...Víte co. Víme jak!

Systém managementu dle ČSN OHSAS 18001:2008
Vlastní požadavky na systém managementu BOZP jsou obsahem kapitoly 4 normy ČSN OHSAS
18001:2008. Pořadí požadavků je následující:
 4.1 Všeobecné požadavky
 4.2 Politika BOZP
 4.3 Plánování
 4.4 Implementace a provoz
 4.5 Kontrola
 4.6 Přezkoumání systému managementu
Sejně jako v případech dalších norem pro systémy managementu (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000, ISO/IEC 27001 a další), i tato norma říká, co má (musí) organizace splňovat, je-li jejím cílem
shoda s těmito požadavky, ale neobsahuje návod, jak splnění jednotlivých požadavků dosáhnout.
Takový návod je částečně obsahem doplňujícího dokumentu OHSAS 18002:2000: „Systém
managementu BOZP – směrnice pro zavádění“, která ale v tuto chvíli poskytuje návod pro zavádění
specifikace OHSAS 18001 z roku 1999, nikoli nové normy, a v současné době teprve prochází revizí.
Základními požadavky dle normy ČSN OHSAS je:
 Organizace musí „vytvořit, dokumentovat, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat SMBOZP“
a „stanovit, jak bude tyto požadavky plnit“;
 Organizace musí „stanovit a dokumentovat rozsah“ systému managementu BOZP
Znamená to vytvořit takový systém managementu, který:
 je ve shodě s požadavky normy
 zajišťuje shodu s příslušnými požadavky právních (a jiných) předpisů
 je funkční (reaguje pružně na změny požadavků právních předpisů, bezpečnostních
požadavků, na změny uvnitř podniku jako např. na zavádění nových technologií, organizační
změny apod.; umožňuje účinný management změny, umožňuje předvídat, očekávat události,
které by mohly mít negativní vliv na činnost firmy a včas přijímat potřebná preventivní opatření)
 je transparentní (jeho součástí je efektivní informační systém poskytující osobám řízeným
organizací průběžné informace o existujících rizicích, přijatých bezpečnostních opatřeních i
jejich realizaci a účinnosti)
 je efektivní (dosažený výsledek odpovídá vynaloženým nákladům; vede k omezení zbytečných
nákladů na neefektivní opatření, předchází pokutám, sankcím, nákladům na odškodnění či
likvidaci škod; umožní řídit plánování zdrojů optimálním způsobem)
 je komplexní (zahrnuje komplexní řešení bezpečnosti podniku. Reaguje na rizika spojená
s lidmi, technologiemi, zařízením, materiály, informacemi, organizací práce i majetkem podniku,
optimalizuje bezpečnostní opatření)
 je opravdu systémový (je založen na komplexním a systémovém pojetí řízení, kdy součástí
řízení kvality je i bezpečnost a ochrana zdraví, životního prostředí a majetku; systémový přistup
umožňuje vyloučit nebo snížit zbytečná a nepřijatelná rizika a volit optimální bezpečnostní
opatření i pružně reagovat na probíhající změny; SMBOZP nevytváří zvláštní samostatný
systém řízení, ale je integrovanou, nedílnou součástí celkového řízení firmy). Tuto myšlenku
zjednodušeně znázorňuje následující obrázek:
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