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Praha, 21. srpna 2019 
 

Informace o blížícím se spuštění databáze IAF CertSearch 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

v návaznosti na předchozí dopis z 6. prosince 2018, č. j. 007183/18/ČIA/DS, si dovoluji Vás informovat 
o aktuálním stavu příprav databáze IAF CertSearch. 

Databáze IAF CertSearch, provozovaná pod záštitou IAF - Mezinárodního akreditačního fóra, má zajistit globální 
přehled o akreditované certifikaci, podpořit její využívání v globálním měřítku a usnadnit klientům výběr 
a přístup k certifikačnímu orgánu v jejich okolí, který odpovídá jejich potřebám a preferencím. Uvedení IAF 
CertSearch do provozu proběhne v termínu nadcházejícího IAF General Assembly, 21. – 30. října 2019. 
Databáze bude umístěna na adrese https://www.iafcertsearch.org/. 

V současné chvíli členové IAF – akreditační orgány sjednocené pod mezinárodní multilaterální dohodou IAF 
o vzájemném uznávání výsledků akreditace – vkládají do databáze svá data a vytvářejí profily jednotlivých 
akreditačních orgánů. Následně, v období od 1. do 30. září 2019, vloží členové IAF do databáze údaje o jimi 
udělených akreditacích a jimi akreditovaných certifikačních orgánech certifikujících systémy managementu. 

K samotné publikaci informací o akreditovaném certifikačním orgánu v databázi IAF CertSearch je nezbytné, 
aby příslušný subjekt posuzování shody aktivoval účet svého certifikačního orgánu v IAF CertSearch a přistoupil 
na podmínky spojené s využíváním této databáze. Jak bylo avizováno již dříve, jednotliví provozovatelé 
certifikačních orgánů budou osloveni ze strany IAF CertSearch prostřednictvím e-mailu, který bude 
akreditačním orgánem předán IAF pro tento účel.  

Jestliže jste v reakci na předchozí dopis nesdělili e-mailovou adresu, na kterou si přejete obdržet informace 
o IAF CertSearch spolu s aktivačním odkazem, a současně máte zájem o účast v této databázi, zašlete prosím 
příslušnou e-mailovou adresu (v obecném formátu neobsahujícím osobní údaje, např. mail@cosm.cz) na naši 
e-mailovou adresu certifikaty@cai.cz.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Dušan Vácha 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 

podepsáno elektronicky 
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