad aktuálními tématy. V roce 2010 se uskutečnila tato klubová 

setkání: 

 19. 1.: Aktualizovaná Státní energetická koncepce 

 16. 2.: Daňová politika ČR - jaká bude? 

 24. 3.: Doprava, nové znění Incoterms 2010 

 20. 4.: Exportní strategie 

 18. 5.: Jaké změny přináší nová pravidla pro bankovní záruky? 

 15. 6.: Programové prohlášení vlády, co by v něm nemělo chybět 

 21. 9.: Financování exportu  

 26. 10.: Vzdělávací systém ICC ČR a ICC Rules 

 30. 11.: EXPO, příležitosti pro export  

… a další  

 22. - 24. 3: jednání mezinárodní návrhové komise k novým dodacím doložkám Incoterms 2010  

 17. 5.: kulatý stůl na téma: „The Future of ICC Arbitration in Light Of The (New) ICC Rules on Arbitration“ 

 15. 6.: Valná hromada ICC ČR 

 15. 7.: diskusní fórum: "6 let k reformě veřejné správy" za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a 

europoslance Edvarda Kožušníka 

 29. 7.: turnaj v beachvolejbale pro členy a partnery ICC ČR 

 24. 8.: zasedání Komise finančních a pojišťovacích služeb pro obchod a 

investice za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Martina 

Kocourka 

 21. 9.: Mimořádná Valná hromada ICC ČR: Předsedou ICC ČR pro období 

2011 – 2012 byl mimořádnou valnou hromadou zvolen prof. Ing. Michal 

Mejstřík, CSc. 

 14. 12.: pracovní setkání určeno pro členy ICC na téma "Podpora 

exportu a konkurenceschopnost České republiky"  

 

 

Některé z uvedených akcí proběhly v                                                             , klubové kavárně, kde nabízíme prvotřídní kávu, víno, 

koňaky a drobné občerstvení, ale především příjemné prostředí. V kavárně si můžete rezervovat místo pro schůzku či jednání, 

máte samozřejmě také možnost pronajmout si prostory kavárny pro uzavřenou akci, na kterou zajistíme občerstvení.  

Více informací, aktualit a podrobností o slevovém programu naleznete na www.chamberscafe.cz. 

http://www.ewbf.cz/
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/energetika
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/unorove-klubove-setkani
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/breznove-klubove-setkani
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/dubnove-klubove-setkani
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/kvetnove-klubove-setkani
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/cervnove-klubove-setkani?pli=1
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/zarijove-klubove-setkani
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/rijnove-klubove-setkani?pli=1
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/spoleensk-udlosti-1/listopadove-klubove-setkani
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/3dit
http://docs.google.com/fileview?id=0BxF7B6SrpLAHOWIwMGQ1MTEtYjIxYS00OWYxLThkNzctZGM5NDE2MjM3ZDAz&hl=cs
http://www.icc-cr.cz/beach
http://www.icc-cr.cz/icc-newsletter-08-10/logo.png?attredirects=0
http://www.icc-cr.cz/icc-newsletter-08-10/logo.png?attredirects=0
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/podpora-exportu-a-konkurenceschopnost-esk-republiky
http://www.icc-cr.cz/kalendar-akci/podpora-exportu-a-konkurenceschopnost-esk-republiky
http://www.chamberscafe.cz/
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Hospodaření 
 

Hospodářské výsledky za rok 2010 (v tis. Kč) 

Výnosy celkem 13 192 

z toho:  

Členské příspěvky 821 

Tržby za služby 10 357 

Ostatní příjmy 2 014 

Náklady celkem 10 724 

z toho:  

Příspěvek do ICC 555 

Provozní náklady 10 169 

Hospodářský výsledek  2 468 

 

 

 

Výkonné orgány ICC ČR  
(k 1. 1. 2011) 

Předseda: 
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 
 

Výkonný ředitel: 
Bc. Vladimír Šiška, MBA 
 

Výkonná rada: 
Ing. Miloslav Dudek, ředitel mezinárodních vztahů, Česká exportní banka a.s. 
Ing. Jiří Kunert, předseda představenstva UNICREDIT Bank a.s. 
Ing. Ondřej Novák, člen představenstva HKČR 
Ing. Jana Švábenská, ředitelka Trade Finance, Komerční banka, a.s. 
Ing. Alena Králová, Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
JUDr. Alena Bánayiová, Bányaiová Vožehová, s. r. o. advokátní kancelář 
 

Dozorčí rada:  
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář Asociace inovačního podnikání  
JUDr. Milan Kohout, předseda správní rady IMODS, o.p.s.  
JUDr. Štefan Tomolya, předseda představenstva Bohemia Iuris Kapitál, a.s. 
 
 

Sekretariát: 
PhDr. Mgr. Jana Chvalkovská 
Ing. Michaela Janáková, MBA  
Tereza Kukačková  
Ing. Linda Salíni  
Ing. Kateřina Petrů 
Bc. Pavel Andrle  
JUDr. Miroslav Šubert   
Tomáš Kopřiva  
 
 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/clenove/prof--ing--michal-mejstrik--csc--51450/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/clenove/prof--ing--michal-mejstrik--csc--51450/
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Kontakty 
Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR 

Sídlo:      Thunovská 12, 118 00  Praha 1 

Tel./fax:          +420 257 217 744 

E-mail:         icc@icc-cr.cz 

WWW:         www.icc-cr.cz 

 

IČO:    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. 

 

Členství 
Proč se stát členem ICC ČR? 

 

prestiž 

        Jako člen ICC ČR máte právo volit a být volen do orgánů ICC ČR podle jejích Stanov. 

        Jako člen ICC ČR se stáváte členem ICC – celosvětové organizace s pobočkami ve více než 120 zemích. 

        Jako člen ICC ČR se přidáte mezi významné české firmy, které se na půdě ICC pravidelně setkávají, např. formou 

klubových večerů. 

 

pravidla 

       Jako člen ICC ČR máte možnost prostřednictvím práce v odborných komisích ICC přímo ovlivňovat tvorbu pravidel pro 

mezinárodní obchod.  Získáte pravidelný informační servis o činnosti odborných komisí ICC a jejích aktivitách. 

       Jako člen ICC ČR získáváte zdarma jeden výtisk každé publikace vydané ICC ČR, ostatní s výhodnými slevami. 

 Jako člen ICC ČR získáváte poradenské služby v oblasti realizace mezinárodního obchodu a vstup na semináře a další 
akce zdarma anebo s výhodnými slevami. 
  

partnerství 

        Jako člen ICC ČR získáváte vstup na akce, které ICC ČR pořádá s cílem vytvořit pro vás obchodní příležitosti, zdarma 

nebo s výhodnými slevami. 

        Jako člen ICC ČR získáváte zvýhodněné možnosti prezentace vaší firmy. 

        Jako člen ICC ČR získáváte v ICC Chamber‘s Café slevu 40 % - Vaše schůzky ve Vaší kavárně.  

 

 

 

 

 

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

