
Systém pro výměnu 
informací o vnitřním trhu   

(IMI)

Lepší komunikace mezi orgány členských států
Lepší služby pro občany a podniky

Ve kterých oblastech se IMI používá?

Odborné kvalifikace 
2005/36/ES

Služby 
2006/123/ES

Vysílání pracovníků 
96/71/ES

Přeprava hotovosti 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EU

Práva pacientů 
2011/24/EU

Licence strojvedoucích 
2014/89/EU

Elektronické obchodování 
2000/31/ES

Chcete se dozvědět více? 

Navštivte naše internetové stránky:  

ec.europa.eu/imi-net

Úvodní informace pro orgány veřejné správy

Odpovídáte vy nebo vaši pracovníci za některou z oblastí IMI? 
Kontaktujte národního koordinátora IMI a zjistěte si, jak se 

zaregistrovat. Příslušné kontaktní údaje najdete na 
internetových stránkách IMI.

Systém IMI je podporován z programu Evropské komise 
pro řešení interoperability pro evropské orgány 

veřejné správy (ISA).
ec.europa.eu/isa

Veřejné zakázky 
2014/24/EU a 2014/25/EU



Co je IMI?

• IMI je vícejazyčný online nástroj IT. 

Usnadňuje výměnu informací mezi orgány veřejné správy 
v Evropě, které se věnují praktickému provádění právních 
předpisů EU.

• IMI těmto orgánům umožňuje:

 ✓ vyhledávat kompetentní protějšky v ostatních zemích EU 

 ✓ žádat ostatní orgány o informace 

 ✓ překonávat jazykovou bariéru prostřednictvím souboru 
předem přeložených otázek a odpovědí a formulářů 

 ✓ informovat se vzájemně o nejnovějším vývoji 

 ✓ uchovávat a sdílet informace.

• IMI spojuje přibližně 13 000 uživatelů z více než 7 000 
orgánů veřejné správy.

Jak funguje IMI v praxi?

Jaké jsou výhody systému IMI?

• Systém IMI je dostupný online a k jeho používání není 
zapotřebí žádného zvláštního softwaru.

• IMI zaručuje, že údaje jsou zabezpečené a uchovávané v 
důvěrnosti:

 ✓ přístup do systému mají pouze registrované orgány 
veřejné správy

 ✓ orgány mají přístup pouze k informacím, které se jich 
bezprostředně týkají

 ✓ systém zajišťuje vyšší ochranu údajů než jiné 
komunikační kanály jako například telefonická nebo 
e-mailová komunikace

 ✓ automaticky uplatňuje dodatečná opatření na ochranu 
osobních údajů.

• Národní koordinátoři IMI zajišťují příslušná školení a 
podporu.

• Díky IMI se omezují náklady, které občanům mohou 
vznikat v důsledku administrativních průtahů.

• Orgány veřejné správy mohou v systému IMI sledovat 
postup vyřizování konkrétní žádosti. Systém navíc 
automaticky zasílá upomínky.

• Systém je flexibilní a snadno se přizpůsobuje různým 
vnitrostátním správních strukturám (centralizovaným i 
decentralizovaným).

 

Žádosti o informace

Systém umožňuje orgánům veřejné 
správy zasílat kompetentním 
orgánům v jiných zemích žádosti 
o informace, například ohledně od-
borných kvalifikací nebo pracovních 
zkušeností migrujících pracovníků.

Oznámení a výstrahy

Systém umožňuje orgánům veřejné 
správy vzájemně se informovat 
o nových opatřeních, omezeních, 
rizicích nebo událostech (např. 
o nových druzích diplomů 
udělovaných v oboru architekt).

Úložiště a seznamy

Systém umožňuje orgánům 
veřejné správy uchovávat infor-
mace ve strukturované podobě a 
vyhledávat v nich (např. v databázi 
licencí pro přepravu hotovosti nebo 
seznamu rejstříků dostupných 
všem orgánům v systému IMI).

Například když orgán ze Spojeného království potřebuje 
podrobnější informace o odborné kvalifikaci architekta, který do 
Anglie přijel pracovat z Maďarska. Pracovník britského orgánu 
vybere v IMI příslušné otázky v angličtině. Maďarský orgán 
již obdrží žádost obsahující dané otázky a možné odpovědi v 
maďarštině. Jeho odpověď se však orgánu Spojeného království 
zobrazí opět v angličtině.

Orgány zemí eurozóny tak mohou snadno ověřit, zda podnik 
přepravující eurohotovost přes hranice disponuje potřebným 
oprávněním.

Orgány členských států též pomocí IMI informu-
jí Komisi a ostatní členské státy o veškerých nových 
požadavcích, které se na poskytovatele služeb kladou.


