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Elektronické produktové kódy (EPC) 
jsou malé čipy, které bezdrátově        
přenášejí identifikační číslo výrobku 
do čtečky a to bez zásahu lidské     
obsluhy. V samoobsluze používající 
tuto technologii by stačilo přijet s vo-
zíkem k  pokladně a na té by se rov-
nou rozsvítilo, co jsme si koupili. Po-
dobně jednoduché by mohlo být vy-
skladňování zboží ve velkoskladech. 
Technologie EPC není ničím novým, 
o podobných vizích a experimentech 
již slýcháme několik let. Co ji však    
v současné době činí obecněji použi-
telnou, je její cena, která v průběhu 
posledních dvou let poklesla z dvou 
dolarů na pouhých dvacet centů. Dal-
ší pokles se přitom očekává. V sou-
časné době technologii zkouší firma 
Gillette, která kromě chytrých čipů 
používá i chytré police. Přijímač v re-
gálu automaticky zaznamenává, kdy je 
vloženo či vyjmuto zboží, a je tak 
schopen informovat dodavatele o sta-

vu zásob. Dle odhadů Gillette při-
cházejí americké firmy o 30 miliard 
dolarů ročně právě proto, že je zbo-
ží vyprodáno.  
Je zřejmé, že nová technologie se-
bou ponese obavy zákazníků z mož-
nosti narušení jejich soukromí, i dal-
ší technické či právní problémy. 
ICC chce, aby soukromá sféra byla 
na nástup nové technologie připra-
vena. Zřizuje proto při komisi pro 
marketing a reklamu pracovní skupi-
nu pro elektronické produktové kó-
dy, která se má problémy její     im-
plementace zabývat.  
Členy pracovní skupiny by se měli 
stát výrobci baleného zboží pro zá-
kazníky, maloobchodníci, některé 
softwarové společnosti a výrobci či-
pů EPC. Zájemci o členství v pra-
covní skupině se mohou hlásit na 
národním  sekretariátu ICC.         
                                    
                                        Jan Smolík                                                                                   

ICC věnuje velkou pozornost boji proti 
nekalým praktikám v mezinárodním ob-
chodování, kam spam rozhodně patří. 
Dává podnikatelům a spotřebitelům               
k dispozici nástroje, které jim pomáhají 
potírat spam. Na stránkách ICC – viz 
www.wboicc.org naleznete „A global 
invetory“ - databázi státních i jiných    
institucí a organizací, které se zabývají 
bojem proti spamu v mnoha zemích ce-
lého světa. Obsah této informační data-
báze je neustále průběžně aktualizován. 
Budou zde též poskytovány rady, jak se 
účinně bránit spamu, jaké praktické kro-
ky provést. Jsou zde zdroje informací z 
těchto zemích světa: Argentina, Korea, 
Australia, Malaysia, Austria, Mexico, 
Brazil, Netherlands, Canada, New Zea-
land, Chile, Philippines, Colombia,  Por-
tugal, Denmark, South Africa, Finland, 
Spain, Greece, Thailand, Hong Kong, 
Turkey, Indonesia, United Kingdom, Ja-
pan, United States of America. 
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KNIHA MĚSÍCE 

ICC vytváří pracovní skupinu pro elektronické 
produktové kódy 

Tato kniha, jak již název napovídá, poskytuje komplexní přehled problematikou 
řádného podnikového řízení v celosvětovém měřítku. Poukazuje na hybné síly, kte-
ré ovlivňují management v řízení. Zdůrazňuje odpovědnost představenstva a uvádí 
příklady dobré praxe, které napomáhají efektivnímu řízení. Publikace se též zabývá 
otázkou co činí ředitele dobrým ředitelem. 
 
Corporate Governance Worldwide zkoumá otázku práv akcionářů a analyzuje 
zvyšující se roli institucionálních investorů. Poukazuje na potenciální nedostatky v 
účetní oblasti a provádí čtenáře úspěšným přechodem na mezinárodní finanční 
standardy výkaznictví - jeden ze základních pilířů řádného podnikového řízení. 
Všechna témata, kterými se kniha zabývá, jsou doprovázena příklady a studiemi 
skutečných situací, které poskytují důkazy jak jsou principy řádného podnikového 
řízení aplikovány v různých částech světa.  
Corporate Governance Worldwide přináší názory vážených profesionálů ve svých 
oborech a poukazuje na to, jak mohou podniky strategicky přemýšlet. Je zakončena 
úvahami nad dalším vývojem podnikového řízení. Publikace je praktickým návo-

dem pro ředitele, vedoucí pracovníky, účetní, právníky a akademickou veřejnost. Stručně řečeno, je určena pro každé-
ho, koho zajímá problematika řádného podnikového řízení a jak toho dosáhnout. 
 
O autorce knihy 
Güler Manisali Darman, autorka Corporate Governance Worldwide, je finančním kontrolorem ve společnosti Bilkent 
Holding SA. Má hluboké zkušenosti v oblasti financování, účetnictví a podnikové kontroly. Je členem ICC Komise 
finančních služeb a pojišťovnictví.  


