Systémy energetického
managementu
ISO 50001
Snížení nákladů na energie
a dosažení konkurenční výhody

Vaše výzvy

Proč je ISO 50001 důležitá pro vaše podnikání?

Organizace po celém světě čelí rostoucím cenám energií,
které přichází v době stoupajícího konkurenčního tlaku,
jenž nutí firmy hledat nové způsoby, jak snížit celkové
režijní náklady. Rostoucí problém navíc představují
firmami produkované emise skleníkových plynů. Ve světle
tohoto vývoje musí organizace hledat způsoby, jak řídit
spotřebu energie, přičemž současně musí stále více
ekologicky uvědomělou veřejnost informovat o svém úsilí
v oblasti energetického managementu.

ISO 50001 je jedním z mála systémů managementu, které
nabízejí organizacím měřitelné přínosy z hlediska nákladů.
Díky důsledné analýze a monitoringu spotřeb energií
v celém hodnotovém řetězci může váš podnik dosáhnout
vyšší transparentnosti a prosadit osvědčené postupy
energetického managementu. O rámci EnMS je široce
známo, že díky systematickému zlepšování energetické
efektivity a spotřeby zvyšuje hospodářské výsledky,
zatímco dochází ke zlepšení dobrého jména firmy
a environmentálních výsledků.

Co je ISO 50001?
ISO 50001 je dobrovolná mezinárodní norma pro
certifikaci systému energetického managementu (EnMS),
která organizacím jakékoli velikosti nabízí nástroj k
systematické optimalizace spotřeb energií ve všech
procesech a prosazení efektivnějšího energetického
managementu. Tento rámec je kompatibilní se standardem
environmentálního managementu ISO 14001, což
znamená, že organizace certifikované podle ISO 14001
snadno splní požadavky ISO 50001.

TÜV SÜD

Jak vám můžeme pomoci?
TÜV SÜD disponuje mimo jiné i mezinárodně působícími
akreditovanými certifikačními orgány pro systémy
managementu. Naše znalosti a zkušenosti nám umožňují
poskytovat řešení, která snižují náklady a rizika. Na
základě partnerské spolupráce s vašimi pracovníky
dokáží naši experti odhalit ve vaší strategii energetického
managementu příležitosti pro trvalé zlepšování.

Postup auditu dle ISO 50001
ENERGETICKÁ POLITIKA
ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ
PŘEHODNOCENÍ
MANAGEMENTU

IMPLEMENTACE A PROVOZ

MONITORING, MĚŘENÍ A ANALÝZA
KONTROLA

Naše služby související s ISO 50001
Předběžný audit (volitelný)
Předběžné vyhodnocení určuje, jaké požadavky vaše
společnost již splňuje.
Audit 1. stupně a přezkoumání dokumentace
Shromáždíme informace o základních procesech EnMS,
zkontrolujeme adekvátnost a úplnost dokumentace
a naplánujeme certifikační audit.
Certifikační audit 2. stupně
Zhodnotíme praktickou implementaci EnMS vaší
společnosti návštěvou provozů, pohovory se
zaměstnanci a přezkoumáním údajů a záznamů.
Udělení certifikátu
Certifikát EnMS potvrzuje, že váš systém managementu
splňuje normu ISO 50001.
Dozorové audity
Dozorové audity poskytují následující dva roky po
certifikaci průběžnou podporu kontinuální optimalizace
vašich procesů.
Recertifikace
Certifikace ISO 50001 platí po dobu tří let, poté se
vaše firma musí nechat znovu certifikovat formou
recertifikačního auditu, který je rozsahem téměř
totožný s auditem 2. stupně.

Certifikační značka TÜV SÜD
 aše certifikační značka ISO 50001
N
představuje pro vaši organizaci
účinnou a zřetelnou demonstraci
vašeho závazku k výjimečnosti,
udržitelnosti a spolehlivosti.

Přínosy pro vaše podnikání
Úspora
		
peněz – zlepšení energetické efektivity
a snížení spotřeby energie.
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NESHODY, NÁPRAVA, NÁPRAVNÁ
A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

 osažení světového standardu – vaše certifikace
D
vám umožňuje porovnávat, měřit a vykazovat zlepšení
energetické efektivity.
Získání konkurenční výhody – díky prosazování
osvědčených postupů energetického managementu
a posilování správného rozhodování vedení společnosti.
Zlepšení transparentnosti – podrobné energetické
analýzy energetických toků a vzorce spotřeby umožňují
vaší organizaci jasně informovat o vašem úsilí v oblasti
energetického managementu.

Proč zvolit TÜV SÜD?
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audity, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. TÜV SÜD je lídrem na německém trhu
certifikace podle ISO 50001. Naši experti, zde i v jiných
zemích, disponují aktuálními znalostmi nejdůležitějších
politik energetického managementu a řízení uhlíkové stopy,
předpisů a požadavků na trzích po celém světě. Získáteli od nás certifikaci, závazek k dokonalosti, udržitelnosti
a spolehlivosti vaší firmy se bude těšit celosvětovému
uznání. Kromě certifikace vám také poskytneme podporu
v podobě nástrojů a osvědčených postupů pro hodnocení
a zlepšení vaší energetické efektivity.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
Certifikace uhlíkové stopy
ISO 9001 – certifikace systému managementu kvality
		ISO 14001 – certifikace systému environmentálního
managementu
		OHSAS 18001 – certifikace systému managementu
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