
  

Nejčastější otázky a odpovědi  

  

Kdy bude možné zahájit přechod na požadavky systému managementu BOZP podle ISO 45001?   

Přechod na novou normu je možno zahájit okamžitě – platná norma je k dispozici (i když zatím ne v 

češtině), školení týmu a interních auditorů lze provést již nyní (také TÜV NORD příslušná školení již 

nabízí). Jiná věc ale je, že zatím není k dispozici akreditace, takže audity třetí stranou podle ISO 45001 

nemohou zatím probíhat v akreditovaném režimu. Lze ale očekávat, že se tak stane zhruba do půl roku, 

takže okamžité zahájení přípravy přechodu je již na místě.  

 

Kdy bude k dispozici česká verze normy ČSN EN ISO 45001?   

Dle sdělení ÚNMZ vyjde příslušná norma ČSN zhruba na podzim 2018.  

  

Bude přechod z OHSAS 18001 na požadavky ISO 45001 náročný?  

Pro organizace, které již mají certifikován systém managementu podle ISO 9001:2015 a/nebo podle ISO 

14001:2015, přechod náročný nebude. Nová norma požaduje nad rámec OHSAS 18001 hlavně 

zmapování kontextu organizace, zainteresovaných stran, rizik a příležitostí a také adekvátní řízení 

outsourcovaných procesů. Tím vším se ale musely organizace zabývat v rámci aplikace požadavků 

novel norem pro systémy managementu kvality a/nebo environmentu. Ostatní rozdílové požadavky 

spočívají spíše v podrobnějším pohledu na stávající prvky jako je konzultace a spoluúčast pracovníků. 

Ty ale podporuje (alespoň v EU, a tím i v ČR) také stávající legislativa, takže z pohledu kritérií pro 

management BOZP nejsou změny nijak významné.   

  

Bude třeba v interní dokumentaci měnit názvosloví podle ISO 45001?   

Určitě nebude. Tak, jako auditoři nepožadovali změnu výraziva při přechodu na verze ISO 

9001/14001:2015, tak ani v případě implementace požadavků ISO 45001 toto požadováno určitě 

nebude. Jednak těch názvoslovných změn není moc a jednak se kupodivu v některých případech 

terminologie ISO 45001 liší od  ISO 9001/14001. Například koncept závazných povinností se v ISO 

45001 mění zpět na právní a jiné požadavky, takže u integrovaných systémů by přizpůsobení se 

terminologii norem bylo velmi nepraktické.  

 

Jaké lze očekávat požadavky TÜV NORD na přechodové audity podle ISO 45001?  

Tyto požadavky obvykle vycházejí z požadavku akreditačních institucí. Protože německá Deutsche 

Akkreditierungsstelle (DAkkS), jejíž akreditaci TÜV NORD Czech používá, ještě nezveřejnila požadavky 

na audity, nejsou konkrétní pravidla známa. Podle dosud vydaných mezinárodních dokumentů IAF se 

zatím počítá s rozšířením času při přechodovém auditu – opakovacím, recertifikačním nebo kontrolním 

– nejméně o 1 auditoden.  
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