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Podle ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií (dále jen „systém
managementu hospodaření s energií“) - článku 4.3, je Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, povinna stanovovat závazek organizace dosahovat snižování energetické náročnosti.
Na základě tohoto požadavku generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu
státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) tuto energetickou politiku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

SŽDC se zavazuje k dlouhodobému snižování energetické náročnosti při správě majetku,
se kterým hospodaří. SŽDC bude přijímat opatření, která povedou ke zvyšování
energetické účinnosti, měření výsledků, monitorování a tvoření plánů na efektivnější
využívání všech energií a dosahování energetických úspor.

(2)

SŽDC pro zajištění trvalé efektivity při zvyšování energetické účinnosti a snižování
energetické náročnosti implementuje a bude provozovat systém řízení podle
ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií.

(3)

Systém managementu hospodaření s energií bude v SŽDC zahrnovat spotřeby a výroby
všech energií v definovaných oblastech.

Čl. 2
Energetická politika
SŽDC se v rámci systému managementu hospodaření s energiemi zavazuje:
(1)

Efektivně zvyšovat povědomí o hospodaření s energií u všech zaměstnanců a zainteresovaných osob ve společnosti. SŽDC zajistí dostupnost všech informací spojených se
systémem managementu hospodaření s energiemi všem zaměstnancům. Vytvoří
vzdělávací procesy v oblasti úspor energií, nových technologií a jejich dopadů na životní
prostředí, které budou pracovníky zapojovat a motivovat do
plnění cílů
implementovaného systému managementu hospodaření s energiemi.

(2)

V rámci implementace a udržování systému managementu hospodaření s energiemi
poskytovat dostatečné lidské zdroje, které budou zahrnovat představitele vrcholového
vedení, členy energetických týmů, osoby podle rozsahu spravovaného majetku
na jednotlivých organizačních jednotkách, správce objektů a obsluhy technických
zařízení.

(3)

Pro úsporná opatření a implementaci systému managementu hospodaření s energiemi
poskytovat potřebné finanční zdroje, vyplývající ze sestaveného a vrcholovým vedením
schváleného akčního plánu (přehled plánovaných úsporných opatření). SŽDC bude pro
financování využívat vlastní finanční zdroje, dotační tituly Evropské unie a České
republiky a metody samofinancování (z dosažených úspor bude uhrazeno navržené
opatření).

(4)

Pro dosažení energetických úspor vybudovat efektivně fungující celoplošný informační
systém, se kterým budou prostřednictvím vzdáleného připojení pracovat pověření
pracovníci na jednotlivých organizačních jednotkách. V systému budou obsažena
všechna energetická data a informace nezbytné pro hospodaření s energiemi, která
budou trvale a dlouhodobě udržována, spravována a zdokonalována. Data budou
pravidelně vyhodnocována a posuzována z pohledu energetické náročnosti. Výstupy
budou přístupné všem osobám odpovědným za hospodaření s energiemi.

(5)

Plnit požadavky platné legislativy a všech ostatních zainteresovaných stran. SŽDC
vytvoří registr legislativních požadavků, který identifikuje příslušné právní požadavky,
jejichž plnění se bude pravidelně kontrolovat a aktualizovat.
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(6)
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Podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb. Jedním z kritérií
při
nákupu produktů a sjednávání služeb bude energetická úspornost výrobků a
poskytovaných plnění.

