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Pozvánka na odborný seminář 
 

Systémové řízení BOZP podle nové normy ČSN ISO 45001:2018 
 
V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci – Požadavky s návodem na použití, která je účinná k 1.11.2018. Tento seminář vás blíže seznámí 

s požadavky této normy. 

 

MOTTO: „Pokud chcete jen vědět, jaké dokumenty je zapotřebí ke splnění požadavků této normy  

                    vytvořit, pravděpodobně nikdy nedosáhnete reálného zlepšení BOZP ve vaši organizaci.   

                   Jedná se především o změnu postojů a myšlení všech osob v organizaci, s klíčovou rolí  

                   vedoucích pracovníků a vrcholového vedení“. 

 

 
DATUM KONÁNÍ:  1. dubna 2019 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  TLO, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno 
 
PROGRAM:  08:30 – 09:00 prezence účastníků 
   09:00 – 13:00  
    - Úvod – historie a význam použití systémů managementu BOZP 
    - Nová společná „High Level Structure“ (Annex SL) pro systémy řízení 
    - Vysvětlení jednotlivých článků normy ČSN ISO 45 001 
    - Přehled změn v normě ČSN ISO 45001, oproti normě ČSN OHSAS 18001 
    - Rozbor nových požadavků normy ISO 45001:2018 
    - Kontrolní seznam pro ověření plnění požadavků normy ČSN ISO 45001 
    - Dokumenty potřebné pro certifikaci 
    - Diskuze a závěr 

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování odborného semináře. 
 
 
Odborný seminář je určen pro: podnikatele, OSVČ, manažery a vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení, odborně 
způsobilé osoby v prevenci rizik a další osoby, které chtějí zlepšit výkonnost BOZP v jejich organizacích. 
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jiří Vala, Ph.D. – v oblasti BOZP, včetně souvisejících oblastí, jako je systém řízení 

jakosti a podniková ekologie, pracuje nepřetržitě 28 let. Z toho 17 let v průmyslových 
podnicích, 7 let na Státním úřadu inspekce práce jako inspektor odboru BOZP, 
specializace systémového řízení BOZP, prevence závažných havárií a chemický 
průmysl a 4 roky na VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 
bezpečnosti práce a procesů. V současnosti pracuje na Výzkumném ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i.  

 

 
ORGANIZAČNÍ GARANT: Dana Prášková  

mobil: 737 219 775 
e-mail: dana.praskova@tlo.cz 

                                             
Úhradu poplatku v celkové výši 1 950,00 Kč (včetně 21% DPH) proveďte na účet TLO, a.s.  
 

č. ú.: 313322/0800, VS 740, KS 0308 
zpráva pro příjemce: jméno účastníka 
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