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Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 50004:2020. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 50004:2020. It has
the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 50004 (01 1516) z února 2016.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje praktický návod a příklady pro vytvoření, zavádění, udržování
a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu se systematicky blízkou
ISO 50001:2018. Návod v tomto dokumentu je použitelný pro jakoukoliv organizaci.

Tento dokument neposkytuje návod, jak rozvíjet integrovaný systém managementu.

Ačkoli je návod v tomto dokumentu konzistentní s požadavky ISO 50001:2018, neposkytuje výklad těchto
požadavků.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.
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