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Kladno, 12. října 2018 

Informace č. 18 - 2018  
 
Pro organizace s certifikovaným systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle BS OHSAS 18001:2007 a podmínky pro přechod na ISO 45001:2018 
 

Vážená paní, Vážený pane, 

 
dovolte mi, abych Vás informoval o změnách v souvislosti s vydáním normy ČSN ISO 
45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s 
návodem к použití, která vyšla tento měsíc. 
 
Současně upozorňujeme na tříleté přechodné období od data publikace ISO 45001:2018, tzn. 
do 12. 3. 2021. Datum konce platnosti akreditovaných certifikací podle BS OHSAS 18001:2007 
(nebo norem identických) vydaných během období migrace musí korespondovat s koncem 
tohoto tříletého období migrace. 
 
Zároveň upozorňujeme na platnost závazného dokumentu IAF MD 21:2018 Požadavky na 
provedení migrace z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 ve vydání 1 z května 2018, který 
je v českém znění k dispozici ke stažení na stránkách www.cai.cz. 
 
Organizacím, které používají OHSAS 18001:2007, se doporučuje učinit následující opatření: 

 Pořídit si normu ISO 45001  
 Identifikovat rozdíly v oblasti OHSMS (tzv. rozdílovou analýzu), které je třeba 

vypořádat, aby byly splněny nové požadavky. 
 Vytvořit si implementační plán. 
 Zajistit, aby byly splněny veškeré nové potřeby týkající se kompetencí, a vytvářet 

povědomí mezi všemi stranami, které mají dopad na efektivnost OHSMS. 
 Aktualizovat stávající OHSMS 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 ISO 45001:2018 smějí být vydány až tehdy, jakmile je certifikační 
orgán akreditován pro provádění certifikace podle nové normy a jakmile organizace prokáže 
shodu s ISO 45001:2018.  
CERT-ACO s.r.o. zahájil kroky pro získání akreditace pro normu ČSN ISO 45001:2018 u 
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a předpokládá získání aktualizované Přílohy 
k Osvědčení o akreditaci v průběhu prosince 2018 až ledna 2019. 
 
 
Opatření certifikačního orgánu ohledně auditování shody s novou normou. 
 

 Převody platných certifikátů vydaných podle BS OHSAS 18001:2007 / ČSN OHSAS 
18001:2008 budou prováděny v rámci plánovaných pravidelných dozorových auditů a 
recertifikací po získání akreditace tj. předpoklad přijímání žádostí od února 2019.  
 

http://www.cai.cz/
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 Na posouzení podle nové normy ISO 45001 je podle „Závazného dokumentu IAF MD 

21:2018“, vydaným Českým institutem pro akreditaci, vyžadováno minimální 
navýšení standardní doby auditu v  rozsahu jednoho dne posuzování.  Smluvně bude 
využíván odstavec ve smlouvě o zvýšení rozsahu auditového rozsahu. 
 

 Organizace musí prokázat migraci požadavků na nové ISO 45001 v rámci plánu na 
základě srovnávací analýzy. 
 

 Podle závazného dokumentu IAF MD 22:2018 zástupce certifikované organizace musí 
přizvat k účasti na auditu členy vedení mající právní odpovědnost za bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (statutární orgán), pracovníky odpovědné za monitorování 
zdravotního stavu zaměstnanců (smluvní lékaře) a zástupce zaměstnanců odpovědné 
(ho) za bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo zástupce odborů. 
 

 Klienti, kteří nedokončí migraci do tří let od vydání ISO 45001:2018, 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. 
 

 Organizace musí certifikačnímu orgánu poskytovat neprodleně do 5 dnů od nastalého 
stavu, informace o incidentech, jakými jsou např. vážná nehoda nebo závažné 
porušení předpisu a které vyžadují zapojení příslušného regulačního orgánu. Takové 
požadavky musejí být součástí smluvních ujednání mezi certifikačním orgánem a 
organizací. 
 

 V takovém případě certifikační orgán, nezávisle na zapojení příslušného regulačního 
orgánu, provede nezbytný speciální audit, aby prověřil, zda nedošlo k narušení 
systému managementu a zda fungoval efektivně. Certifikační orgán musí 
dokumentovat výsledek svého šetření a rozhodne o opatřeních, která je třeba učinit, 
včetně pozastavení nebo odnětí certifikace v případech, kdy lze prokázat, že systém 
vážně selhal při plnění certifikačních požadavků v oblasti BOZP. 
 

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 


