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1) Podnět č.j.

20090512161046

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, EU, EP, Brusel

4) Místo vady

–

12:18 20.9.2011
Aktualizace adres kompetentních:
formulář EP, posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,brezina@janbrezina.cz;
zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu; cabrnoch@cabrnoch.cz; andrea@login.cz;
robert.dusek@europarl.europa.eu; hynekfajmon@seznam.cz; poslanec@falbr.cz;
jiri.havel@europarl.europa.eu; jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu;
edvard.kozusnik@europarl.europa.eu; mastalka@mastalka.cz; miroslav@ouzky.cz; pavel@poc.cz;
ep@ransdorf.net; vladimir.remek@europarl.europa.eu; katerina@roithova.cz; lroucek@socdem.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět
olga.sehnalova@europarl.europa.eu; ivo.strejcek@tiscali.cz; evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu;
oldrich.vlasak@europarl.europa.eu; jan.zahradil@europarl.europa.eu info@socdem.cz, hk@ods.cz,
info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz info@coi.cz
Původní adresáti: Vláda, předseda Jan Fischer, předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering ,
EP, poslanec, senátor, komisař, Česká Obchodní inspekce (ČOI)
posta@vlada.cz; posta@psp.cz; vlcek@psp.cz; epodatelna@senat.cz; sobotkap@senat.cz;
oldrich.vlasak@europarl.europa.eu; info@coi.cz

6) Co je třeba udělat

Upravit českou a evropskou legislativu tak, aby výrobci akumulátorových baterií všech druhů
byli povinni vyznačovat na nich (viditelně, nesmazatelně a čitelně) datum výroby.
Nyní je tento údaj skryt v čárovém kódu nebo chybí, což umožňuje prodej i velmi starých baterií.
Zejména o olověných akumulátorech je známo, že i v průběhu skladování ztrácí kapacitu, přestože jsou v
tzv. "suchém stavu". Většina z nich však v okamžiku prodeje elektrolytem zaplněna bývá a zákazník za
plnou cenu kupuje výrobek s nižší než obvyklou životností.
Podnět se týká i monočlánků a jiných zdrojů akumulované el. energie. Podobný problém se může
vyskytnout u fotočlánků, vodíkových a jiných zdrojů el. energie.
Viz též podnět (z r. 2003) č.j. 2003 10 27 09 30 07
÷÷

7) Autor podnětu

arbed(n)wo.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090512161046

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
01. 07. 2017
Evropská komise asi nemá co dělat a proto nutí vinaře, aby na lahvích uváděli nutriční hodnoty moků. :-)
Ohlásil:
26. 06. 2017
O názor na tento podnět jsem požádal zástupce firmy YesCom.cz
Ohlásil: Arbed
20. 08. 2015
Na tento podnět jsem (cestou prchalovap@psp.cz) upozornil poslankyně hnutí ANO2011.
Stanislav Vrbík
Ohlásil:
29. 08. 2014
5x levnější baterie může být stejně kvalitní?
Ohlásil:
03. 07. 2014
Pan Ondřej Tichota mi¨napsal, že značení výrobků není v působnosti sítě ESC.
Ohlásil: Arbed
26. 06. 2014
O podporu realizace podnětu jsem požádal instituce:
- dtest.cz
- evropskyspotrebitel.cz
Mail přečetli:
26.6.2014 13:52 - esc@coi.cz
Ohlásil: Arbed

30. 11. 2013
Firmě http://www.c-baterie.cz/page/kontakt/ jsem zaslal dotaz: který z výrobců baterií na nich vyznačuje
datum výroby?
Ohlásil: Arbed
30. 11. 2013
Prodejce baterií napsal: Žádný výrobce přímo datum výroby neuvádí. Obvykle je zakódováno ve výrobní
sérii, v případě našeho dodavatele T6 power je to vyznačeno laserem přímo do plastu na baterii. ZDE je
to dobře vidět. Na primárních alkalických bateriích je většinou uvedeno datum expirace. U akumulátorů
(do foťáků, kamer, notebooků, mobilů, ...) je to trochu složitější - obahují průmyslové články, které
samozřejmě mají dřívější datum výroby, než samotná kompletní baterie. Je to asi spíše otázka na
výrobce.
Ohlásil: Arbed
23. 12. 2012
O angažovanost ve prospěch realizace tohoto podnětu jsem požádal europoslance Edvarda Kožušníka
(ODS).
Ohlásil: Arbed
26. 09. 2011
Autor podnětu europoslankyni Sehnalové ( olga.sehnalova-office@europarl.europa.eu) napsal:
"V Čechách se říká "MY O VOZE - VY O KOZE" . Kapacitu většina výrobců již dávno uvádí a průměrný
zákazník ví , nebo se zeptá, že by si např. do fotoaparátu neměl kupovat baterie s menší kapacitou než
2500 miliampérhodin, že do konkrétního osobního automobilu patří 45 ampérhodinová, atd.
Jde o to, aby byl uváděn i rok a měsíc výroby nebo spotřeby. Pokud si zákazník v roce 2011 koupí
např. olověnou baterii, na které je nápis 45Ah a neví, že byla vyrobena v r. 2007, nemůže tušit, že výkon v
hodnotě 45Ah mu baterie nedodá, ani kdyby ji na kolenou prosil.
K označování kapacity není třeba výrobce nutit. I obchodníci však budou tvrdě odmítat označování data
výroby či spotřeby. Museli by baterie prodávat ve stejném režimu jako např. jogurty a ty "prošlé" se
slevou.
Doporučuji:
informaci PL, E-005448/2011 odmítnout."
- 26.9.2011 15:36. Od: Michal Vanácek - Office of MEP Olga Sehnalová oznemuje, že europoslankyně
dostala od EK následující informaci:
PL, E-005448/2011, Odpověď pana Potočnika,jménem Komise, (22.8.2011)
Směrnice o bateriích (2006/66/ES)[1] ukládá, aby veškeré přenosné baterie (schopné i neschopné
opětovného nabití) i automobilové baterie a akumulátory nesly označení o kapacitě. Štítek uvádějící
kapacitu má zákazníkům, kteří si kupují různé baterie a akumulátory, poskytnout užitečné, snadno
srozumitelné a porovnatelné údaje o jejich vhodném použití. V roce 2010 přijala Komise nařízení Komise
(EU) č. 1103/2010[2], kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných sekundárních (schopných opětovného nabití) a
automobilových baterií a akumulátorů. Výrobci baterií by měly používat nové požadavky na označování
ode dne 30. května 2012. Komise se kromě toho v současné době zabývá vhodností možného
normalizovaného označení kapacity u přenosných primárních (tj. opětovného nabití neschopných) baterií
a akumulátorů. Práce na tomto problému bude završena v průběhu roku 2012. V závislosti na výsledku
tohoto posouzení Komise případně přijde s návrhem na označování kapacity těchto druhů baterií.
Dodatečná poznámka autora podnětu:
Údaj o kapacitě baterie její kvlitu nepopisuje. Baterie za šest korun prý vydrží stejně jako pětkrát dražší.
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
20. 09. 2011
Stále trvá stav kdy zákazník by měl poznat, že olověný akumulátor VATRA, s číslem
COB6890630483331392, byl vyroben 6.9.2006 :-)
Ohlásil:
14. 07. 2011
st 13.7.2011 11:05 napsal poslanec EP MUDr. Miroslav Ouzký autorovi podnětu:
Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za podnět týkající se data výroby akumulátorů.
Souhlasím
Miroslav Ouzký
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
18. 05. 2011
st 18.5.2011 11:07 - Petr Majer, asistent europoslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD) + autor podnětu
připravili podklady, které obdrží Evropská komise.
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
17. 05. 2011
Mail s upozorněním na podnět (bez přečtení) do koše vyhodili europoslanci :
po 16.5.2011 22:57 - TOŠENOVSKÝ Evžen [evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu]
po 16.5.2011 22:38 - DUŠEK Robert [robert.dusek@europarl.europa.eu]
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz

10. 05. 2011
Upozornění na podnět přečetli:
Rouček Libor [lroucek@socdem.cz]
Jan Březina [brezina@janbrezina.cz]
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
09. 05. 2011
Na existenci podnětu byli správou NDOP upozorněni poslanci EP: brezina@janbrezina.cz;
zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu; cabrnoch@cabrnoch.cz; andrea@login.cz;
robert.dusek@europarl.europa.eu; hynekfajmon@seznam.cz; poslanec@falbr.cz;
jiri.havel@europarl.europa.eu; jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu;
edvard.kozusnik@europarl.europa.eu; mastalka@mastalka.cz; miroslav@ouzky.cz; pavel@poc.cz;
ep@ransdorf.net; vladimir.remek@europarl.europa.eu; katerina@roithova.cz; lroucek@socdem.cz;
olga.sehnalova@europarl.europa.eu; ivo.strejcek@tiscali.cz; evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu;
oldrich.vlasak@europarl.europa.eu; jan.zahradil@europarl.europa.eu
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
07. 12. 2009
Předseda o.s.PODNĚTY.CZ odeslal tiskovému mluvčímu o.s.SOS dotaz:
"Je či není o.s.SOS schopno/ochotno přispět něčím k realizaci tohoto podnětu?"
Ohlásil: Arbed
07. 07. 2009
Na upozornění reagoval Jean-Louis COUGNON - Vedoucí oddělení Generálního ředitelství pro komunikaci,
Oddělení Korespondence s občany Evropského parlamentu.
Ohlásil: Arbed
12. 05. 2009
Na existenci podnětu byl formulářem upozorněn EP.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

