
ČESKÝ INSTITUT 
PRO AKREDITACI, O.P.S. 

Praha, dne 14. 3. 2019 
Č.j.: 001704/19/ČIA/DS 

Vážená paní, vážený pane 

dovolte mi, abych Vás informoval o publikaci revidované certifikační normy ISO 50001:2018 a zavedení ČSN 
EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem к použití do 
soustavy ČSN. 

V srpnu 2018 byla publikována nová verze normy ISO 50001:2018, která nahrazuje normu ISO 50001:2011. 
Přechodné období je stanoveno v resoluci IAF (IAF Resolution 2017-14 Agenda Item 9) na tři roky od publikace 
nové verze normy, tj. do 21.8.2021. 

Certifikační orgány (COSM) mohou požádat o rozšíření rozsahu akreditace o ČSN EN ISO 50001:2019 od 
1.4.2019. 

Podle výše uvedené resoluce mohou COSM provádět audity (certifikační, dozorové, recertifikační) podle ISO 
50001:2011 pouze do 20.2.2020. Proto Vám doporučujeme požádat o rozšíření rozsahu akreditace tak, aby 
ČIA mohl rozhodnout o rozšíření rozsahu Vaší akreditace do tohoto data. 

Posouzení к rozšíření rozsahu akreditace bude prioritně prováděno jako součást pravidelně plánované 
činnosti - opakované akreditace nebo pravidelné dozorové návštěvy. Na žádost subjektu může být též 
realizováno jako mimořádná dozorová návštěva. 

Součástí posouzení nebude vyžadováno svědecké posouzení, ale bude prověřováno, zda COSM dostatečně 
chápe a má zapracovány změny související s aplikací ČSN EN ISO 50001:2019 včetně postupu COSM na 
přechod к certifikaci podle revidované normy. 

Abychom minimalizovali dopady nedostatečné připravenosti COSM, budeme jako součást žádosti požadovat 
zpracovanou rozdílovou analýzu mezi oběma normami a postup přechodu včetně způsobu zajištění 
odpovídajících kompetencí pracovníků COSM. 

Časová alokace na přeposouzení bude záležet na tom, zda posouzení rozšíření rozsahu akreditace bude 
součástí pravidelné plánované činnosti, nebo se bude jednat o samostatnou mimořádnou dozorovou 
návštěvu. V případě samostatné mimořádné dozorové návštěvy předpokládáme v kanceláři subjektu min. 
jeden den vedoucího a jeden den odborného posuzovatele. V případě spojení posouzení na žádost 
s pravidelnou dozorovou návštěvou nebo při opakované akreditaci bude uvedená časová dotace adekvátně 
ponížena. 

S pozdravem 

Mgr. Dušan Vácha 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 
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