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Úvod
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnostihrají velice důležitou úlohu při řízení procesu
zlepšování energetické hospodárnosti a kontrole spotřeby energie. Jsou použitelné ve všech
odvětvích.
Zlepšené energetické hospodárnosti lze dosáhnout zvláště využíváním dostupných energetických
služeb pro zlepšování energetické účinnosti.
Tato norma může být použita jako referenční dokument k vhodné kvalifikaci, akreditaci a/nebo
certifikaci dodavatele energetických služeb pro zlepšování energetické účinnosti, jak je zmíněno
v článku 8 směrnice 2006/32/ES.
Norma je psána tak, aby poskytla návod pro zákazníky i dodavatele energetických služeb pro
zlepšování energetické účinnosti podle článku 1 směrnice 2006/32/ES a přispěla k rozvoji trhu
v oblasti energetických služeb.

Obrázek 1 – Diagram znázorňující typický proces poskytování energetické služby pro zlepšování
energetické účinnosti

Diagram podle obrázku 1 znázorňuje typický proces poskytování energetické služby pro zlepšování
energetické účinnosti, kde horní rámečky představují „opatření“ a dolní „předměty plnění“ podle
tabulky A.1 v Příloze A.
Kroky v postupu mohou být zajišťovány různými stranami, třebaže odpovědnost za zlepšení
energetické účinnosti obecně přebírá vždy jedna strana.
Dodavatel(é) energetické služby a zákazník by měli usilovat o provádění soustavného zlepšování
energetické účinnosti (energetické hospodárnosti).

1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje definice a minimální požadavky na energetické služby pro zlepšování
energetické účinnosti.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

