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AUDITY ÚČASTNÍKŮ
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kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Povinnost kolektivního systému provádět audity účastníků
Všechny kolektivní systémy mají dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností platného od 1. 1. 2021 povinnost
provádět audity svých účastníků (výrobců/dovozců zapojených do daného kolektivního systému), aby ověřili a zkontrolovali, kolik elektrozařízení uvádějí jednotliví účastníci na trh. V souladu s uvedeným zákonem jde o kontrolu vykazování v hmotnostních
jednotkách a kusech.

Povinnost účastníků (výrobců/dovozců)
Audity jsou pro účastníky povinné, a to dle ustanovení § 53 odst. 2a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Výrobce/dovozce proto musí poskytnout auditorům plnou spolupráci, což znamená zejména připravit potřebné podklady, ze kterých je možné
ověřit množství a hmotnosti elektrozařízení uvedených na trh či podklady pro ověření skutečnosti, že výrobce uvádí odděleně
od ceny výrobku náklady na sběr a recyklaci elektrozařízení, tedy recyklační příspěvky. Auditovaná společnost obdrží vždy
po kontrole report o výsledku. Ze všech auditů pak vzniknou zprávy, které budou předloženy ke kontrole Ministerstvu životního
prostředí České republiky.

Proč se audity provádějí
Audity jsou prováděny nejen za účelem dodržení zákona, ale i kvůli zajištění rovných podmínek pro všechny výrobce/dovozce
elektrozařízení v České republice. Jsou taktéž užitečným nástrojem při odhalování tzv. free riderů, tedy výrobců/dovozců, kteří
se snaží na celém systému zpětného odběru parazitovat a nic do něj nepřispívat, a to právě na úkor ostatních výrobců, kteří své
povinnosti poctivě plní.

Jak se audity provádějí
Pověřený auditor se snaží jednat maximálně efektivně a pokud je to možné, provádí audit pouze dálkovou formou s tím, že kontroluje auditovanou společností poskytnuté podklady a dokumenty. Pouze v případě neposkytnutí potřebných podkladů či kvůli
jiným okolnostem musí audit proběhnout fyzicky v rámci provozovny výrobce/dovozce. Celý proces auditů se oproti minulosti
značně zjednodušil a zefektivnil. Toto umožnilo zavedení elektronické formy auditů přímo v informačním systému EKOLAMP.
Mnoho údajů tak má pověřený auditor k dispozici již v rámci zadání a zároveň je tak schopný spoustu úkonů provádět samostatně
bez zásadní součinnosti auditovaného výrobce/dovozce. Jedním z vylepšení bude také to, že každý auditovaný výrobce/dovozce
nalezne zároveň všechny své vyhotovené auditní zprávy ve svém profilu v rámci informačního systému EKOLAMP.

Výhody auditu
Provedení auditu má tu výhodu, že v případě zjištění pochybení, která vznikají často i z nepozornosti, bude výrobce/dovozce
na tuto chybu upozorněn a bude mu poskytnut dostatečný čas na sjednání nápravy. Auditovaný účastník rovněž získá impulz
k vytvoření systémových opatření, která mohou do budoucna takovým chybám předcházet. Tím mohou výrobci/dovozci předejít
zásahu ze strany České inspekce životního prostředí a následným sankcím ze strany státu.

Kdo audit provádí
Audit musí dle zákona provádět externí auditorská firma, kterou určuje a hradí kolektivní systém. Všechny auditorské společnosti vybrané
kolektivním systémem EKOLAMP jsou certifikovaní auditoři dle zákona
o auditorech.

Ochrana údajů
Auditoři mají ze zákona povinnost chránit veškeré důvěrné informace týkající se auditované společnosti. Informace získané EKOLAMPem nebo
auditorem tak nebudou nikdy poskytnuty třetím osobám, s výjimkami
definovanými pro výkon státní správy v zákoně o výrobcích s ukončenou
životností.

