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RÁMCOVÝ POSTUP ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODA ŘENÍ S ENERGIÍ 

 DLE  ČSN EN ISO 50001:2012 (Energy management system - En MS) 

Etapy zavád ění EnMS: Popis činností  : 

úvodní dotazník a jeho vyplnění 
vymezení rozsahu (scope) EnMS 

Úvodní jednání se 
statutárními 
zástupci organizace návrh a podpis smlouvy,stanovení představitele vedení EnMS 
Prohlídka areálu seznámení s posuzovanými objekty a technologiemi 

vyhledání a převzetí požadovaných podkladů  
vypracování úvodního přezkoumání energetické náročnosti: 
- analýza minulé a současné spotřeby energie 
- analýza užití a spotřeby energie a energetické náročnosti 
- identifikace významného užití a spotřeby energie 
- identifikace příležitostí pro úsporu energie 

Prověření stavu 
organizace (zjištění 
rozporu mezi 
stávajícím stavem a 
požadavkem normy) 
 

stanovení povinností vyplývajících z legislativy 
Informační školení 
vedoucích pracovníků 
organizace 

vstupní školení pracovníků ovlivňujících spotřebu energie - 
seznámení s požadavky mezinárodní normy a způsobem 
jejich praktické realizace v podmínkách organizace 
zpracování příručky EnMS: 
- popis procesního uspořádání EnMS, jejich vazeb a  
vzájemného působení 
- zpracování související řízené dokumentace pro EnMS 

Zpracování dokumentace 
systému EnMS -  
řízená dokumentace 
(pracovní verze) 

nastavení způsobu řízení dokumentů a záznamů 
vyhlášení energetické politiky a akčních plánů 
stanovení energetických cílů s cílovými hodnotami 
stanovení parametrů programů EnMS: 
- stanovení odpovědností, výcviku a způsobu komunikace 
- stanovení činností s významným užitím energie 
stanovení kritérií pro posuzování užití a spotřeby energie 
analýza nakupování energetických služeb 
stanovení potřebných znalostí, provozních postupů, 
servisních intervalů, pravidel pořizování záznamů 

Implementace požadavků 
normy - 
zpracování prováděcí 
dokumentace 

stanovit požadavky monitorování a měření: 
- plán energetického měření 
- vazby mezi energetickými faktory a spotřebou energií 
- stanovení odchylek 
provedení interního auditu 
návrh a realizace nápravných opatření ke zjištěným 
neshodám 
kontrola efektivnosti přijatých opatření 

Kontrola funkčnosti  
systému EnMS -  interní 
audit 

vypracování zprávy z interního auditu 
vyhodnocení systému za období tzv. zkušebního provozu 
kontrola efektivnosti realizovaných opatření 
vypracování Zprávy o přezkoumání EnMS 

Přezkoumání systému 
ENMS a dokončení 
dokumentace EnMS 

korekce zpracované dokumentace systému EnMS 
školení managementu 
školení zaměstnanců 

Závěrečná příprava k 
certifikaci 

realizace certifikačního auditu  
 


