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Certifikace zpracovatelů elektrozařízení

Vážená paní, vážený pane,

zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností („zákon VUŽ“), vedle jiných 
povinností, stanovuje pro zpracovatele odpadních elektrozařízení v § 69 odst. 2 písm. c) 
povinnost zajistit do 1. července 2023 ověření plnění povinnosti podle § 69 odst. 2 písm. b) 
odborně způsobilou třetí osobou, tj. certifikaci.

Tato třetí osoba – certifikační orgán musí být držitelem akreditace vydané Českým institutem 
pro akreditaci (podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány 
certifikující produkty, procesy a služby). Vlastní ověření u zpracovatele provádí certifikační orgán 
prostřednictvím auditora, který získal osobní certifikát udělený orgánem certifikujícím osoby 
(držitel akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 
17024 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob), jak je uvedeno 
v části 2. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky 
s ukončenou životností („vyhláška č. 16/2022 Sb.“).

Seznam vybraných technických norem podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona VUŽ stanovujících 
standardy pro nakládání s odpadními elektrozařízeními je uveden v části 1. přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 16/2022 Sb. Distribuci technických norem zajišťuje Česká agentura 
pro standardizaci (viz Česká agentura pro standardizaci (agentura-cas.cz)).

V současné době je v České republice akreditovaným certifikačním orgánem, který v této oblasti 
splňuje stanovené požadavky, společnost WEEELABEX Organisation, IČO 01594303, Certifikační 
orgán Operators, č. 3238 (viz Databáze akreditovaných subjektů (cai.cz)). Seznam 
certifikovaných auditorů je zveřejněn na webových stránkách WEEELABEX (viz LIST OF 
CERTIFIED WEEELABEX AUDITORS - Weelabex).

S ohledem na zmíněné skutečnosti a časovou náročnost certifikace doporučujeme, abyste 
zpracovatele odpadních elektrozařízení dostatečně předem upozornili na uvedenou povinnost 
s tím, aby nezbytnou přípravu na certifikaci neodkládali. Přitom je nutné počítat i s případnou 
úpravou procesu, zaváděním opatření k nápravě apod. U menších zpracovatelů s ruční demontáží 
může být průběh rychlejší. U větších zpracovatelů s mechanickým zpracováním, kde jsou 
zahrnuty i laboratorní analýzy, je vhodné počítat s delším časovým úsekem.
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Zajištění souladu s příslušnými požadavky (dle části 1. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.) 
při nakládání s odpadními elektrozařízeními je primárně na zpracovatelích odpadních 
elektrozařízení. Ministerstvo životního prostředí nezajišťuje v této oblasti poradenskou 
či konzultační činnost.

Věřím, že zejména provozovatelé kolektivních systémů aktivním přístupem pomohou s přípravou 
zpracovatelů odpadních elektrozařízení na certifikaci a v zákonné lhůtě budou mít všichni 
zpracovatelé zavedeny postupy odpovídající technickým požadavkům, jejichž soulad budou moci 
prokázat také odpovídajícím certifikátem.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník k č.j. MZP/2022/720/1368

odbory životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Magistrát hlavního města Prahy

ASEKOL a.s.
ASEKOL Solar s.r.o.
Bren s.r.o.
ČEZ Recyklace s.r.o.
ECOPARTNER s.r.o.
EKOLAMP s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
FitCraft Recyklace s.r.o.
MINTES Solutions s.r.o.
PV Recovery s.r.o.
Recycling Systems s.r.o.
REMA PV Systém a.s.
REMA Systém a.s.
REsolar s.r.o.
RETELA s.r.o.
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