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Kladno, 2.4.2019 

Informace č. 19 - 2019  
 
Pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií (EnMS) 
podle ISO 50001:2011 a podmínky pro přechod na ISO 50001:2018 
 

Vážená paní, Vážený pane, 

 
dovolte mi, abych Vás informoval o změnách v souvislosti s vydáním normy ČSN EN ISO 
50001:2019 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, 
která vyšla v 3/2019. 
 
Současně upozorňujeme na tříleté přechodné období od data publikace ISO 50001:2018, tzn. 
do 21.8.2021 (viz IAF Resolution 2017-14 Agenda Item 9). Datum konce platnosti 
akreditovaných certifikací podle ISO 50001, vydaných během období migrace, musí 
korespondovat s koncem tohoto tříletého období. 
 
Podle výše uvedené resoluce mohou být prováděny audity (certifikační, dozorové a 
recertifikační) podle ISO 50001:2011 pouze do 20.2.2020. 
 
Organizacím, které používají ČSN EN ISO 50001:2012, doporučujeme učinit následující 
opatření: 

✓ Pořídit si normu ČSN EN ISO 50001:2019.  
✓ Identifikovat rozdíly v oblasti požadavků na systém managementu hospodaření s 

energií (tzv. provést rozdílovou analýzu). 
✓ Vytvořit si implementační plán k zavedení nových a změněných požadavků do praxe 

organizace. 
✓ Zajistit, aby byly splněny veškeré nové potřeby týkající se kompetencí, a vytvářet 

povědomí mezi všemi stranami, které mají dopad na efektivnost EnMS. 
✓ Aktualizovat stávající EnMS tak, aby splňoval nové požadavky a umožňoval ověření 

své efektivnosti. 
✓ V případě potřeby spolupracovat s příslušným certifikačním orgánem na opatřeních v 

rámci migrace. 
 
Akreditované certifikace podle ISO 50001:2018 smějí být vydány až tehdy, jakmile je 
certifikační orgán akreditován pro provádění certifikace podle nové normy a jakmile 
organizace prokáže shodu s ISO 50001:2018.  
CERT-ACO s.r.o. zahájil kroky pro získání akreditace pro normu ČSN EN ISO 50001:2019 u 
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a předpokládá získání aktualizované Přílohy 
k Osvědčení o akreditaci v průběhu prosince 2019. 
 
 
Opatření certifikačního orgánu ohledně auditování shody s novou normou. 
 

✓ Převody platných certifikátů vydaných podle ISO 50001:2011 / ČSN EN ISO 
50001:2012 budou prováděny v rámci plánovaných pravidelných dozorových auditů a 
recertifikací po získání akreditace, tj. předpoklad přijímání žádostí od ledna 2020.  
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✓ Na posouzení podle nové normy ČSN EN ISO 50001:2019 nebude certifikační orgán 
navyšovat smluvně stanovený rozsah a cenu auditu. 
 

✓ Klienti, kteří nedokončí migraci do tří let od vydání ISO 50001:2018, budou pro 
obnovení certifikace do 6 měsíců po uplynutí platnosti certifikátu muset absolvovat 
audit v rozsahu recertifikace + jeden den auditu prvního stupně (posouzení 
připravenosti). V případě překročení lhůty 6 měsíců bude ke klientovi přistupováno 
jako k žadateli o zcela novou certifikaci. 
 

K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních 
adresách a telefonních číslech. Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v 
úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění nových požadavků. 

 
S přátelským pozdravem 

 

Ing. Leoš Bernard 
ředitel pro certifikaci 

 
 
 
Co:   všem certifikovaným subjektům 
 všem auditorům 


