
Přechod z normy OHSAS 18001:2007 na normu ISO 45001:2018 
 

Jedná se o novou normu v oblasti BOZP navazující na OHSAS. Tato nová mezinárodní norma je určena 

pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit úrazovosti 

zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci včetně snížení rizika nemocí z povolání. Norma se řídí přístupem „HLS“ (High 

Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako 

jsou normy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 50001, ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1. 

Jaké má ISO 45001 výhody oproti OHSAS 18001? 

 Zůstává obecnou systémovou normou. 

 Srozumitelný a jasný obsah normy. 

 Zjednodušená zavádění v případě již certifikovaných standardů podle norem HLS. 

 Zdůraznění odpovědnosti managementu (Leadership) a zapojení zaměstnanců. 

Přechodové období a platnosti 

Od doby vydání nové normy norma OHSAS 18001 bude platit nadále ještě po dobu 3 let. Na konci 

tohoto období akreditovaná certifikace podle normy OHSAS 18001 ztratí platnost. 

 Přechodové období je stanoveno jako tříleté tj. 12. 3. 2018 – 11. 3. 2021, prodloužené 

z důvodu pandemie COVID 19 do 30.  9. 2021 

 Datum platnosti akreditovaných certifikátů podle normy OHSAS 18001 končí s tříletým 

přechodným obdobím. To znamená, že certifikáty, které se vydávají v současné době, budou 

mít platnost pouze do 11. 3. 2021 respektive do 30.  9. 2021 

Převod je možný v rámci pravidelných auditů: 

Pokud jsou audity k přechodu na novou normu prováděny ve spojení s plánovaným dozorem nebo 

recertifikací (tj. progresivní nebo etapový přístup), je stanoveno přidat 1 auditoden pro pokrytí 

stávajících a nových požadavků ISO 45001:2018. BV CERTIFICATION CZ je v případě potřeby připraven 

pomoci s plánováním přechodu, když klient nedokončí včas přechod na novou normu v tříletém 

období. Podrobný postupy jsou uveden v dokumentu  IAF MD 22. 
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https://www.cai.cz/wp-content/uploads/2020/02/IAF-MD22_vyd%C3%A1n%C3%AD2_2019.pdf

