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Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informoval o publikaci ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem к použití. 

Posouzení příslušného rozsahu akreditace bude probíhat na základě žádosti a v souladu 
s IAF MD 21:2018 Požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2007 
na ISO 45001:2018, který je v českém překladu ke stažení na stránkách ČIA v sekci 
„Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB - všechny oblasti akreditace": 
http://www.cai.ez/dokumenty.aspx#systemy_managementu. 

Rovněž upozorňujeme na závaznou aplikaci požadavků IAF MD 22:2018 Aplikace ISO/IEC 
17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(OHSMS). Jakmile bude soustavou ČSN implementována specifikace ISO/IEC TS 17021-
10:2018 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů 
a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a 
certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude se posuzování kompetencí 
pracovníků COSM v oblasti OHSMS řídit tímto dokumentem. 

CIA přijímá žádosti od 7. 10. 2018. К žádosti prosím přiložte plán migrace vytvořený 
na základě srovnávací analýzy v souladu s požadavkem čl. 4.2.2 IAF MD 21. 

Posouzení к rozšíření rozsahu akreditace bude prioritně prováděno jako součást pravidelně 
plánované činnosti (PAK, PDN, MDA к WA). Na posouzení v kanceláři COSM bude 
vyžadována dodatečná doba minimálně 8 h. Součástí posouzení к udělení akreditace bude 
witness audit plánovaný v souladu s IAF MD 22. 

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. Postupy migrace akreditovaných certifikací musí 
být v souladu s IAF MD 21 (analýza, plán, navýšení doby trvání auditu minimálně o jeden 
auditoden ad.). 
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