ISO 45001 Systémy řízení
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Řeší rizika BOZP pro zajištění
bezpečného a stabilního provozu.

Vaše výzvy
Organizace musí u podnikání řešit všechny typy rizik
a bezpečnost ochrany zdraví při práci (BOZP) není
výjimkou. Nesprávné řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci může mít za následek pracovní úrazy
a nemoci, s tím spojenou ztrátu zkušených lidí, zvýšenou
absenci, přerušení podnikání a zvýšené pojistné. Bez
záruky spolehlivé BOZP může být organizace nevědomky
vystavena značným právním a finančním škodám
i poškození reputace.

Co je ISO 45001?
ISO 45001 je první mezinárodní norma poskytující
souhrnný rámec systému řízení BOZP. Tato norma
stanovuje požadavky pro BOZP a zahrnuje návod
k implementaci. To umožňuje organizacím proaktivně se
zabývat souvisejícími riziky a příležitostmi souvisejícími
s BOZP, a tudíž zvyšovat bezpečnost zaměstnanců
i externích pracovníků. Vydala ji Mezinárodní organizace
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pro normalizaci v březnu 2018 s tím, že nahrazuje
dosavadní normu OHSAS 18001 a je tak prvotní
mezinárodní normou systémů řízení BOZP. Organizace,
které jsou nyní držiteli certifikace OHSAS 18001, musejí
dokončit přechod na certifikaci ISO 45001 do března
2021.

Proč je norma ISO 45001 důležitá pro vaše
podnikání?
Robustní systém řízení BOZP představuje pro organizace
příležitost proaktivně zlepšovat prevenci zranění,
redukovat špatný zdravotní stav a zároveň tím chránit
životnost organizace, co se týče růstu podnikání
i konkurenceschopnosti. Kromě toho mají organizace
morální i právní povinnost zajistit zdraví svých
zaměstnanců. Certifikace podle normy ISO 45001 přináší
konkurenční výhodu, protože formálně deklaruje, že vaše
organizace bere řízení rizik BOZP na všech úrovních
vážně.

TÜV SÜD, mezinárodně akreditovaný certifikační orgán,
poskytuje odborné znalosti a zkušenosti pro posouzení vaší
organizace podle požadavků normy ISO 45001. Než proběhne
certifikační audit, musí být implementován systém řízení
a jeho účinnost dokumentována oproti požadavkům na shodu.
TÜV SÜD má požadovanou odbornou znalost k tomu, aby
podpořil společnosti v každé fázi certifikačního procesu.

Přínosy pro vaše podnikání

Seznamte se s cíli normy ISO 45001

Úspora času i peněz – snížením přímých i nepřímých
nákladů na nehody, nemoci a další rizika BOZP.
■■ Zvýšení produktivity – zlepšením motivace
zaměstnanců a omezením přerušení podnikání
způsobených nemocí nebo zraněním.
■■ Proaktivní řízení rizika – s cílem ochránit cenné lidské
zdroje ve všech pracovních prostředích ve vašem
podnikání.
■■ Získání konkurenční výhody – tím, že budete
spolupracovat s důvěryhodnou třetí stranou –
certifikačním partnerem, abyste prokázali soulad BOZP
vaší organizace s normou všem zúčastněným stranám.

Identifikujte mezery oproti příslušným požadavkům

Proč zvolit TÜV SÜD?

Kroky k dosažení certifikace
PŘÍPRAVA

Nastiňte a implementujte nutná opatření
Zdokumentujte efektivitu a shodu

CERTIFIKÁT
Etapa 1: Hodnocení připravenosti a audit posouzení
dokumentace
Etapa 2: Audit na místě
Náprava neshodných záležitostí
Vydání certifikátu ISO 45001
Pravidelný roční audit potřebný k zachování platnosti certifikátu

Certifikační značka TÜV SÜD
Značka TÜV SÜD je široce uznávána
a respektována jako důvěryhodný
symbol kvality, bezpečnosti
a udržitelnosti, naše certifikace
představuje podporu třetí nezávislé
strany celosvětově uznávanou
organizací. Certifikační značka TÜV SÜD nabízí vynikající
marketingový nástroj, protože zvyšuje hodnotu vaší
značky a vzbuzuje větší důvěru mezi vašimi obchodními
partnery a koncovými uživateli. U všech klientů po celém
světě TÜV SÜD představuje název značky a modrý
osmiúhelník větší jistotu a přidanou hodnotu.
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■■

Akreditaci TÜV SÜD jako certifikačního orgánu podle
normy ISO 45001 zajišťuje mezinárodně uznávaný
certifikační orgán, což je zárukou, že je vaše certifikace
ISO 45001 prováděna s nejvyšším stupněm profesionality
a v souladu s mezinárodními směrnicemi a standardy.
Naši auditoři navíc musí dodržovat přísný kodex chování
na základě „Auditorského kodexu“, který zaručuje vám
i vašim zákazníkům úplnou nezávislost a nestrannost.

Více hodnoty. Více důvěry.
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než
1000 místech světa a vlastníme akreditace v Evropě,
Jižní a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení pro naše
zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující služby související
s certifikací systémů managementu:
■■ ISO 9001 – Systém managementu kvality
■■ ISO 14001 – Systémy environmentálního
managementu
■■ ISO/IEC 27001 – Systém managementu bezpečnosti
informací
■■ IATF 16949 – Certifikační schéma pro
automobilový průmysl
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Jak vám můžeme pomoci?

