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Účel:
1.1. stanovit politiku EnMS ve společnosti

2

Definice pojmů a zkratek:
2.1. EnMS – energy management system

3

Popis činnost:
3.1. Rozsah platnosti:
3.1.1. směrnice je závazná pro všechna oddělení a zaměstnance společnosti
3.2. Politika EnMS
3.2.1. Legislativa – společnost se zavazuje k implementaci a dodržování všech legislativních,
normativních, zákaznických a dalších požadavků k hospodaření s energií
3.2.2. Emise - přispívat k plnění národních cílů v oblasti emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické
efektivity
3.2.3. Otevřený přístup – umožnit všem zainteresovaným stranám přístup k politice EnMS. Maximálně
podporovat výměnu informací, otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli a zákazníky a zajišťovat
zdroje potřebné k rozvoji EnMS
3.2.4. Optimalizace – neustále a systematicky optimalizovat spotřebu energií a s tím spojených nákladů,
v dlouhodobém horizontu snižovat spotřebu energií.
3.2.5. Technologie a provoz – pravidelně prověřovat výkonnost v oblasti energetické efektivnosti a
stanovovat relevantní opatření k jejímu zlepšování
3.2.6. Ochrana zdrojů – na základě aplikace moderních technologií a nejnovějších poznatků postupně
snižovat spotřebu energií
3.2.7. Vzdělávání – důsledně dbát na neustálé vzdělávání a motivování zaměstnanců a na rozšiřování
povědomí o úsporách energií
3.2.8. Konkrétní cíle – k naplnění politiky EnMS jasně stanovit, měřit, pravidelně hodnotit a aktualizovat
konkrétní cíle a plány pro jejich dosažení.
3.2.9. Nákup – v rámci nákupních procesů využívat jako jedno z klíčových kritérií energetickou
efektivitu
3.2.10. Neustálé zlepšování – organizace se zavazuje, že bude pravidelně hodnotit politiku EnMS a její
cíle. Výsledky hodnocení budou spolu s nejnovějšími vědeckými poznatky využívány k hledání
možností dalšího zlepšování energetické efektivnosti a úspoře energií.
3.3. Prověření systému EnMS
3.3.1. externí posouzení systému EnMS podle ČSN EN ISO 50001:2018
3.4. Revize politiky a cílů EnMS
3.4.1. revize politiky EnMS a jejích cílů S-VU-1/161 Protokol o vyhlášení cílů EnMS probíhá na schůzce
vrcholového vedení 1x za rok
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Související dokumenty:
Přílohy:
5.1. S-VU-1/161 Protokol o vyhlášení cílů EnMS
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