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DOTAZNÍK  K  ŽÁDOSTI  O  CERTIFIKACI  

DLE ČSN EN ISO 50001 

1. Název organizace - Žadatele o certifikaci: 

      

2. Popište rozsah a hranice zavedení EnMS. U jednotlivých útvarů (včetně ústředí) uveďte popis výrobního programu 
/ poskytované služby a místa, kde se nacházejí. Pokud se organizace nachází v různých lokalitách, uveďte všechny, 
které jsou zahrnuty do EnMS a budou předmětem certifikace.  

     P. Č. 
Název organizační 

jednotky 
Adresa: 

Roční 
spotřeba (1) 

Používané 
druhy (zdroje) 

energie (2) 

Významné 
způsoby užití 

energie (3) 

Počet 
pracovníků, 

kteří významně 
ovlivňují užití 

energie (4) 

1 ústřední / centrála                               

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

v případě nedostatku místa vložte řádek 
 

 

(1)  Roční spotřeba: jde o celkovou spotřebu všech energií za 
minulé roční období; do tabulky vypište pouze kategorii podle 
tohoto členění: A: < 200 TJ 

 B: 200 TJ až 2 000 TJ 

 C: 2 000 TJ až 10 000 TJ 

 D: > 10 000 TJ 

(2)  rozumí se elektřina, plyn, teplá voda, pohonné hmoty, pára, 
tuhá paliva atd. Tam, kde je jeden druh energie získáván 
z více než jednoho zdroje, uveďte tyto zdroje (př. elektřina 
získávána z veřejné sítě a z fotovoltaických panelů)  

(3)   způsob nebo druh využití energie, který má nejvyšší podíl 

v celkové spotřebě energie 

(4)  uveďte pouze počet pracovníků dané organizační jednotky, 
jejichž činnost významně  ovlivňuje spotřebu energie 

3. Uveďte počet pracovníků, kteří jsou významně zapojeni do EnMS a kteří aktivně přispívají k plnění požadavků 
ČSN EN ISO 50001: 

Funkce: Počet: 

Vrcholový management:        

Představitel / představitelé vedení EnMS:       

Tým managementu EnMS, uveďte v případě, pokud není 
shodný s vrcholovým managementem a představitelem vedení 

      
 

4. Máte povinnost provádět energetický audit ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb.? 

  NE   ANO, uveďte doporučení ze zprávy z energetického auditu, která jste využili/využíváte:       

5. Vyplývají pro vás nějaké další povinnosti ve smyslu požadavků zákona č. 406/2000 Sb., a souvisejících prováděcích 
předpisů? 

  NE   ANO, uveďte:       
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V       dne       

 ………………………………………. 
 zástupce organizace – žadatele 

 

Dotazník za CERTLINE přezkoumal: Dne: 

 


