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Dosažené výsledky 
činnosti v roce 
2007

Rok 2007 byl pro Mezinárodní 
obchodní komoru významným mez-
níkem pro vymezení nové organi-
zační struktury ústředí, posílení vlivu 
členské základny na činnost a zvýšení 
odpovědnosti řídících orgánů ICC. 
Přinesl i řadu významných projektů, 
mezi nimi zejména uplatňování nové 
revize jednotných pravidel v doku-
mentárním akreditivu UCP 600, 
rovněž otevřel platformu pro diskuzi 
o případné revizi Incoterms 2000 
a URDG (Jednotná pravidla pro záruky 
na požádání).

Pracovní setkání generálního tajem-
níka ICC s gen. tajemníkem OSN p.Ki-
moonem znovu zdůraznila význam 
spolupráce obou organizací, zejména 
v oblasti  mezinárodního obchodu, ve 
které je základním pilířem spolupráce 
a podpora jednání, vedoucí k úspěšné-
mu završení Katarského kola WTO. Tato 
problematika byla i v tomto roce stře-
dem pozornosti celosvětové podnika-
telské sféry. ICC přinesla řadu podnětů 
a doporučení, která by mohla pomoci 
najít kompromis mezi rozvojovými 
a rozvinutými zeměmi, stejně jako 

mezi EU a USA v oblasti zemědělské 
politiky především. 

Stejně tak ICC spolupracovala s OSN 
na přípravě a realizaci zasedání věno-
vané klimatickým změnám, které se 
uskutečnilo v závěru roku na Bali. I na 
tomto zasedání byl projeven zájem 
podnikatelské sféry na konkrétním 
postupu a opatřeních, nezbytných 
pro zastavení procesu globálního 
oteplování při zachování růstu světo-
vé ekonomiky.

Obě instituce, OSN i ICC se shodují 
na potřebě posílení sociální odpo-
vědnosti za podnikání. Corporate 
Governance je společné téma, které 
budou obě instituce rozvíjet i v dal-
ších letech. 

Rok 2007 byl  rokem příprav padesáté-
ho výročí New Yorské úmluvy o uzná-
vání a výkonu rozhodnutí cizích arbit-
rážních nálezů. Je jistě potěšující, že 
i naše Arbitrážní komise ICC ČR mohla 
přinést své poznatky z této oblasti a na 
slavnostním zasedání OSN v únoru 
2008 se zúčastnit diskuse. Za tento 
příspěvek patří poděkování především 
předsedovi Arbitrážní komise Prof. Dr. 
Bělohlávkovi. 

Dr. Ing. Jaromír Drábek
předseda ICC ČR

Ing. Jiří Poupa
výkonný ředitel ICC ČR
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Není bez povšimnutí, že rozhodčí soud 
ICC dosáhl v roce 2007 rekordních 
výsledků: 
Počet nově registrovaných arbitrážních 
řízení v roce 2007 dosáhl rekordního 
čísla - 599. Je to bezprecedentní úspěch 
v 85leté historii soudu. Žádosti o arbit-
rážní řízení se týkají 1611 stran řízení ze 
126 zemí a nezávislých teritorií. 
Rozhodnutí sporu bylo učiněno ve 349 
případech.
 
V roce 2007 se v Istanbulu uskuteč-
nil 5. Světový kongres obchodních 
komor. Jejím nosným tématem byla 
spolupráce a partnerství v podnikání. 
Zúčastnili se i naši zástupci mezi nimi 
i tajemník HK ČR. Hosty kongresu byli 
m.j. Madeleine Allbrightová a nositel 
Nobelovy ceny za vytvoření systému 
malých nezajištěných půjček pro 
podnikání, Mohammed Yunus.

Za zmínku jistě stojí úsilí ICC v rozšiřo-
vání ATA Carnet systému na další země. 

V roce 2007 vstoupil do systému Pákis-
tán, jako další je připravena vstoupit 
Ukrajina v roce 2008. 

Pro Národní výbor ICC Česká repub-
lika byl rok 2007 rokem rekordních 
hospodářských výsledků, rokem aktivit 
v oblasti vzdělávání a publikační čin-
nosti, ale i rokem volebním, kdy v závě-
ru roku byl do čela ICC ČR zvolen nový 
předseda Dr. Ing. Jaromír Drábek, byla 
doplněna výkonná rada o nového člena 
PhDr. Ondřeje Nováka. Svou dlouhole-
tou aktivní činnost ve Výboru ukončil 
první  výkonný ředitel Ing. Vladimír 
Prokop,  funkce se ujal Ing. Jiří Poupa. 
Svou činnost ve výkonné radě rovněž 
ukončil JUDr. Zbyněk Švarc.

Členové bankovní komise se aktivně 
zúčastňovali všech zasedání Mezinárod-
ní komise pro Bankovní techniku a pra-
xi, zapojili se do diskuse o připravované 
revizi Jednotných pravidel pro záruky 
na požádání (URDG), ale zejména se 
podíleli na realizaci celé řady seminářů, 
zaměřených na revizi UCP 600.

ICC ČR se stala důležitým partnerem 
pro mezinárodní pracovní skupinu, kte-
rá bude posuzovat všechny náměty na 
případnou revizi Incoterms 2000. V této 
pracovní skupině je i náš zástupce JUDr. 
Miroslav Šubert, který má v odborných 
kruzích ICC značnou autoritu.

Praha se stala po Londýnu, Pekingu 
a Istanbulu čtvrtým městem, kde 
byl uspořádán kulatý stůl Corporate 
Governance s významnou meziná-
rodní účastí. Zasedání organizovala 
Komise  ICC pro bankovní služby 
a pojišťovnictví ve spolupráci s ICC 
ČR. Bylo zaměřeno na problematiku 
korporátního řízení  v bankovní sféře 
Střední a Východní Evropy. 

Kulatý stůl Corporate Governance 

Ing. Jiří Opletal (uprostřed), zástupce 

výkonného ředitele, Burza cenných papírů 

Praha na konferenci Corporate Governance

Ze 4. konference Corporate Governance 

konané v Praze 18. 4. 2007
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Seznam seminářů 
v roce 2007

23. 01.  7001  Mezinárodní silniční 
doprava   

21. 02.  7002  Společná  havárie 
v námořní a vnitro-
zemské dopravě 

27. 03. 7003  Master Classes Inco-
terms 2000  

18. 04. 7004  4th Corporate 
Governance

03. 05. 7005 Arbitrážní seminář  
24. 05. 7006  UCP 600 –  právní 

aspekty   
22. 05 7007  1. cyklus přednášek 

UCP 600  
23. 05. 7008  2. cyklus přednášek 

UCP600  
13. 06.  7009  UCP 600 

(všeobecný přehled) 
15. 06.  7010  Conference on Global 

Trade Finance  
10. 05.  7011 UCP 600 (back offi  ce)  
21. 06. 7012 Incoterms 2000  
04. 06.  7013 Bankovní záruky  
20. 06. 7014  Dokumentární 

akreditivy 
25. 09.  7015  Mezinárodní odborné 

sympozium  
    „Odpovědnost 

dopravce v jednotli-
vých druzích přeprav“

29. 10.  7016 Bankovní záruky  
13. 11.  7017  INCOTERMS Master 

Classes 
23. 10. 7018  Incoterms 2000 
16. 10. 7019 UCP 600   
20. 11.  7020  Pojištění v mezinárod-

ním obchodě
10. 12.   7021  Obchodní podmínky 

FIDIC

Seznam vydaných a doporuče-
ných publikací ICC ČR

❙    Průvodce doložkami Incoterms 2000
❙  Realizace Incoterms 2000 v dopravě 

a pojištění 
❙  Vzorová mezinárodní kupní smlouva 
❙  Společná havárie v námořní a vnitro-

zemské vodní dopravě 
❙  UCP 600 Revize 2007 

(česko-anglická  verze)
❙  Bankovní záruka 
❙  Dokumentární akreditiv v praxi 

Nové publikace ICC 
vydané v roce 2007

❙  No. 600 UCP 600
❙  No. 680 UCP 600: Commentary
❙  No. 681 ISBP Revised
❙  DCInsight 
❙  No. 670    International Certificate  

of Origin Guidelines
❙ ICC Model Contracts
❙  No. 663   ICC Legal Handbook for 

Global Sourcing 
Contracts

❙  No. 659    ICC Turnkey Contract 
for Major Projects

❙  International Court of Arbitration 
Bulletin

Úplný seznam vydaných publikací na 
www.iccwbo.org

Průvodce
doložkami

2000
Incoterms

Vydavatel:

JUDr. Miroslav Šubert

Účastníci konference Global Trade Finance

Pavol Parizek , předseda představenstva EGAPu 

na zahájení konference Global Trade Finance 

15. 6. 2007

zleva G. Songonuga a Bonnie L. Galat z IFC 

na konferenci Global Trade Finance, 

moderuje Pavel Anderle
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Hlavní směry činnosti ICC ČR 
v roce 2008

Posláním ICC je podporovat meziná-
rodní obchod a investice a vytvářet 
příznivé prostředí pro rozvoj celo-
světového obchodu a tím i přispívat 
k vyššímu celosvětovému životnímu 
standartu. ICC provádí tuto politiku 
prostřednictvím doporučení a stano-
visek předkládaných vládám všech 
zemí a mezinárodním organizacím, 
vytvářením pravidel a standardů 
usnadňujících přeshraniční obchodní 
transakce a lobováním u významných 
mezinárodních organizací, institucí 
a vlád zemí za odstranění překážek 
v mezinárodním obchodě.

Světová ekonomika a obchod bude 
i v roce 2008 čelit stále novým 
změnám. 

ICC bude nadále pomáhat svým čle-
nům přistupovat k těmto změnám 
konstruktivně a efektivně.

I. Strategické priority ICC 
pro rok 2008: 

❙  posílení vedoucí pozice v oblasti 
politiky mezinárodního obcho-
du a investování, tvorby pravidel 
a doporučení v mezinárodním 
obchodě a arbitráže 

❙  posílení role obhájce zájmů podni-
katelské sféry 

❙  podpora celosvětové sítě Národních 
výborů a posílení členské základny 
včetně výrazného zviditelnění ICC 
a jejího vlivu na světový obchod 

Předání osvědčení ze semináře UPC 600

Účastníci semináře UPC 600 20. 6. 2007

Z cyklu přednášek o UCP 600

II. ICC ČR s cílem naplňovat 
tyto záměry společně s ICC 
se zaměří na: 

❙  naplňování Stanov a smlouvy s ICC 
a zakládací listiny s ICC ČR 

❙  posilování členské základny 
a zapojení širšího okruhu členů do 
činnosti mezinárodních komisí ICC 
a naplňování jejich projektů 

❙  zveřejňování stanovisek a názorů 
ICC k problematice mezinárodního 
obchodu, investic a podnikání 

❙  prohlubování odborných znalosti 
podnikatelské společnosti 
v oborech souvisejících 
s mezinárodním obchodem formou 
seminářů a konferencí. 

❙  na posílení významu arbitrážního 
řízení a zvýšení podílu českých 
arbitrů na řešení mezinárodních 
sporů 

❙  na podporu a propagaci 
konsolidovaného Kodexu 
reklamy a marketingu v mediální 
a komunikační praxi 

❙  na prohloubení spolupráce 
s CzechTrade a HK ČR v regionech 

❙  poskytování odborných 
poradenských služeb členům ICC ČR 
a za úplatu všem zájemcům z oblasti 
zahraničního obchodu 

❙  informování členů, odborné 
veřejnosti a médií o činnosti 
ICC prostřednictvím vlastního 
elektronického zpravodaje 
a internetových stránek 

❙  zvýšení prodeje publikací ICC 
a jejich překladů 
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Hospodářské výsledky ICC za rok 2007:

Výrok auditora:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
a fi nanční situace zájmového sdružení právnických osob Národní výbor Mezinárodní 
obchodní komory v České republice k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. 

❙  AGN Schaffer & Partner Audit spol. s r. o. 
Václavská 316/12, Praha 2, PSČ 120 00
Číslo osvědčení 292

❙  Ing. Radomír Stružinský
Číslo osvědčení 1373

14. 5. 2008 

Hospodářské výsledky za rok 2007 (v tis. Kč)

Příjmy celkem 4779

z toho:
Příspěvky od členů 482
Tržby za služby 4231
Ostatní příjmy 66

Výdaje celkem 4371

z toho: 
Příspěvek do ICC 425
Provozní náklady 3946
Hospodářský výsledek po zdanění 408

JUDr. Miroslav Šubert, 

tajemník doprovní komise ICC ČR

Účastníci sympozia „Odpovědnost 

dopravce jednotlivých druzích přeprav“

 25. 9. 2007

Předsednictvo mezinárodního sympozia 

„Odpovědnost dopravce jednotlivých 

druzích přeprav 25. 9. 2007 
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Výkonné orgány ICC ČR k 1. 1. 2008

Předseda ICC ČR
❙   Dr. Ing. Jaromír Drábek 
 Prezident Hospodářské komory ČR

Výkonný ředitel
❙  Ing. Jiří Poupa

Sekretariát
❙  Bc. Pavel Andrle 
❙  Tereza Kukačková
❙  JUDr. Miroslav Šubert

Dozorčí rada
❙  Ing. Pavel Švejda
 Asociace inovačního podnikání 
 generální sekretář
 předseda dozorčí rady ICC ČR
❙  JUDr. Milan Kohout 
 Polytechna, a. s. 
 člen představenstva IMODS
❙  JUDr. Štefan Tomolya
 Bohemia Iuris Kapitál, a. s. 
 předseda představenstva

Výkonná rada
❙  Ing. Josef Blecha
 FEZKO, a. s. 
 předseda představenstva 
❙  Ing. Miloslav Dudek 
 Česká exportní banka, a. s. 
 senior manager
❙  Ing. Vratislav Kulhánek
 AAA Auto, a. s.
 předseda představenstva
❙  Ing. Jiří Kunert
 UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
  Předseda představenstva 
❙  PhDr. Ondřej Novák 
 HKČR člen představenstva
❙  JUDr. Jan Šťovíček
 KŠD ŠŤOVÍČEK, 
 advokátní kancelář, v. o. s. 
 společník
❙  Ing. Jana Švábenská 
 Komerční banka, a. s. 
 ředitelka divize financování 
 zahr. obchodu

 

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory 
v České republice

Sídlo: 
Freyova 27, 190 00  Praha 9
Tel./fax: ++420 296 646 251
Tel.: ++420 296 646 018
E-mail: icc@icc-cr.cz, http://www.icc-cr.cz

IČO: 69781389, DIČ: CZ 69781389

Bankovní spojení:
3636370297/0100

Datum vzniku:
10. září 1999

Statut: 
Sdružení právnických osob podle 
§ 20 f až 20 j občanského zákoníku

Registrace:
OÚ městské části Praha 1
dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20
i odst. 2 zák. č. 47/1992 Sb.,
pod registr. číslem 118/99,
přeregistrace na Prahu 9 
dne 1. 10. 2004

Logo ICC ČR (ICC CZ) 
je registrováno v rejstříku ochranných 
známek pod č. 228879.

JUDr. Miroslav Šubert na semináři 

„Pojištění v mezinárodním obchodě“

Předání osvědčení o úspěšném absolvování 

kurzu Incoterms Master Classis

Ze semináře „Pojištění v mezinárodním 

obchodě“  20. 11. 2007
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Seznam členů 

Zakládající členové
❙ Asociace inovačního podnikání ČR
❙ Baťa, a. s. 
❙ CMS Cameron McKenna, v. o. s. 
❙ Česká exportní banka, a. s. 
❙  Československá obchodní banka, a. s. 
❙  Hospodářská komora České republiky
❙ Komerční banka, a. s. 
❙  KŠD ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář, v. o. s. 
❙  Škoda Auto, a. s.

Řádní členové: 
❙  AAA AUTO a. s.
❙  Barum Continental spol. s r. o.
❙  BAWAG Bank CZ a. s.
❙  Bohemia Iuris Kapitál a. s.
❙  Česká bankovní asociace 
❙  Česká spořitelna, a. s.
❙  ČKD PRAHA DIZ, a. s.
❙  Dr. Trapl a partner advokáti s. r. o. 
❙  Euler Hermes Čescob, 

úvěrová pojišťovna, a. s.
❙  Evropský polytechnický institut, s. r. o.
❙  FEZKO a. s.
❙  G4S Security Services (CZ), a. s.
❙  Giese & Partner, v. o. s.
❙  HANSEATIC  TRANSPORT, s. r. o.
❙  HSBC Bank plc – pobočka Praha
❙  INEKON  GROUP, a. s.
❙  Institut mezinárodního obchodu, 

dopravy a spedice, o. p. s.
❙  Mareš Partners / JUDr. Alexandr Mareš
❙  Konečná & Šafář, v. o. s.
❙  Kooperativa pojišťovna, a. s., 

Vienna Insurance Group
❙  Linklaters, v. o. s., advokátní kancelář
❙  Lovells (Prague) LLP, organizační 

složka
❙  Procházka Randl Kubr s. r. o.
❙  RENOMIA, a. s.
❙  Salans, organizační složka
❙  Schaff er & Partner s. r. o.
❙  SIEMENS s. r. o.
❙  Squire, Sanders & Dempsey, v. o. s., 

advokátní kancelář
❙  SVAZ SPEDICE A LOGISTIKY ČR
❙  Světová asociace právníků
❙  UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
❙  UniCredit Leasing CZ, a. s.
❙  Vysoká škola ekonomická v Praze 
– Fakulta mezinárodních vztahů

❙  WEIL, GOTSHAL & MANGES v. o. s.

Čestní členové
❙  Tomáš Baťa
❙  Alexander Šafařík-Pštrosz
❙  Richard Salzmann
❙  Vladimír Prokop
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