
POVINNÝ AUDIT  
SE BLÍŽÍ



Zákon ukládá účastníkům kolektivního systému, aby se podrobili 
pravidelnému auditu údajů, které vykazují. Tuto povinnost se vám 
snažíme co nejvíc usnadnit, přesto se bez vaší pomoci a součinnosti 
neobejdeme. Podívejte se prosím, co a proč vás v nejbližší době čeká.

Proč se audit provádí?
 jde o povinnost uloženou zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích 
s ukončenou životností, ve znění účinném od 1. ledna 2021

 zajišťuje rovné podmínky pro výrobce a dovozce

 pomáhá také odhalovat tzv. free ridery,  
kteří na systému parazitují na úkor poctivých účastníků

Co audit ověřuje?
 zařazení a množství elektrozařízení, které účastníci uvádějí na trh 
a vykazují v kolektivním systému (v hmotnostních jednotkách a kusech)

 uvádění recyklačních příspěvků na dokladech  
vydávaných účastníkem

 správné vykazování hmotnosti kvůli plnění povinných cílů sběru 
elektroodpadu v minimální výši 65 % po 3 roky zpětně

Kdo audit provádí?
 ze zákona externí auditorská firma, jejíž náklady v plném rozsahu 
hradí kolektivní systém EKOLAMP

 držitel certifikátu dle zákona o auditorech

 auditoři s dlouholetými zkušenostmi s problematikou uvádění 
elektrozařízení na trh

Kde se audit provádí?
 z velké části jen elektronicky díky informacím  
z informačního systému EKOLAMP

 dálkově na základě podkladů, které auditorovi poskytnete

 jen výjimečně přímo v provozovně výrobce nebo dovozce



Co pro vás audit znamená?
 nutnou součinnost s auditory podle zákona,  
zejména přípravu a poskytnutí podkladů

Co vám audit přinese?
 zprávu o výsledku přímo v systému EKOLAMP

 upozornění na slabá místa a dostatek času na 
nápravu případných pochybení

 pomoc s vhodným nastavením způsobu vykazování 
množství elektrozařízení uváděných na trh

 ochranu před nebezpečím sankcí uložených  
při kontrole ČIŽP

Kdo má přístup k poskytnutým 
informacím?

 nikdo kromě auditora a kolektivního systému 
EKOLAMP (s výjimkami pro výkon státní správy 
podle zákona o výrobcích s ukončenou životností)

 všechny informace jsou pod zákonnou ochranou

Jak audit probíhá?

Osloví vás auditorská firma,  
aby s vámi našla nejlepší termín

Dohodnete se, jaké dokumenty od vás bude potřebovat, 
a případně odpovíte na upřesňující otázky 

Po ukončení auditu  
získáte zprávu o jeho výsledku
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