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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vzta-
hují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní
organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 301 Energetický management a úspory energie.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
0.1 Obecně
Je důležité zapojit všechny typy organizací, zejména malé a střední (SMO), do rozsáhlého zavádění
manage-
mentu hospodaření s energií, protože tyto organizace mají významný potenciál pro zlepšování
energetické hospodárnosti, související úspory nákladů na energii a snížení emisí skleníkových plynů
(GHG).

Cílem tohoto dokumentu je umožnit organizacím iniciovat a zlepšovat postupy managementu
hospodaření s energií pomocí systematického přístupu s úsilím odpovídajícím jejich zdrojům
a situaci, což povede k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti.

Tento dokument uvádí praktický návod pro postupné zavádění systému managementu hospodaření
s energií (EnMS), např. s využitím interních kapacit. Funkční EnMS lze následně rozšířit tak, aby
splňoval požadavky ISO 50001. Dobře naplánované postupné zavádění EnMS může snížit náklady
a využití dalších zdrojů a zároveň přinést brzký úspěch, na kterém lze stavět. To může pomoci
překonat překážky zavádění v organizacích s omezenými zdroji, jako jsou SMO.

Tento dokument vysvětluje přístup k postupnému zavádění s využitím dvanácti základních prvků
podle ISO 50001:2018. Nastiňuje obsah prvků a pro každý prvek popisuje čtyři různé úrovně
vyspělosti. Příloha A
obsahuje osvědčené postupy pro neustálé zlepšování EnMS pomocí postupného přístupu. Organizace
si může k nalezení efektivního přístupu k dosažení požadované vyspělosti svého EnMS vybrat vhodné
nástroje. Cílový prvek (cílové prvky) a odpovídající úroveň (úrovně) vyspělosti závisí na cílech
a strategickém směřování organizace. EnMS lze integrovat s jinými systémy managementu a lze tak
těžit ze společných struktur.

V tomto dokumentu se používají termíny „zlepšování energetické hospodárnosti“ (jak je definováno
v ISO 50001:2018) a „úspory energie“. Úspory energie jsou v tomto dokumentu považovány za
podmnožinu zlepšování energetické hospodárnosti.

0.2 Výhody postupného zavádění
Zavedení EnMS v organizaci může být složité. Organizace mohou mít pro úspěšné zavedení EnMS
omezené zdroje (např. znalosti a dostatek zaměstnanců). Postupné zavádění přináší organizaci
několik výhod. Postupné zavádění popsané v tomto dokumentu nabízí flexibilitu, která organizaci
umožňuje:

–    rozhodovat o rozsahu a rychlosti zavádění EnMS tak, aby vyhovovaly dostupným zdrojům
a potřebám organizace;

–    rozhodovat o cílových prvcích a o požadované úrovni (úrovních) vyspělosti;

–    začít oblastmi, ve kterých se zdá být největší potenciál pro zlepšování energetické hospodárnosti
a návratnost investic, nebo těmi, které jsou v souladu se stávajícími provozními postupy;

–    povzbuzovat kulturu podporující management hospodaření s energií;

–    provést jednoduchá a/nebo nízkonákladová opatření pro zlepšování energetické hospodárnosti



a získat související úspory nákladů na energii, snížení emisí a další výhody;

–    budovat počáteční úspěchy s cílem zvýšit důvěryhodnost, a tím zajistit závazek a podporu pro další
rozvoj EnMS;

–    vybudovat pevný základ pro rozšíření stávajícího EnMS směrem k plnění požadavků ISO 50001.



1 Předmět normy
Tento dokument poskytuje organizacím návod pro vytvoření postupného zavádění systému
managementu hospodaření s energií (EnMS). Tento postupný přístup je určen k podpoře
a zjednodušení zavedení EnMS do všech typů organizací, zejména do malých a středních organizací
(SMO).

Tento dokument uvádí návod pro použití dvanácti základních prvků, každý se čtyřmi úrovněmi
vyspělosti, k vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování EnMS, které povedou ke zlepšování
energetické hospodárnosti.

Tento dokument umožňuje svému uživateli využít postupného přístupu k dosažení úrovně
managementu hospodaření s energií odpovídající jeho cílům a k vybudování pevného základu, který
může být následně rozšířen směrem k plnění požadavků ISO 50001:2018. Tento dokument je
v souladu s ISO 50001:2018, ale nepokrývá všechny její požadavky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


