
ICS 03.100.70; 27.015 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA Mesiac 20YY 

 

1 

XXXXXX  
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, YYYY 
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. 

 

Systémy energetického manažérstva 
Požiadavky s návodom na používanie 

(ISO 50001: YYYY) 

STN  
EN ISO 50001 

38 0005 

 
 
Energy management systems 
Requirements with guidance for use  

Systèmes de management de l'énergie 
Exigences et recommandations pour la mise en oeuvre 

Energiemanagementsysteme 
Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung 

 
 

Táto slovenská technická norma je slovenskou verziou európskej normy EN ISO 50001: YYYY.  
Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.  
STN EN ISO 50001 má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

This standard is the Slovak version of the European Standard EN ISO 50001: YYYY. 
It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing.  
STN EN ISO 50001 has the same status as the official versions. 
 

Nahradenie predchádzajúcich noriem 

Táto slovenská technická norma nahrádza anglickú verziu STN EN ISO 50001 z marca YYYY, ktorá 
od 1. 3. YYYY. nahradila STN EN ISO 50001 z júna YYYY v celom rozsahu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STN EN ISO 50001: YYYY 

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 

Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CEN, © YYYY CEN, ref. č. 
EN ISO 50001: YYYY (E). 

V norme uvedený výraz „Systémy energetického manažérstva“ vychádza z terminológie používanej v praxi 
v oblasti energetiky a je v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť 
energetickej efektívnosti. 

Hlavné zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vydaním sú tieto: 

–  prijatie požiadaviek ISO na normy systémov manažérstva, vrátane nadradenej štruktúry, iden-
tického základného textu a všeobecných termínov a definícií, s cieľom zabezpečiť vysokú úro-
veň kompatibility s inými normami systémov manažérstva; 

–  lepšia integrácia do procesov strategického manažérstva; 

–  objasnenie štruktúry jazyka a dokumentov; 

–  väčší dôraz na úlohu vrcholového manažmentu; 

–  prijatie kontextového poradia termínov a ich definícií v kapitole 3 a aktualizácia niektorých defi-
nícií; 

–  zahrnutie nových definícií, vrátane zlepšenia hospodárenia s energiou; 

–  objasnenie vylúčení foriem energie; 

–  objasnenie „energetického preskúmania“; 

–  zavedenie pojmu normalizácie ukazovateľov hospodárenia s energiou [EnPI(s)] a súvisiacich 
referenčných úrovní používania energie [EnB(s)]; 

–  doplnenie podrobností o pláne zberu energetických údajov a súvisiacich požiadavkách (predtým 
plán merania energie); 

–  objasnenie textu týkajúceho sa ukazovateľov hospodárenia s energiou [EnPI(s)] a referenčných 
úrovní používania energie [EnB(s)] s cieľom lepšie porozumieť týmto pojmom. 

Súvisiace právne predpisy 

Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) 
v znení neskorších predpisov; 

zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov; 

zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie 
pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti 
organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES; 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 z 28. augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločen-
stva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (Text s významom pre EHP); 

 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracnovíka 

Technická komisia: TK (jej číslo a názov)  
 



STN EN ISO 50001: YYYY 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky   
 

 

EURÓPSKA NORMA EN ISO 50001 
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM August YYYY 

ICS 03.100.70; 27.015  

 
 
 

Systémy energetického manažérstva 
Požiadavky s návodom na používanie 

(ISO 50001: YYYY) 
 

Energy management systems 
Requirements with guidance for use 

(ISO 50001: YYYY) 
 
 

Systèmes de management de l'énergie  
Exigences et recommandations  
pour la mise en oeuvre  
(ISO 50001: YYYY) 

 
Energiemanagementsysteme  
Anforderungen mit Anleitung  
zur Anwendung  
(ISO 50001: YYYY) 

Túto európsku normu schválil CEN 6. augusta YYYY. 

Členovia CEN a CENELEC sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené pod-
mienky, za ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej nor-
my. Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na 
požiadanie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CEN a CENELEC. 

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia 
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN a CENELEC v preklade do 
národného jazyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postave-
nie, ako majú oficiálne verzie. 

Členmi CEN a CENELEC sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, 
Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, 
Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severné-
ho Macedónska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, 
Talianska a Turecka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 

Európsky výbor pre normalizáciu 
European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

CENELEC 

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 
European Committee for  Electrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 
 

© YYYY  
CEN/CENELEC 

Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CEN a CENELEC. 

Ref. č. EN ISO 50001: YYYY SK 



STN EN ISO 50001: 20YY 

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 

Obsah 
strana 

Európsky predhovor ........................................ 6 

Úvod .................................................................. 7 

1 Predmet normy ...................................... 11 

2  Normatívne odkazy................................ 11 

3  Termíny a definície  ............................... 11 

3.1 Termíny súvisiace s organizáciou ......... 12 

3.2 Termíny súvisiace so systémom  
manažérstva .......................................... 13 

3.3 Termíny súvisiace s požiadavkou ......... 14 

3.4 Termíny súvisiace s úrovňou  
hospodárenia ......................................... 15 

3.5 Termíny súvisiace s energiou ................ 18 

4 Súvislosti organizácie ............................ 19 

4.1 Pochopenie organizácie  
a jej súvislostí ........................................ 19 

4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní  
zainteresovaných strán ......................... 20 

4.3 Určenie predmetu systému  
energetického manažérstva ............... ...20 

4.4 Systém energetického manažérstva ..... 21 

 

Príloha A (informatívna) – Návod  
na používanie .................................................. 35 

Príloha B (informatívna) – Súvislosť medzi  
ISO 50001: YYYY a ISO 50001: YYYY ........... 48 
 

Literatúra ........................................................ 52 

Abecedný zoznam termínov ......................... 53 

 

 

Obsah 

strana 

Európsky predhovor  ...................................... 6 

Introduction ...................................................... 7 

1 Scope .................................................... 11 

2  Normative references ............................ 11 

3  Terms and definitions ............................ 11 

3.1 Terms related to organization ............... 12 

3.2 Terms related to management  
system ................................................... 13 

3.3 Terms related to requirement ................ 14 

3.4 Terms related to performance ............... 15 
 

3.5 Terms related to energy ........................ 18 

4 Context of the organization ................... 19 

4.1 Understanding the organization  
and its context .................................... ...19 

4.2 Understanding the needs  
and expectations of interested parties .. 20 

4.3 Determining the scope of the energy  
management system .......................... ...20 

4.4 Energy management system ................ 21 

Annex A (informative) – Guidance for use ..... 35 
 

Annex B (informative) – Correspondence  
between ISO 50001: YYYY  
and ISO 50001: YYYY ..................................... 48 

Bibliography ................................................... 52 

Alphabetical list of terms .............................. 53 





STN EN ISO 50001: 20YY 

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 

Európsky predhovor 

Tento dokument (EN ISO 50001: YYYY) vypracovala technická komisia ISO/TC 301 Energetické mana-
žérstvo a úspory energie v spolupráci s technickou komisiou CEN/CLC/JTC 14 Energetické manažérstvo, 
energetické audity, úspory energie, ktorej sekretariát je v UNI. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo 
oznámením najneskoršie do februára YYYY a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť 
najneskoršie do februára YYYY. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CEN [a/alebo CENELEC] nezodpovedajú za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patento-
vých práv. 

Tento dokument nahrádza EN ISO 50001: YYYY. 

V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Sloven-
ska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 

Oznámenie o schválení 

Text medzinárodnej normy ISO 50001: YYYY schválil CEN ako EN ISO 50001: YYYY bez akýchkoľvek 
modifikácií. 
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Úvod  Introduction 

0.1    Všeobecne  0.1    General 

Cieľom tohto dokumentu je umožniť organizá-
ciám zaviesť systémy a procesy nevyhnutné na 
trvalé zlepšovanie hospodárenia s energiou, vrá-
tane zlepšovania energetickej účinnosti, pou-
žívania energie a jej spotreby. Tento dokument 
určuje požiadavky na systém energetického ma-
nažérstva (EnMS) pre organizáciu. Úspešná im-
plementácia systému EnMS podporuje kultúru 
zlepšovania hospodárenia s energiou, ktorá závi-
sí od záväzku zo všetkých úrovní organizácie, 
najmä od vrcholového manažmentu. V mnohých 
prípadoch to znamená zmeny firemnej kultúry 
v rámci organizácie. 

Tento dokument sa vzťahuje na činnosti, ktoré 
môže organizácia ovplyvňovať. Jej aplikácia sa 
môže prispôsobiť tak, aby vyhovovala špecific-
kým požiadavkám organizácie, vrátane komplex-
nosti jej systémov, rozsahu zdokumentovaných 
informácií a zdrojov, ktoré má k dispozícii. Tento 
dokument sa nevzťahuje na používanie výrobkov 
koncovými používateľmi mimo predmetu a hraníc 
EnMS, ani sa nevzťahuje na projektovanie vý-
robkov mimo zariadení, vybavenia, systémov 
alebo procesov využívajúcich energiu. Tento do-
kument sa vzťahuje na projektovanie a obstará-
vanie zariadení, vybavenia, systémov alebo pro-
cesov využívajúcich energiu v rámci predmetu 
a hraníc EnMS. 

Vývoj a implementácia systému EnMS zahŕňa 
energetickú politiku, energetické zámery, energe-
tické ciele a akčné plány súvisiace s jej energe-
tickou účinnosťou, používaním energie a spotre-
bou energie pri súčasnom plnení platných po-
žiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch a iných požiadaviek. EnMS 
umožňuje organizácii stanoviť a dosahovať zá-
mery a energetické ciele, prijímať potrebné opat-
renia na zlepšenie jej hospodárenia s energiou a 
preukázať zhodu systému s požiadavkami tohto 
dokumentu. 

 The aim of this document is to enable organiza-
tions to establish the systems and processes 
necessary to continually improve energy perfor-
mance, including energy efficiency, energy use 
and energy consumption. This document speci-
fies the energy management system (EnMS) 
requirements for an organization. Successful im-
plementation of an EnMS supports a culture of 
energy performance improvement that depends 
upon commitment from all levels of the organiza-
tion, especially top management. In many instan-
ces, this involves cultural changes within an 
organization. 

This document applies to the activities under the 
control of the organization. Its application can be 
tailored to fit the specific requirements of the or-
ganization, including the complexity of its sys-
tems, degree of documented information and 
available resources. This document does not ap-
ply to product use by end-users outside of the 
scope and boundaries of the EnMS, nor does it 
apply to product design outside of facilities, equ-
ipment, systems or energy-using processes. This 
document does apply to the design and pro-
curement of facilities, equipment, systems or 
energy-using processes within the scope and 
boundaries of the EnMS. 

 
Development and implementation of an EnMS 
includes an energy policy, objectives, energy tar-
gets and action plans related to its energy 
efficiency, energy use, and energy consumption 
while meeting applicable legal requirements and 
other requirements. An EnMS enables an orga-
nization to set and achieve objectives and energy 
targets, to take actions as needed to improve its 
energy performance, and to demonstrate the 
conformity of its system to the requirements of 
this document. 
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1   Predmet normy  1   Scope 

   

Cieľom tohto dokumentu je umožniť organizá-
ciám zaviesť systémy a procesy nevyhnutné na 
trvalé zlepšovanie hospodárenia s energiou, vrá-
tane zlepšovania energetickej účinnosti, pou-
žívania energie a jej spotreby. Tento dokument 
určuje požiadavky na systém energetického ma-
nažérstva (EnMS) pre organizáciu. Úspešná im-
plementácia systému EnMS podporuje kultúru 
zlepšovania hospodárenia s energiou, ktorá závi-
sí od záväzku zo všetkých úrovní organizácie, 
najmä od vrcholového manažmentu. V mnohých 
prípadoch to znamená zmeny firemnej kultúry 
v rámci organizácie. 

 

 The aim of this document is to enable organiza-
tions to establish the systems and processes 
necessary to continually improve energy perfor-
mance, including energy efficiency, energy use 
and energy consumption. This document speci-
fies the energy management system (EnMS) 
requirements for an organization. Successful im-
plementation of an EnMS supports a culture of 
energy performance improvement that depends 
upon commitment from all levels of the organiza-
tion, especially top management. In many instan-
ces, this involves cultural changes within an 
organization. 

 
 

2   Normatívne odkazy  2   Normative reference 

   

V tomto dokumente sa nenachádzajú žiadne 
normatívne odkazy. 

 

 There are no normative references in this do-
cument. 

 
 

3   Termíny a definície  3   Terms and definitions 

   

V tomto dokumente sa používajú termíny a defi-
nície uvedené v normách ISO/IEC 17021-1: 
2015, ISO 50001 a nasledujúce termíny a definí-
cie. 

ISO a IEC udržiavajú terminologické databázy na 
používanie v normalizácii na nasledujúcich adre-
sách:  

– ISO Online browsing platform: dostupné na 
https://www.iso.org/obp, 

– IEC Electropedia: dostupné na 
http://www.electropedia.org/. 

 For the purposes of this document, the terms and 
definitions given in ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 
50001 and the following apply. 

ISO and IEC maintain terminological databases 
for use in standardization at the following ad-
dresses: 

— ISO Online browsing platform: available at 
https:// www .iso .org/ obp 

— IEC Electropedia: available at http:// www 
.electropedia .org/  

 

   
3.1 dôkaz auditu (angl. audit evidence): zdo-
kumentované informácie, konštatovania 
skutočnosti alebo ďalšie informácie, ktoré sa tý-
kajú kritérií auditu a sú verifikovateľné 

 

Poznámka 1 k termínu: Dôkaz auditu môže byť kvalitatívny 
alebo kvantitatívny. 

[ZDROJ: ISO 9000: 2015, 3.13.8, upravená – 
Termín „záznamy“ nahradil výraz „zdokumento-
vané informácie“ a k termínu sa pridala 
poznámka 1.] 

 
3.1 
audit evidence 
documented information, statements of fact or 
other information, which are relevant to the audit 
criteria and verifiable 

Note 1 to entry: Audit evidence can be qualitative 
or quantitative. 

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.13.8, modified — 
The word “records” has been replaced by “do-
cumented information” and Note 1 to entry has 
been added.] 

 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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