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Prokázání schopnosti minimalizovat rizika v oblasti BOZP
Úvod
Organizace z různých oborů se stále častěji snaží prokázat svým akcionářům, zaměstnancům,
zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že jsou schopni plnit specifikované závazky v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tím, že systematicky řídí bezpečnostní aspekty,
rizika a prevenci.
Stále přísnější legislativa, rozvoj hospodářské politiky, sílící tlak na udržitelný rozvoj,
rostoucí zájem o veřejné blaho, to vše jsou zřejmé důvody podporující zvýšený zájem
organizací o problematiku BOZP. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, který je vybudovaný, udržovaný a řízený podle požadavků mezinárodní normy
OHSAS 18001, je optimální cestou jak minimalizovat rizika v této oblasti.

Přínosy OHSAS 18001 pro Vaši organizaci
OHSAS 18001 je v současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro
oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zvyšování výkonu organizace. OHSAS 18001 je určen pro aplikaci
v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter.
Certifikace podle OHSAS 18001 znamená, že organizace zná možná rizika, systematicky je minimalizuje včetně predikcí
možných nebezpečí plynoucích z mimořádných událostí. Pokud jsou požadavky OHSAS 18001 důsledně osvojeny, potom lze
očekávat zejména tyto přínosy:
• dosažení plné shody s legislativou;
• snížení rizika vzniku nehod a následných časových a finančních ztrát;
• minimalizace všech možných rizik díky jasně stanoveným havarijním plánům;
• jasnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů
se zohledněním požadavků BOZP;
• zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
(nižší úroky, pojistné);
• zlepšení vztahů se zaměstnanci, odbory, veřejností a státními institucemi;
• vyloučení nebo omezení nákladů, způsobených neujasněnou organizační
strukturou v systému managementu BOZP;
• úspory na pokutách a jiných sankcích;
• rozšíření možností v oblastech exportu, státních zakázek a podpor podnikání;
• celkové zlepšení image organizace;

Proč zvolit Bureau Veritas Certification?
Patříme mezi tvůrce standardu OHSAS 18001; jedním z klíčových standardů
při tvorbě OHSAS 18001 byla norma SafetyCert® vytvořená naší společností.
Bureau Veritas Certification celosvětově certifikovala více než 4000
organizací ve všech průmyslových oborech.
Jsme první certifikační společností, která v ČR uskutečnila certifikaci systému
managementu BOZP podle mezinárodního standardu.
Disponujeme v ČR zkušenými auditory se znalostmi problematiky BOZP,
jakož i technických a legislativních požadavků, kteří se podílejí i na řadě
mezinárodních projektů Bureau Veritas Certification.

Rozšíření Vaší
certifikace
vyšší přidaná hodnota pro vaše
podnikání
Bureau Veritas Certification nabízí
možnost kombinovat certifikaci
podle OHSAS 18001 s dalšími
všeobecně uznávanými normami,
jako např. ISO 9001, ISO 14001,
SA 8000, nebo se schématy, které
se týkají určitých oborů (ISO/TS
16949, HACCP aj.).
Certifikace integrovaných systémů
přináší značné ekonomické výhody,
umožňuje výhodně propojit
společné prvky jednotlivých systémů
a poskytuje jednoznačnou odpověď
pro vaše obchodní partnery
a zákazníky o závazcích vaší
organizace nejen v BOZP, ale
i v dalších oblastech řízení.
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Proč by se měla naše organizace certifikovat podle OHSAS 18001?
Důkazem podnikatelské úspěšnosti není jen kvalita produktů nebo služeb
a profitabilita, ale i úspěšně zvládnutá problematika odpovědností v oblasti
BOZP. Ta je pro všechny zainteresované strany jasným důkazem, že řídící
systém organizace je nastaven takovým způsobem, aby možná rizika při
podnikání byla minimalizována. Nové prostředí EU s ještě silnější konkurencí
bude potřebu získání certifikátu systému managementu BOZP ještě zvyšovat.
Zavedení požadavků OHSAS 18001 a jeho certifikace svědčí o morální
vyspělosti organizace, které není lhostejný přístup k problematice BOZP
a pracovním podmínkám svých zaměstnanců.
Je obtížné OHSAS 18001 integrovat s normou ISO 9001 nebo ISO 14001?
Nikoliv, tato norma byla navržena tak, aby svou strukturou byla plně
harmonizována a integrována se standardy ISO 9001 a ISO 14001. Je tedy
možné vytvářet plně integrované systémy řízení, ve kterých budou mít
jednotlivé manažerské systémy (BOZP, EMS a QMS) řadu oblastí, na které jsou
kladeny stejné nebo obdobné požadavky, a které jsou řízeny podle stejných
principů a postupů, i když budou často realizovány různými pracovníky.
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Výstupem z každého kroku certifikace je zpráva, kterou
Bureau Veritas Certification považuje za jeden
z hlavních faktorů poskytování přidané hodnoty pro
zákazníka. Tato zpráva poskytuje vrcholovému vedení
organizace informace k trvalému zlepšování výkonnosti
zavedeného systému managementu BOZP.
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Hlavní kroky při certifikacích podle OHSAS 18001 jsou:
Podpis smlouvy nebo potvrzení objednávky
Předcertifikační audit (nepovinný): základní analýza a
diagnostika přípravy systému k certifikaci oproti
požadavkům standardu
Počáteční audit (povinný) zahrnuje ověření:
implementace základní struktury BOZP, výsledků
základní analýzy rizik, aplikace právních požadavků,
cílů a programů BOZP
Certifikační audit (hlavní audit, povinný): prověrka
implementace všech požadavků standardu OHSAS
18001
Vystavení certifikátu
Dozorové audity v průběhu platnosti certifikátu
Recertifikační audit po 3 letech
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Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 226 (219), fax: +420 21 00 88 290
e-mail: certification@bureauveritas.cz
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BOZP
• Závazek vedení, politika a cíle
• Plánování
• Legislativní požadavky
• Identifikace, hodnocení
a řízení rizik
• Realizace a řízení provozu
• Monitorování a měření
• Přezkoumání
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* ON: Opatření k nápravě (pokud nutno)

Naši zákazníci
Splintex Czech
Tato významná organizace podnikající
v oblasti výroby automobilových skel je první,
ve které Bureau Veritas Certification
v ČR provedla certifikaci systému
managementu BOZP. Jednalo se o vůbec
první certifikaci BOZP v ČR. Certifikace
systému managementu BOZP byla navíc
kombinována s certifikací EMS podle ISO
14001.
Ewals Cargo Care
Tato přední česká spediční organizace
je součástí mezinárodního koncernu,
se kterým Bureau Veritas Certification
spolupracuje celosvětově. Tato společnost
je důkazem toho, že plně integrované
systémy managementu, zahrnující požadavky
OHSAS 18001, ISO 9001 a ISO 14001, lze
smysluplně budovat a nezávislou certifikací
ověřit i v oboru, který není bezprostředně
spojen s průmyslem nebo jakoukoliv jinou
výrobou.
Duropack Bupak
Mezinárodně působící organizace
v papírenském průmyslu má v ČR dvě
společnosti – Duropack Bupak Papírna
a Duropack Bupak Obaly. Obě tyto
organizace si zvolily Bureau Veritas
Certification za svého partnera pro
certifikaci svých plně integrovaných
systémů, které zahrnují požadavky OHSAS
18001, ISO 9001 a ISO 14001.

PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
prosím navštivte www stránky:
www.certification.bureauveritas.cz

