ISO 50001 - Energetické
manažérstvo
Znižovanie nákladov na energiu,
pre získanie konkurenčnej výhody

Organizácie po celom svete čelia rastúcim cenám energií,
ktoré prichádza v čase stúpajúceho konkurenčného tlaku,
ktorý núti ﬁ rmy hľadať nové spôsoby, ako znížiť celkové
režijné náklady. Rastúci problém navyše predstavujú
ﬁ rmami produkované emisie skleníkových plynov. vo svetle
tohto vývoja musí organizácia hľadať spôsoby, ako riadiť
spotrebu energie, pričom súčasne musia čoraz viac
ekologicky uvedomelú verejnosť informovať o svojom úsilí v
oblasti energetického manažérstva.

Čo je ISO 50001?
ISO 50001 je dobrovoľná medzinárodná norma pre certiﬁ
káciu systému energetického manažérstva
(EnMS), ktorá organizáciám akejkoľvek veľkosti ponúka
nástroj na systematickú optimalizáciu spotrieb energií
vo všetkých procesoch a presadenie efektívnejšieho
energetického manažérstva. Tento rámec je kompatibilný so štandardom environmentálneho manažérstva
ISO 14001, čo znamená, že organizácie certiﬁ kované
podľa ISO 14001 ľahko splnia požiadavky ISO 50001.
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Prečo je ISO 50001 dôležitá pre vaše podnikanie?
ISO 50001 je jedným z mála systémov manažérstva, ktoré
ponúkajú organizáciám merateľné prínosy z hľadiska
nákladov. Vďaka dôslednej analýze a monitoringu spotrieb energií v celom hodnotovom reťazci môže váš podnik
dosiahnuť vyššiu transparentnosť a presadiť osvedčené
postupy energetického manažérstva. O rámci EnMS je
široko známe, že vďaka systematickému zlepšovaniu
energetickej efektivity a spotreby, zvyšuje hospodárske
výsledky, zatiaľ čo dochádza k zlepšeniu dobrého mena
ﬁrmy a environmentálnych výsledkov.

Ako vám môžeme byť nápomocní?
TÜV SÜD disponuje okrem iného aj medzinárodne
pôsobiacimi akreditovanými certiﬁkačnými orgánmi
pre systémy manažérstva. Naše znalosti a skúsenosti
nám umožňujú poskytovať riešenia, ktoré znižujú
náklady a riziká. Na základe partnerskej spolupráce
s vašimi pracovníkmi dokážu naši experti odhaliť vo vašej
stratégii energetického manažmentu príležitosti pre
trvalé zlepšovanie.

Postup auditu podľa ISO 50001
ENERGETICKÁ POLITIKA
ENERGETICKÉ PLÁNOVANIE
PRESKÚMANIE
MANAŽMENTOM

IMPLEMENTÁCIA
A PREVÁDZKOVANIE

MONITORING, MERANIE A ANALÝZY
KONTROLA

INTERNÝ AUDIT EnMS

Naše služby v oblasti ISO 50001
Predbežný audit (voliteľný)
Predbežné vyhodnotenie určuje, aké požiadavky vaša
spoločnosť už spĺňa.
Audit 1. stupňa a preskúmanie dokumentácie
Zhromaždíme informácie o základných procesoch
EnMS, skontrolujeme adekvátnosť a úplnosť
dokumentácie a naplánujeme certiﬁkačný audit.
Certiﬁkačný audit 2. stupňa
Zhodnotíme praktickú implementáciu EnMS vašej
spoločnosti návštevou prevádzok, pohovormi so
zamestnancami a preskúmaním údajov a záznamov.
Udelenie certiﬁkátu
Certiﬁkát EnMS potvrdzuje, že váš systém
manažérstva spĺňa normu ISO 50001.
Dozorné audity
Dozorné audity poskytujú nasledujúce dva roky
po certiﬁkácii priebežnú podporu kontinuálnej
optimalizácie vašich procesov.
Recertiﬁkácia
Certiﬁkácia ISO 50001 platí po dobu troch rokov, potom
sa vaša ﬁrma musí nechať znovu certiﬁkovať formou
recertiﬁkačného auditu, ktorý je rozsahom takmer
totožný s auditom 2. stupňa.

NEZHODY, ODSTRÁNENIE NEZHÔD, NÁPRAVNÉ
A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Dosiahnutie svetového štandardu – vaše certiﬁkácia
vám umožňuje porovnávať, merať a vykazovať
zlepšenie energetickej efektivity.
Získanie konkurenčnej výhody – vďaka
presadzovaniu osvedčených postupov energetického
manažmentu a posilňovaniu správneho rozhodovania
vedenia spoločnosti.
Zlepšenie transparentnosti – podrobné energetické
analýzy energetických tokov a vzorce spotreby
umožňujú vašej organizácii jasne informovať o vašom
úsilí v oblasti energetického manažmentu.

Prečo si vybrať práve TÜV SÜD?
TÜV SÜD je prvotriedny poskytovateľ riešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržateľnosti, ktorý sa špecializuje
na skúšanie, inšpekcie, audity, certiﬁkáciu, vzdelávanie a
znalostné služby. TÜV SÜD je lídrom na nemeckom trhu v
oblasti certiﬁkácie podľa ISO 50001. Naši experti,
tu aj v iných krajinách, disponujú aktuálnymi znalosťami
z oblasti energetického manažmentu. Ak od nás získate
certiﬁkáciu, záväzok k dokonalosti, udržateľnosti
a spoľahlivosti vašej ﬁrmy sa bude tešiť celosvetovému
uznaniu. Okrem certiﬁkácie Vám tiež poskytneme
podporu v podobe nástrojov a osvedčených postupov
pre hodnotenie a zlepšenie vašej energetickej efektivity.

Certiﬁkačná značka TÜV SÜD

Prínos pre vašu obchodnú činnosť
Úspora peňazí – zlepšenie energetickej efektívnosti
a zníženie spotreby energie.
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Súvisiace služby
TÜV SÜD poskytuje nasledujúce súvisiace služby:
ISO 9001 – certiﬁkácia systému manažérstva
kvality
ISO 14001 – Ceriﬁ kácia systému
environmentálneho manažérstva
EMAS
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Naša certiﬁkačná značka ISO 50001
predstavuje pre vašu organizáciu
účinnú a zreteľnú demonštráciu vášho
záväzku k výnimočnosti, udržateľnosti
a spoľahlivosti.

