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ÚVOD 

Směrnice o službách v čl. 29 odst. 3 a čl. 32 odst. 1 stanoví, že členské státy musí 
informovat jiné členské státy a Komisi o činnostech poskytování služeb, které by mohly 
vážně poškodit zdraví či ohrozit bezpečnost osob nebo životní prostředí (dále jen 
„výstražný mechanismus“). Tyto informace by měly členským státům pomoci 
předcházet rizikům a chránit příjemce služeb. 

Rychlou a bezpečnou výměnu informací pro účely výstražného mechanismu zajišťuje 
zvláštní aplikace systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). 

Tento dokument má být praktickým pomůckou pro orgány členských států, které se 
výstrahami v systému IMI zabývají. Dokument sestává ze dvou částí: 

Část 1: Pokyny k používání výstražného mechanismu 

Pokyny mají podpořit jednotné chápání kritérií a podmínek pro zasílání výstrah. Měly 
by pomoci zajistit, aby výstrahy byly zasílány pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné 
a jsou-li splněna kritéria stanovená ve směrnici o službách. Tyto pokyny rovněž 
objasňují, kdy použít různé jiné funkce systému IMI související s výstrahami, jako je 
ukončení, stažení a oprava výstrahy. Řada příkladů názorně dokládá situace, v nichž 
může být nezbytné použít tyto funkce v praxi. 

Část 2: Uživatelská příručka IMI k výstrahám 

Uživatelská příručka se zabývá technickými aspekty zpracovávání výstrah v systému 
IMI. Popisuje různé role, které mohou mít orgány a jednotliví uživatelé při 
užívání výstražného mechanismu, a ukazuje, jak používat funkce, které jsou v systému 
IMI dostupné pro jednotlivé fáze procesu výstrahy. Objasňuje rovněž, jak nastavit systém 
tak, aby bylo možno výstrahy používat co nejúčinněji. 

 

Více informací o směrnici o službách najdete na adrese 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm. 

Více informací o systému IMI je k dispozici na stránkách 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

Pokud se v souvislosti s výstrahami v systému IMI setkáte s technickými problémy, 
obraťte se na koordinátora systému IMI. Pro případ technických problémů, které nelze 
vyřešit na místě, vytvořila Komise asistenční službu, kterou můžete kontaktovat na 
adrese: ec-imi-alerts@ec.europa.eu. 
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1. ÚVOD: K ČEMU JSOU POKYNY URČENY? 

Směrnice o službách v čl. 29 odst. 3 a čl. 32 odst. 1 vyžaduje, aby členské státy 
informovaly jiné členské státy a Komisi o činnostech poskytování služeb, které by mohly 
vážně poškodit zdraví nebo ohrozit bezpečnost osob nebo životní prostředí („výstražný 
mechanismus“). Tyto informace by měly členským státům pomoci předcházet rizikům 
a chránit příjemce služeb. 

Rychlá a bezpečná výměna informací v rámci „výstražného mechanismu“ bude zajištěna 
používáním zvláštní aplikace systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen 
„systém IMI“). 

Je rovněž důležité zajistit jednotné chápání kritérií a podmínek výstrah, aby se snížilo 
riziko zasílání zbytečných či nepodložených výstrah. Mimoto je zapotřebí dohoda 
o používání různých dodatečných funkcí v systému IMI, například pro ukončení, 
stažení/zrušení a opravu výstrah a zasílání doplňkových informací. 

Tyto pokyny vycházejí z pojmů použitých ve směrnici o službách a nijak nezužují ani 
nerozšiřují povinnosti uložené členským státům. Mají členským státům pomoci při 
vydávání pokynů vnitrostátním orgánům, které používají výstražný mechanismus. 

Pokyny nejsou vyčerpávající a nepokoušejí se vzít v úvahu všechny možné situace 
a okolnosti. Vnitrostátní orgány by měly posoudit každý případ podle jeho podstaty 
a zohlednit kritéria stanovená ve směrnici o službách, své vlastní zkušenosti a postupy 
a jiné příslušné aspekty a metody. 

Je důležité uvést, že těmito pokyny nejsou dotčena vnitrostátní pravidla týkající se toho, 
kdo je odpovědný za zaslání výstrahy či přijetí opatření. 

Vzhledem k dopadu, který výstraha může mít na poskytovatele služeb, musí členské státy 
zajistit, aby subjekt výstrahy vždy požíval přiměřené ochrany (před zasláním, při zasílání 
a po zaslání výstrahy). Obzvláště důležité je zajistit, aby byly výstrahy zasílány pouze ve 
skutečně opodstatněných případech. Pokyny jsou omezeny na věcná kritéria pro zasílání 
výstrah, jejich ukončení, stažení a opravy a pro zasílání doplňkových informací. 
Nezabývají se uplatňováním pravidel Společenství nebo jednotlivých členských států 
týkajících se práv na obhajobu. 
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TABULKA Č. 1: KONTROLNÍ SEZNAM: POSOUZENÍ, ZDA ZASLAT 
VÝSTRAHU 

 

Krok 
1 

Existuje vážné 
potenciální 
nebezpečí 
spojené 
s činností 
poskytování 
služeb / 
chováním 
poskytovatele 
služeb? 

 

 

                  →           NE ×    → ŽÁDNÁ VÝSTRAHA 

 

Krok 
2 

↓ 

Ano √→ 

Vztahuje se na činnost 
poskytování služeb 
směrnice o službách? 

→ Ne ×     

→ Žádná výstraha 

Krok 
3 

↓ 

 

Ano √→ 

↓ 

 

Ano 
√→ 

Existuje nebezpečí 
vážného poškození 
zdraví nebo ohrožení 
bezpečnosti osob 
nebo životního 
prostředí? 

 

 

→Ne ×    → Žádná výstraha 

Krok 
4 

 

 

Ano √ 

 

 

Ano √ 

↓ 

 

Ano 
√→ 

Existuje 
příčinná 
souvislost mezi 
poskytováním 
služby 
a potenciální 
vážnou škodou? 

→Ne ×    → Žádná výstraha 

Krok 
5 

 

Ano √ 

 

Ano √ 

 

Ano 
√→ 

↓ 

Ano 
√→ 

Existuje 
skutečné 
/konkrétní 
riziko vzniku 
vážné škody? 

→Ne ×     

 

→ Žádná výstraha 

Krok 
6 

 

Ano √ 

 

Ano √ 

 

Ano 
√ 

 

Ano √

↓ 

Ano √→ 

Existuje riziko 
vzniku škody 
v jiných 
členských 
státech? 

→ Ne ×     

→ Žádná 
výstraha 

Byly provedeny 
všechny kroky?... Ano 
√→ 

ZASLAT VÝSTRAHU 
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TABULKA Č. 2: „KOMPROMIS“: ZÁVAŽNOST ŠKODY – PRAVDĚPODOBNOST 
VZNIKU ŠKODY 

 

 (Pravděpodobnost nižší←) Pravděpodobnost (→ Pravděpodobnost vyšší) 

 

 

Případ č. 4: méně závažná 
potenciální škoda a poměrně nízká 
pravděpodobnost jejího vzniku 

 

 

Výstraha se obvykle nezasílá. 

 

 

Případ č. 3: méně závažná potenciální 
škoda a poměrně vysoká / velmi 
vysoká pravděpodobnost jejího 
vzniku 

 

Výstraha se zasílá v určitých 
případech. 

(Z
áv

až
ně

jš
í p

ot
en

ci
ál

ní
 šk

od
a)
←

V
áž

ná
 p

ot
en

ci
ál

ní
 šk

od
a 
→

(M
én
ě 

zá
va

žn
á 

po
te

nc
iá

ln
í š

ko
da

) 

 

 

 

Případ č. 2: (velmi) vážná 
potenciální škoda a poměrně nízká 
pravděpodobnost jejího vzniku 

 

Výstraha se obvykle zasílá. 

 

 

 

Případ č. 1: (velmi) vážná potenciální 
škoda a poměrně vysoká / velmi 
vysoká pravděpodobnost jejího 
vzniku 

 

Výstraha se zasílá. 

 

 

 

Poznámka: Cílem této tabulky je znázornit možný kompromis mezi závažností 
potenciální škody a pravděpodobností jejího výskytu. V tabulce nejsou vzata v úvahu 
další kritéria pro zaslání výstrah popsaná v těchto pokynech, jež musí být před zasláním 
výstrahy rovněž splněna. 
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TABULKA Č. 3: POSOUZENÍ NUTNOSTI ZASLAT VÝSTRAHU KROK ZA KROKEM 

 

Krok č. 1: Existuje vážné potenciální nebezpečí spojené s činností poskytování služeb / 
chováním poskytovatele služeb? 

 Ano, vážné potenciální nebezpečí souvisí s činností poskytování služeb / chováním 

poskytovatele služeb. 

 přejít ke kroku č. 2 

 Ne 

 výstrahu nezasílat 

 

Krok č. 2: Vztahuje se na činnost poskytování služeb směrnice o službách? 

 
Pokud si nejste jisti, klikněte zde pro více informací: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_cs.pdf 
 

 Ano 

 přejít ke kroku č. 3 

 Ne 

 výstrahu nezasílat 

 

Krok č. 3: Existuje nebezpečí vážného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob 
nebo životního prostředí? 

Při posuzování této záležitosti uvažte závažnost a rozsah potenciální škody. Je-li 
závažnost obzvláště vysoká nebo rozsah obzvláště velký, může být nutné zaslat 
výstrahu i v případě, je-li pravděpodobnost vzniku škody nízká. 

 

 Ano – chování, konkrétní činy nebo okolnosti mohou vážně poškodit zdraví nebo 

ohrozit bezpečnost osob nebo životní prostředí. 

 přejít ke kroku č. 4 

 Ne, neexistuje dostatečné nebezpečí vzniku vážné škody. 

 výstrahu nezasílat 
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Krok č. 4: Existuje příčinná souvislost mezi poskytováním služby a potenciální vážnou 
škodou? 

 
 Ano, existuje příčinná souvislost. Potenciální škoda by byla v zásadě zapříčiněna 

chováním, konkrétními činy nebo okolnostmi. 

 přejít ke kroku č. 5 

 Ne – nelze zjistit přímou příčinnou souvislost mezi chováním, konkrétními činy nebo 

okolnostmi a potenciální vážnou škodou. 

 výstrahu nezasílat 

 

Krok č. 5: Existuje skutečné/konkrétní riziko vážné škody? Při posuzování této 
záležitosti je nutno vzít v úvahu zejména tyto skutečnosti: 

- Je riziko vzniku vážné škody stále aktuální nebo je vznik vážné škody 
pravděpodobný v blízké budoucnosti? (Pokud ne, výstrahu nezasílat.) 

- Byla přijata opatření k odstranění nebo snížení rizika? (Pokud tato opatření 
odstranila riziko / je-li zbývající riziko nevýznamné, výstrahu nezasílat.) 

- Kdo je průměrným příjemcem služby? (Je-li příjemcem osoba, která považuje za 
obtížnější určit riziko nebo přijmout preventivní opatření, je riziko vzniku škody 
obecně vyšší.) 

 
 Ano, existuje reálné riziko vzniku vážné škody. 

 přejít ke kroku č. 6 

 Ne, riziko již neexistuje / není pravděpodobný jeho opětovný výskyt v blízké 

budoucnosti. 

 výstrahu nezasílat 

 

Krok č. 6: Existuje riziko vzniku škody v jiných členských státech?  

 
Při posuzování této záležitosti je nutno vzít v úvahu zejména tyto skutečnosti: 

 
- Poskytuje poskytovatel služby v jiných členských státech? 
- Je poskytovatel usazen v příhraniční oblasti? 
- Bude daný druh služby pravděpodobně poskytován v přeshraničně? 

 
 Ano, existuje přeshraniční dopad. 

 zaslat výstrahu 

 Ne, přeshraniční dopad neexistuje. 

 výstrahu nezasílat 
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2. PŘEHLED KRITÉRIÍ PRO ZASLÁNÍ VÝSTRAHY 

Požadavky na zaslání výstrahy a související kritéria jsou stanovena v čl. 29 odst. 3 
a čl. 32 odst. 1 směrnice o službách. Čl. 29 odst. 3 se vztahuje na případy, kdy se členský 
stát usazení dozví o chování nebo činech, jež by mohly vést k vzniku vážné škody, 
zatímco čl. 32 odst. 1 obsahuje podobnou informační povinnost uloženou členským 
státům jiným než členský stát usazení. Ačkoli se oba články zabývají různými situacemi, 
slouží stejnému účelu a jsou založeny v podstatě na obdobných zásadách a kritériích. 
Kritérii pro zasílání výstrah jsou proto tyto skutečnosti: 

a) chování, konkrétní činy nebo okolnosti týkající se činnosti poskytování 
služeb; 

b) existuje nebezpečí vážného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti 
osob nebo životního prostředí; 

c) existuje příčinná souvislost mezi poskytováním služeb a potenciální vážnou 
škodou; 

d) existuje skutečné riziko; 

e) riziko má přeshraniční dopad. 

Pro zaslání výstrahy musí být v dotyčné konkrétní situaci splněna všechna tato kritéria. 

3. KRITÉRIA PODROBNĚ 

3.1. Chování, konkrétní činy nebo okolnosti týkající se činnosti 
poskytování služeb 

3.1.1. Příslušné situace 

Výstraha by měla být zaslána pouze v případě, bylo-li zjištěno, že činnost poskytování 
služeb, která spadá do oblasti působnosti směrnice o službách1, může způsobit 
vážnou škodu. „Výstražný mechanismus“ se například nevztahuje na situace, kdy je 
riziko vzniku škody způsobeno dopravními službami, zdravotnickými službami nebo 
soukromými bezpečnostními službami, jelikož ty jsou z oblasti působnosti směrnice 
o službách vyloučeny. 

Skutečnost, že služba je v jednom členském státě poskytována v souladu s právními 
předpisy, neznamená, že dotyčný členský stát nemůže zaslat výstrahu týkající se chování 
nebo konkrétních činů, které v souvislosti s poskytováním této služby vedou k riziku 
vážného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob nebo životního prostředí. 

                                                 
1  Článek 2 směrnice o službách. K dalším vysvětlením týkajícím se oblasti působnosti směrnice 

o službách viz oddíl 2.1 Příručky k provedení směrnice o službách na adrese 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_cs.pdf. 
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Riziko vážné škody může vzniknout v důsledku chování poskytovatele služeb nebo 
jakýchkoli jiných okolností týkajících se činnosti poskytování služeb. Výstraha by tudíž 
neměla být zaslána s ohledem na chování nebo činy, které mohou představovat 
nebezpečí, ale netýkají se poskytování služeb. 

Příklad 

Je-li poskytovatel služeb, který poskytuje jazykové kurzy, zatčen kvůli nebezpečnému 
řízení vozidla, není důvod zaslat výstrahu jiným členským státům. Chování, které 
představuje nebezpečí, nesouvisí s poskytováním služeb. 

K příkladům chování, které může představovat rizika, patří2: 

• Zjištěné činy poskytovatele služeb, jako je nebezpečné chování nebo poskytnutí 
nepravdivých informací (např. neodpovědné nakládání s odpady, které by mohlo 
poškodit životní prostředí, nebo vydání chybných doporučení týkajících se 
výživy, jež by mohla poškodit lidské zdraví). 

• Nečinnost nebo nevykonávání dohledu ze strany poskytovatele služeb, jako je 
nepřijetí potřebných preventivních opatření nebo nevydání základních pokynů 
příjemcům služeb (např. ohledně maximální doby pobytu v soláriu). 

• Používání bezpečného vybavení nevhodným způsobem nebo používání 
nebezpečného vybavení k poskytování služby (např. používání zvukového 
zařízení, které je určeno pouze pro venkovní použití, v místnosti nebo používání 
nebezpečných atrakcí v pojízdných lunaparcích). 

3.1.2. Situace, v nichž nelze použít výstražný mechanismus – propojení 
mezi výstražným mechanismem podle směrnice o službách 
a stávajícími výstražnými mechanismy pro výrobky 

U tohoto výstražného mechanismu musí riziko souviset s chováním, konkrétními činy 
nebo okolnostmi v souvislosti s činností poskytování služeb. 

Výstražný mechanismus by se neměl použít v případech, kdy riziko vyplývá ze 
spotřebních výrobků. V těchto případech je nutno použít systémy včasného varování 
pro výrobky3. Ty členským státům poskytnou informace o nebezpečí plynoucím 
z výrobku, aby mohly přijmout opatření ke stažení dotyčného výrobku z trhu. 

V určitých případech však může být chování poskytovatele služeb spojeno 
s používáním výrobků v rámci poskytování služeb, a pokud existuje vážné riziko, je 
nutno výstražný mechanismus použít. Tak tomu bude například v případě, jestliže 
poskytovatel služeb při poskytování služby používá bezpečné výrobky nevhodným 
způsobem, a poškozuje tak zdraví nebo ohrožuje bezpečnost osob nebo životní prostředí. 

                                                 
2  Při rozhodování o tom, zda zaslat výstrahu, není nutno zjistit chybu nebo nedbalost ve vztahu 

k dotyčnému chování. 

3  Tj. systémy včasného varování pro nepotravinářské spotřební výrobky (RAPEX), potraviny a krmivo 
(RASFF) nebo léčivé přípravky – systém „vigilance“ pro zdravotnické prostředky. 
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Příklad 

U určitých kosmetických služeb používá poskytovatel služeb X znecitlivující 
krémy ve větších dávkách, než je stanoveno. Nevhodné používání těchto krémů 
představuje riziko pro lidské zdraví. Jelikož služba je nebezpečná v důsledku 
nesprávného používání znecitlivujícího přípravku (nikoli samotného 
znecitlivujícího přípravku), je nutno použít výstražný mechanismus podle 
směrnice o službách. 

Jiným scénářem je případ, kdy je při poskytování služby používán nebezpečný výrobek. 
To může vyžadovat zaslání doplňkové výstrahy prostřednictvím výstražného 
mechanismu podle směrnice o službách, ačkoli již byla zaslána výstraha prostřednictvím 
výstražného mechanismu pro výrobky. Tak je tomu například v případě, kdy 
poskytovatel služeb při činnosti poskytování služby nadále používá nebezpečné 
spotřební výrobky navzdory skutečnosti, že tyto výrobky byly výrobci či distributory 
staženy z trhu nebo z oběhu. 

Příklad 

Výstraha zaslaná prostřednictvím systému RAPEX informuje o nebezpečné 
hračce, která je následně ve všech členských státech stažena z trhu. Členský stát 
A se dozví, že subjekt X pořádající vystoupení pro děti při svých představeních 
v řadě členských států tuto nebezpečnou hračku nadále používá. Toto chování 
může vážně poškodit zdraví dětí. Členský stát A by měl zaslat výstrahu 
prostřednictvím výstražného mechanismu podle směrnice o službách 
a informovat o nebezpečí plynoucím ze zábavní služby poskytované subjektem X. 

3.2. Vážné poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob nebo 
životního prostředí 

Pro odeslání výstrahy musí být potenciální poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti 
osob nebo životního prostředí vážné. Zdá se, že dvěma obzvláště důležitými faktory 
jsou: a) potenciální závažnost škody a b) potenciální rozsah škody. 

3.2.1. Závažnost škody 

Posouzení potenciální závažnosti škody by mělo vycházet z uvážení možných důsledků 
chování poskytovatele služeb nebo okolností. 

- Vážné poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob zahrnuje 
poškození jejich fyzické nebo duševní integrity, jako jsou vážná 
zranění (např. zlomeniny, poškození vnitřních orgánů, poškození 
zraku nebo sluchu, vážné popálení nebo pořezání kůže atd.), chronická 
nebo jiná závažná onemocnění, duševní choroby atd. 

- Vážné poškození životního prostředí (přírodního a městského) 
zahrnuje vážné znečištění v různých formách (znečištění ovzduší 
a vody, kontaminace půdy herbicidy, pesticidy nebo těžkými kovy, 
hlukové a světelné znečištění), škody způsobené požárem a narušení 
ekosystémů a biologické rozmanitosti. 
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3.2.2. Rozsah škody 

Při odhadu závažnosti potenciální škody je nutno vzít v úvahu počet poškozených osob 
nebo plochu, jež může být zasažena. Je-li rozsah obzvláště velký, bude závažnost škody 
logicky vyšší. 

Příklad 

Poskytovatel služeb usazený v členském státě A nedodržuje hygienické normy a při svém 
poskytování cateringových služeb způsobil u velkého počtu osob v členském státě B 
lehkou otravu jídlem. Ačkoli se lehká otrava jídlem v zásadě považuje za poškození 
lidského zdraví, které není závažné, velký počet potenciálně poškozených osob znamená, 
že škodu lze považovat za vážnou. 

3.3. Příčinná souvislost mezi poskytováním služeb a potenciální vážnou 
škodou 

Musí existovat přímá příčinná souvislost mezi chováním nebo okolnostmi a potenciální 
vážnou škodou. 

Tato souvislost neexistuje, bylo-li riziko vzniku škody vedoucí k výstraze vyvoláno nebo 
zapříčiněno do velmi významné míry vyšší mocí nebo třetí stranou (včetně příjemce 
služeb). 

Příklad 

Příjemce služeb X utrpí vážnou škodu kvůli nedodržení pokynů, jimiž se měl jednoznačně 
řídit při používání potápěčské výstroje. V tomto případě není škoda způsobena chováním 
poskytovatele služeb, nýbrž chováním příjemce služeb. 

3.4. Skutečné/konkrétní riziko 

Je důležité uvést, že poznatky o nebezpečném chování nebo konkrétních činech na straně 
poskytovatele služeb v určitém členském státě by neměly automaticky vést k zaslání 
výstrahy tímto členským státem. Důležité je odhadnout skutečnou existenci rizika. 
Skutečné riziko existuje, pokud nebezpečná situace týkající se činnosti poskytování 
služeb: 

• v době odeslání výstrahy nadále přetrvává nebo 
• existuje (dostatečná) pravděpodobnost jejího vzniku v (blízké) 

budoucnosti. 

To, zda existuje dostatečná pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace 
v budoucnosti, je něco, o čem je nutno rozhodnout po uvážení všech 
skutečností/okolností, zejména toho, zda se takovéto nebezpečné situace nebo možná 
škoda již vyskytly v minulosti nebo zda existují náznaky toho, že by mohlo dojít ke 
změně chování poskytovatele nebo ke změně okolností. 

Čistě nahodilé nehody nelze předvídat, ani jim nelze předcházet. Neexistují-li důkazy 
o tom, že by k nehodě, k níž došlo při poskytování služby, mohlo dojít opakovaně, není 
nutno výstrahu zasílat, a to bez ohledu na to, jak vážná může být výsledná škoda. 
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Příklad 

Poskytovatel služeb X poskytuje inovativní ošetření pokožky, které představuje 
jednoznačné nebezpečí pro zdraví osob. Existují důvody pro domněnku, že chování 
poskytovatele služeb X se nezmění, nebude-li tato změna vynucena. Riziko poškození 
zdraví bude přetrvávat tak dlouho, dokud bude poskytovatel služeb X poskytovat své 
služby. Kterýkoliv členský stát, který se o takovém poškození dozví, by měl upozornit 
členský stát usazení a jiné členské státy, v nichž může poskytovatel služeb X podle 
očekávání poskytovat své služby. 

Určité služby zahrnují neodmyslitelnou míru rizika, například některé „vysoce 
rizikové“ sporty (např. paragliding, parašutismus, bungee jumping atd.) nebo akce jako 
automobilová rallye ve městě. 

Je-li ve své podstatně nebezpečná služba poskytována v daném členském státě v souladu 
s právními předpisy, je zřejmé, že by ostatním členským státům neměla být výstraha 
zaslána. Pokud však chování nebo konkrétní činy daného poskytovatele služeb podstatně 
zvyšují riziko spojené s touto službou, je nutno zaslat jiným členským státům výstrahu, 
která je informuje o nebezpečí, jež chování nebo konkrétní činy dotyčného poskytovatele 
služeb představuje (za předpokladu, že jsou splněna všechna nezbytná kritéria pro zaslání 
výstrahy). 

Příklad 

Pokud členský stát A povolí poskytování služeb bungee jumpingu, nemůže zaslat 
výstrahu, pokud zjistí, že poskytovatel X poskytuje tyto služby na jeho území v souladu 
s právními předpisy. Existují-li však důkazy, že poskytovatel X zvyšuje riziko spojené 
s bungee jumpingem tím, že poskytuje služby, které nesplňují bezpečnostní požadavky, 
měl by členský stát A zaslat výstrahu členskému státu usazení X. 

Je-li potenciální škoda obzvláště závažná, může to odůvodnit zaslání výstrahy i přesto, že 
pravděpodobnost vzniku škody v budoucnu je nízká. 

Obzvláště důležitými se jeví dva faktory: a) účinek opatření přijatých poskytovatelem 
služeb nebo členskými státy v zájmu odstranění nebo snížení rizika a b) průměrná 
kategorie příjemců služeb a jejich schopnost předvídat riziko a předcházet mu. 

3.4.1. Účinek opatření přijatých poskytovatelem služeb nebo členským 
státem v zájmu odstranění nebo snížení rizika 

Za určitých podmínek mohou riziko odstranit opatření přijatá dobrovolně 
poskytovatelem služeb. Stejně tak mohou riziko významně snížit nebo jej zcela vyloučit 
opatření přijatá členským státem usazení či jinými členskými státy v souladu s právem 
ES, a zejména směrnicí o službách. Pokud riziko neexistuje, neměla by se výstraha 
zasílat. 

Opatření k odstranění rizika bude obvykle moci přijmout členský stát usazení, z čehož 
vyplývá, že více výstrah bude zasláno jinými členskými státy než zemí usazení. 
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3.4.2. Kategorie příjemců a jejich schopnost předvídat riziko 
a předcházet mu 

Při posuzování pravděpodobnosti nebezpečí je rovněž důležité vzít v úvahu povědomí 
o riziku u průměrného příjemce služeb a možnost přijetí preventivních opatření, 
aby bylo možno riziko ohodnotit. 

Povědomí o riziku může záviset na kategorii uživatele služby. Pokud si službu 
vzájemně poskytují podniky, příjemci si riziko patrně více uvědomí a snáze přijmou 
preventivní opatření než v případě, kdy službu poskytuje podnik jednotlivému 
spotřebiteli. Obdobně v případě, kdy je služba poskytována starším osobám, dětem nebo 
osobám s tělesným či duševním postižením, může být riziko vzniku škody vyplývající 
z chování nebo konkrétního činu vyšší. 

Příklad 

Členský stát se dozví o činnosti poskytování služby, která se týká dětí a může vážně 
ohrozit jejich bezpečnost. Jelikož děti jsou si obvykle méně vědomy rizika, a nemohou 
proto přijmout preventivní opatření, jeví se pravděpodobnost vzniku škody jako vyšší než 
v případě, je-li riziková činnost zaměřena na dospělé osoby. 

U ostatních skupin osob může být pravděpodobnost vzniku škody vyšší v případě, že 
poskytovatel služeb neposkytne přiměřené záruky, upozornění nebo pokyny a nebezpečí 
není zjevné. 

Příklad 

Poskytovatel služeb A vydává doporučení týkající se výživy, jež mohou značně poškodit 
osoby, které trpí zvláštní nutriční nerovnováhou. Zdá se, že příjemci si nejsou tohoto 
nebezpečí vědomi. Vzhledem k novosti doporučení týkajícího se výživy existují u široké 
veřejnosti pouze velmi omezené informace o rizicích. Při posuzování pravděpodobnosti 
vzniku škody v budoucnu musí mít členské státy na paměti, že dospělé osoby nebudou 
schopny přijmout dostatečná preventivní opatření. 

3.5. Nutnost přeshraničního dopadu rizika 

Než členský stát zašle výstrahu, měl by se ujistit, že existuje dostatečná pravděpodobnost 
vzniku škody v jiných členských státech, což znamená, že by měl uvážit jakékoli 
faktory, které mohou naznačovat, že poskytovatel služeb bude pravděpodobně působit 
v jiných členských státech. 

Riziko vzniku škody v jiném členském státě lze zjevně snáze předpokládat v případě, 
kdy je poskytovatel služeb usazen v jiném členském státě, než v němž vzniká riziko. 
Signály lze odvodit rovněž z druhu služby nebo místa usazení poskytovatele služeb, které 
může (nachází-li se ze zeměpisného hlediska blízko jiného členského státu) naznačovat 
činnost v jiných členských státech. Existenci přeshraničního dopadu lze snáze 
předpokládat u online služeb. 

Je-li škoda způsobena používáním vadného vybavení, které může být používáno v jiných 
členských státech, bude zjištění přeshraničního dopadu rizika snazší. 
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4. KDO ZASÍLÁ VÝSTRAHU? 

Směrnice o službách rozlišuje mezi výstrahami zaslanými členským státem usazení 
(čl. 29 odst. 3) a ostatními členskými státy (čl. 32 odst. 1). Tyto dva případy jsou níže 
přezkoumány zvlášť. 

4.1. Výstrahy zaslané členským státem usazení 

V mnoha případech nemusí členský stát usazení vydat výstrahu, jelikož jakmile se dozví 
o vážném ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob nebo životního prostředí, přijme 
obvykle okamžitá opatření, aby zamezil případnému riziku. Tato opatření by měla 
obecně zajistit odstranění rizika (např. poskytovatel služeb není nadále oprávněn 
vykonávat svou činnost, vadné vybavení bylo opraveno atd.). Pokud v jiných členských 
státech (přetrvávající) riziko vážného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob 
nebo životního prostředí neexistuje, výstraha se nezasílá. 

Existují však případy, kdy členský stát usazení musí výstrahu zaslat i navzdory přijatým 
opatřením, například: 

• Není-li si členský stát usazení jistý, zda lze opatření přijatá vůči poskytovateli 
služeb účinně vymáhat nebo zda tato opatření dostačují k zamezení vzniku 
rizika. 

Příklad 

Členský stát A obdrží stížnosti na poskytovatele služeb, který představuje velmi vážné 
riziko pro zdraví příjemců služeb. Okamžitá a účinná opatření k odstranění rizika či 
zamezení vzniku rizika nelze v místě usazení přijmout, jelikož poskytovatel služeb 
v současnosti pobývá mimo jeho území a poskytuje služby v jiných členských státech. 

• Pokud se členský stát usazení dozví, že poskytovatel služeb používá 
k poskytování služeb v jiných členských státech stejné vybavení. 

Příklad 

Členský stát A se dozví, že poskytovatel služeb X pořádá cyklistické zájezdy 
v členském státě A a v členském státě B. V členském státě A používá poskytovatel 
služeb X jízdní kola, která nejsou řádně udržována, čímž ohrožuje bezpečnost osob. 
Členský stát A má pádný důvod se domnívat, že tatáž jízdní kola jsou používána 
v členském státě B. 

• Mohou existovat případy, kdy vážné poškození zdraví nebo ohrožení 
bezpečnosti osob nevyplývá bezprostředně z chování nebo konkrétních činů, 
které je způsobují, nýbrž je zjištěno teprve později. Pokud k chování nebo 
konkrétním činům, které představují riziko, došlo již v jiných členských 
státech, nebude již možné, aby opatření k odstranění rizika přijal členský stát 
usazení. V těchto případech je nutno zaslat výstrahu, aby jiné členské státy 
mohly přijmout vlastní opatření. 

Příklad 

Poskytovatel služeb X usazený v členském státě A působí v oblasti zhotovování 
stropních konstrukcí. Některé jeho stropy se zřítily, což vedlo k vážnému riziku vzniku 
škody u osob v bytech. Při kontrolách bylo zjištěno, že zřícení bylo zapříčiněno 
nedbalostí. Členský stát A se dozví, že poskytovatel služeb X působí v jiných členských 
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státech, a proto zašle výstrahu všem členským státům, aby pomohl zabránit dalším 
škodám. 

Skutečnost, že opatření nebyla přijata členským státem usazení, tomuto členskému státu 
nebrání v tom, aby zaslal výstrahu. Tento členský stát by však neměl výstrahu jiným 
členským státům zasílat v případě, že důvodem nepřijetí opatření jsou nedostatečné 
důkazy o existenci rizika nebo závažnosti potenciálních škod. 

Příklad 

Členský stát A obdrží řadu stížností na poskytovatele služeb X, které poskytovatele 
služeb X obviňují z toho, že představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Stížnosti jsou 
zjevně nepodložené. Proto nejsou vůči poskytovateli služeb X přijata žádná opatření. 
V tomto případě členský stát A výstrahu ostatním členským státům nezašle. 

4.2. Výstrahy zaslané jinými členskými státy než členským státem usazení 

Pokud se jiný členský stát než země usazení dozví o vážných konkrétních činech nebo 
okolnostech, které by mohly vážně poškodit zdraví nebo ohrozit bezpečnost osob nebo 
životní prostředí na jeho území nebo v jiných členských státech, musí tento členský stát 
pokud možno co nejrychleji informovat členský stát usazení, ostatní dotčené členské 
státy a Komisi. 

Ve většině případů je pravděpodobné, že tento druh výstrahy bude zaslán členským 
státem, v němž je služba poskytována. 

Na rozdíl od opatření přijatých členským státem usazení budou opatření přijatá zemí, 
v níž je služba poskytována, často předcházet pouze rizikům na jejím vlastním území. 
Mohou proto přetrvat rizika pro jiné členské státy. V těchto případech je nutno zaslat 
výstrahu členskému státu usazení, jiným dotčeným členským státům a Komisi. 

Příklad 

Poskytovatel služeb X usazený v členském státě A poskytuje průmyslové úklidové 
služby v členském státě B. Na základě stížností provede členský stát B kontrolu a zjistí, 
že poskytovatel X odstraňuje odpad, jenž byl vyprodukován při jeho činnosti, 
nebezpečným způsobem, který vážně ohrožuje životní prostředí. Orgány členského 
státu B mají informace o tom, že poskytovatel služeb X v těchto praktikách pokračuje. 
Poskytovatel služeb X poskytuje své služby rovněž v členských státech C a D. Jako 
preventivní opatření zašlou tyto orgány výstrahu členskému státu usazení A, 
členskému státu C a členskému státu D. 

Po obdržení takovéto výstrahy by členský stát usazení měl dotyčný případ ověřit 
a přijmout opatření, aby celkově zamezil riziku. 

4.3. Výstrahy zaslané členským státem usazení související s předchozí 
výstrahou jiného členského státu 

Pokud navzdory opatřením přijatým členským státem usazení riziko přetrvává, členský 
stát usazení musí podle čl. 29 odst. 3 směrnice o službách informovat všechny ostatní 
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dotčené členské státy, tj. výstraha bude zaslána těm členským státům, které dosud 
výstrahu neobdržely, a ostatním členským státům budou předány aktualizované údaje4. 

5. KDO BY MĚL OBDRŽET VÝSTRAHU? 

Směrnice o službách rozlišuje mezi výstrahami zaslanými členským státem usazení 
(čl. 29 odst. 3) a ostatními členskými státy (čl. 32 odst. 1). Musí-li členský stát určit, 
kterých členských států se výstraha týká, mohou příslušné orgány vzít v úvahu tyto 
faktory: 

- záznamy o poskytování služeb v jiných členských státech v minulosti. 
Tento faktor bude ještě důležitější v případě, jsou-li služby v jiném 
členském státě poskytovány stejnou osobou, jejíž chování představuje 
nebezpečí, nebo pomocí stejného vybavení, které představuje nebezpečí; 

- druh služby; 
- místo usazení poskytovatele služeb. 

6. UKONČENÍ VÝSTRAH 

6.1. Kdy by měla být výstraha ukončena? 

K ochraně poskytovatelů služeb, kterých se výstraha týká, musí být výstrahy zaslány 
pouze tehdy, jsou-li odůvodněné, tj. jsou-li splněna všechna kritéria popsaná v oddíle III 
těchto pokynů. Stejně tak je důležité zajistit, aby byly výstrahy ukončeny, jakmile 
přestanou existovat důvody pro jejich vydání. 

Ukončení výstrahy si obvykle vyžádá zánik rizika vážného poškození zdraví nebo 
ohrožení bezpečnosti osob nebo životního prostředí. Poskytovatel služeb může například 
přijmout dobrovolná opatření k odstranění rizika (např. nahradil vadné vybavení nebo 
vydal náležité pokyny příjemcům, čímž odstranil riziko, které vedlo k vydání výstrahy). 
Může se rovněž stát, že riziko zaniklo kvůli opatřením přijatým členskými státy 
v souladu s právem Společenství (např. členský stát usazení může dočasně pozastavit 
platnost oprávnění poskytovatele služeb k výkonu činnosti). 

Poznatky o tom, že riziko již neexistuje, může získat sám členský stát usazení a/nebo 
mohou vyplynout z informací předaných jinými členskými státy prostřednictvím 
výstražného mechanismu (viz oddíl IX). Jakmile je známo, že riziko zaniklo, členský 
stát, který výstrahu zaslal, by měl neprodleně zaslat návrh na její ukončení. 

6.2. Vznesení námitky vůči ukončení výstrahy 

Aby se zabránilo zneužití funkce ukončení výstrahy a předešlo případům, kdy je výstraha 
ukončena navzdory skutečnosti, že jednomu či více členským státům je známo, že riziko 
přetrvává, návrh na ukončení výstrahy musí být řádně odůvodněný a ostatní dotčené 
členské státy by měly mít možnost vznést vůči ukončení výstrahy námitku, mají-li 
k dispozici důkazy o přetrvávání rizika. Členské státy, kterých se výstraha týká, by měly 
                                                 

4  S cílem zamezit nedorozumění a v zájmu jednotnosti budou tyto nové informace v systému 
jednoznačně spojeny se stávající výstrahou. 
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mít možnost vznést námitku vůči ukončení výstrahy pouze v případě, mají-li k dispozici 
konkrétní informace, že riziko dosud přetrvává. Členské státy by proto měly uvést 
důvody a případné námitky doložit. 

7. STAŽENÍ/ZRUŠENÍ VÝSTRAH 

Kritéria pro zasílání výstrah uvedená v těchto pokynech mají zabránit zasílání 
neopodstatněných nebo nedoložených výstrah. Navzdory těmto zárukám může členský 
stát zaslat výstrahu na základě informací nebo důkazů, které byly nesprávné nebo 
nepřesné, ale u kterých byla chyba zjištěna až později. 

Příklad 

Příslušné orgány členského státu A mají k dispozici informace, že poskytovatel služeb X, 
který je usazen v členském státě B a poskytuje služby v oblasti stavebnictví v členském 
státě A, na jeho území odstraňuje odpad v rozporu s právními předpisy, čímž poškozuje 
životní prostředí. Členský stát A zašle výstrahu členskému státu B, aby zabránil dalším 
škodám. Z dalších kontrol provedených členským státem A vyplyne, že odpad neuložil na 
skládku poskytovatel služeb X, nýbrž poskytovatel služeb Y, který pracoval na stejném 
staveništi jako poskytovatel služeb X. Poskytovatel služeb Y je usazen v členském státě A 
a neposkytuje přeshraniční služby. Členský stát A proto výstrahu stáhne. 

Jakmile se členský stát, který zaslal výstrahu, dozví o chybě, měl by neprodleně zaslat 
žádost o stažení/zrušení výstrahy. To bude automaticky sděleno všem příjemcům 
původní výstrahy. Je nutno objasnit, proč byla výstraha neopodstatněná (a proč musí být 
stažena). 

Je třeba zmínit, že výstraha by měla být stažena pouze v případě, že členský stát, který ji 
zaslal, zjistí, že kritéria pro zaslání výstrahy nebyla platná. Jestliže v době zaslání 
výstrahy riziko existovalo, posléze však zaniklo, je nutno výstrahu ukončit (a nikoli 
stáhnout), jak je popsáno výše. 

8. OPRAVA ÚDAJŮ 

Přestože jsou výstrahy před odesláním pečlivě ověřovány a dokládány, může být nutná 
jejich pozdější oprava. K tomu může například dojít, pokud se ukáže, že původní 
informace obsažené ve výstraze byly částečně nesprávné. V době zaslání výstrahy 
například zasílající členský stát mohl uvést špatné jméno nebo adresu poskytovatele 
služeb (nebo tyto informace vůbec neposkytl, jelikož je neměl k dispozici). V těchto 
případech je důležité, aby byla původní výstraha opravena co nejdříve poté, co chybná 
informace vyjde najevo. 

9. ZASLÁNÍ DOPLŇKOVÝCH INFORMACÍ 

S cílem omezit riziko na nejnižší možnou míru a zajistit řádnou spolupráci mezi 
členskými státy je důležité, aby údaje obsažené ve výstraze byly co nejúplnější a aby 
členské státy, jichž se výstraha týká, měly k dispozici veškeré příslušné informace. 
Poskytnutí doplňkových informací bude důležité zejména v případě, pomůže-li urychlit 
ukončení výstrahy nebo zvýšit povědomí jiných členských států o existenci vážného 
rizika. To členskému státu, který zaslal výstrahu, a všem ostatním dotčeným členským 
státům umožní poskytnout ostatním členským státům zpětnou vazbu nebo doplňkové 
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informace týkající se výstrah, které budou jednoznačně spojeny s původní výstrahou. 
K příkladům patří tyto situace: 

- členské státy, které obdržely výstrahu, chtějí potvrdit, že dotyčná služba je na 
jejich území skutečně poskytována a že na základě svých zjištění/poznatků 
potvrzují, nebo vyvracejí údaje obsažené v původní výstraze; 

- členské státy, které zaslaly nebo obdržely výstrahu, chtějí poskytnout informace 
o opatřeních, která v souladu s právem Společenství přijaly vůči poskytovateli 
služeb s cílem omezit nebo odstranit riziko; 

- členské státy, které obdržely výstrahu, si chtějí vyžádat doplňkové informace od 
členského státu, který výstrahu zaslal, například pokud se domnívají, že 
informace obsažené ve výstraze jsou nejasné či neúplné; 

- členské státy, které obdržely výstrahu, chtějí ostatním členským státům sdělit, že 
z jejich hlediska by výstraha mohla být ukončena, jelikož podle jejich názoru již 
neexistuje riziko (na jejich území). 

Je důležité vyvarovat se zasílání opakujících se nebo nepodstatných/nedůležitých 
informací týkajících se výstrah. 
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ČÁST 2: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IMI K VÝSTRAHÁM 
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10. ÚVOD 

Tato uživatelská příručka se zabývá technickými aspekty zpracovávání výstrah 
v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Popisuje různé role, které mohou 
mít orgány a jednotliví uživatelé při používání výstražného mechanismu, a uvádí, jak 
používat funkce, které jsou v systému IMI dostupné pro jednotlivé fáze procesu výstrahy. 
Objasňuje rovněž, jak nastavit systém tak, aby bylo možno výstrahy používat co 
nejúčinněji. 

Příručka se zaměřuje na ty funkce systému IMI, které bezprostředně souvisí 
s výstrahami. Pokud jde o obecné informace o používání systému IMI, například jak se 
zaregistrovat a přihlásit, a o běžné výměně informací v rámci systému, odkazujeme na 
materiály na internetových stránkách systému IMI 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_cs.html), a to konkrétně na: 

• uživatelskou příručku IMI a 

• interaktivní výukové moduly („Captivate“). 

Podrobnosti o kritériích a podmínkách, jež musí být splněny při zasílání výstrah, najdete 
v první části tohoto dokumentu (Pokyny k používání výstražného mechanismu). 

11. VÝSTRAHY V SYSTÉMU IMI 

11.1. Modulová struktura systému IMI 

IMI je jednotný informační systém složený z modulů pro každou legislativní oblast, v 
níž se používá. Každý modul slouží pro jeden či více pracovních postupů. V rámci 
modulu systému IMI pro směrnici o službách se provádí jeden pracovní postup pro 
běžnou výměnu informací a zvláštní pracovní postup pro výstražný mechanismus. 
Přístup ke každému pracovnímu postupu je omezen na orgány, které jsou k tomuto 
postupu výslovně registrovány. To znamená, že orgán, jehož úkolem je zabývat se 
výstrahami v systému IMI, musí mít přístup 1) k systému IMI, 2) k modulu pro služby a 
3) k pracovnímu postupu pro výstrahy. 

11.2. Životní cyklus výstrah 

Základní životní cyklus výstrahy se skládá z pěti kroků. 

1. Každý orgán zaregistrovaný k pracovnímu postupu pro výstrahy v kterémkoli 
z členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) může iniciovat 
výstrahu, jakmile se dozví o nebezpečné činnosti související s poskytováním 
služeb v jeho oblasti působnosti. Postoupí výstrahu koordinátorovi výstrah ve 
svém členském státě. Koordinátor výstrah výstrahu ověří a předá ji ostatním 
členským státům. 

2. V každém z přijímajících členských států potvrdí koordinátor výstrah, kterému 
byla přidělena funkce „správce výstražné schránky“, přijetí výstrahy. Rozšíří 
výstrahu dalším příslušným koordinátorům výstrah a orgánům s přístupem 
k výstrahám ve své zemi. Koordinátoři výstrah mohou vybrat další příjemce. 
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3. Členský stát usazení dotyčného poskytovatele služeb odpovídá za ukončení 
výstrahy, jakmile bylo riziko odstraněno. Není-li členský stát usazení znám, 
odpovídá za ukončení výstrahy členský stát, který ji inicioval. 

Kterýkoli orgán v členském státě usazení, který obdržel výstrahu, může iniciovat 
návrh na ukončení výstrahy. Všechny ostatní orgány podílející se na výstraze 
v dotyčné zemi mohou podat připomínky k návrhu na ukončení. Jakmile bylo 
mezi těmito orgány dosaženo shody, zvolený koordinátor výzev („koordinátor 
ukončující výstrahu“) může všem ostatním dotčeným členským státům předat 
návrh na ukončení. 

4. Posléze mají všechny ostatní členské státy, které obdržely výstrahu, možnost 
vznést námitky vůči ukončení výstrahy, mají-li k dispozici informace 
o přetrvávajícím riziku. Orgány s přístupem k výstrahám postoupí takovéto 
námitky koordinátorovi výstrah, který je může předat všem ostatním dotčeným 
členským státům. 

 

5. Jakmile se zjistí, že riziko bylo odstraněno, koordinátor ukončující výstrahu 
v členském státě usazení může výstrahu ukončit. 

Během celého životního cyklu výstrahy až do jejího ukončení mohou všechny dotčené 
členské státy kdykoli připojit k výstraze další informace. 

12. ÚČASTNÍCI ZABÝVAJÍCÍ SE VÝSTRAHAMI A JEJICH ROLE 

12.1. Role orgánů při práci s výstrahami 

Jakmile je v rámci systému IMI orgánům udělen přístup k pracovnímu postupu pro 
výstrahy, je jim přidělena buď role orgánu s přístupem k výstrahám, nebo 
koordinátora výstrah. Jeden koordinátor výstrah je určen jako správce výstražné 
schránky pro svůj členský stát5. Tyto role jsou nezávislé na rolích, jež dotčený orgán 
může mít v rámci systému IMI pro jiné účely. Národní koordinátor systému IMI 
(NIMIC) může například jednat jako orgán s přístupem k výstrahám a orgán, který 

                                                 
5 V zájmu řádné koordinace a z důvodu ochrany údajů doporučuje Komise jmenovat v každém 

členském státě jednoho správce výstražné schránky. Z technického hlediska je však možné 
zaregistrovat několik správců schránek, například pro každý region v členském státě s federálním 
uspořádáním. 

„Postoupení“ a „šíření“ v rámci výstražného mechanismu v systému IMI odkazuje 
vždy na činnosti, které se uskutečňují v jednom členském státě. „Předání“ znamená 
odeslání informací z jednoho členského státu do ostatních členských států. 

Upozorňuje se, že orgány v členském státě, který navrhuje ukončení, mohou „podat 
připomínky“ k návrhu na ukončení před jeho předáním. Po předání mohou orgány 
v ostatních členských státech vůči takovémuto návrhu „vznést námitky“. 



25 

vykonává funkci koordinátora v souvislosti s běžnou výměnou informací, může jednat 
jako koordinátor výstrah. 

12.1.1. Orgán s přístupem k výstrahám 

Orgány s přístupem k výstrahám jsou obvykle orgány s působností v oblasti zdraví 
a bezpečnosti osob nebo v oblasti ochrany životního prostředí. Mohou iniciovat výstrahu 
a postoupit ji koordinátorovi výstrah, na něhož jsou napojeny. Mohou rovněž obdržet 
výstrahy, které rozšířil správce výstražné schránky nebo koordinátor výstrah, a mohou na 
tyto výstrahy reagovat. Mohou postoupit návrhy na ukončení a podávat k nim 
připomínky. Pokud ukončení navrhne jiný členský stát, mohou u svého koordinátora 
výstrah vznést námitky vůči ukončení výstrahy. 

12.1.2. Koordinátor výstrah 

Úkolem funkce koordinátora výstrah je zajistit, aby byly výstrahy předány pouze 
v případě, je-li to nezbytné, a aby se s výstrahami nakládalo přiměřeným způsobem. 
Koordinátoři výstrah mají obvykle působnost v oblasti zdraví a bezpečnosti osob nebo 
v oblasti ochrany životního prostředí. Měli by mít rovněž náležitý přehled o správních 
strukturách, které jsou v souvislosti s výstrahami důležité v jejich členském státě. 
Koordinátoři výstrah mohou předávat výstrahy ostatním členským státům a přidávat 
orgány s přístupem k výstrahám a jiné koordinátory výstrah mezi příjemce 
příchozích výstrah. Mohou předávat doplňující informace, předávat návrhy na 
ukončení výstrahy a v případě, že ukončení navrhne jiný členský stát, předávat 
námitky vůči ukončení výstrahy. Koordinátoři výstrah mohou mimoto vykonávat 
rovněž veškeré funkce orgánu s přístupem k výstrahám. To znamená, že mohou 
například iniciovat výstrahu a poté ji sami předat dále. 

12.1.3. Koordinátor výstrah označený jako správce výstražné schránky 

Koordinátor výstrah, který je určen jako správce výstražné schránky, je ve svém 
členském státě ústředním vstupním bodem pro zpracování výstrah. Potvrzuje přijetí 
příchozí výstrahy a odpovídá za první šíření výstrahy koordinátorům výstrah a orgánům 
s přístupem k výstrahám v daném členském státě. Zajišťuje, aby byla výstraha předána 
pouze těm účastníkům (koordinátorům a/nebo orgánům), kteří jsou oprávněni zabývat se 
výstrahami. To vyžaduje, aby měl správce výstražné schránky náležité povědomí 
o správních strukturách svého členského státu. 

Správce výstražné schránky rovněž automaticky obdrží každou výstrahu, která je 
odeslána z jeho členského státu. To mu umožňuje udržet si přehled o všech příchozích 
a odchozích výstrahách. 

Správce výstražné schránky má mimoto veškeré možnosti jednat jako koordinátoři 
výstrah a orgány s přístupem k výstrahám. To například znamená, že může rovněž sám 
iniciovat výstrahy a poté je předávat. 

12.1.4. Nastavení „konečného schválení“ u koordinátorů výstrah 

Systém IMI poskytuje členským státům určitou pružnost při vymezení vztahů mezi 
orgány s přístupem k výstrahám a koordinátory výstrah. Koordinátorům výstrah (včetně 
koordinátorů označených jako správci výstražné schránky) lze udělit možnost upravovat 
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nebo vymazat obsah výstrah nebo informací souvisejících s výstrahou, které jim byly 
postoupeny. Je-li rozhodnuto, aby koordinátor výstrah měl tuto možnost, je nutno v jeho 
nastavení pro pracovní postup pro výstrahy zaškrtnout políčko, které udává, že 
koordinátor výstrah má právo „konečného schválení“ v případě výstrah, které předává 
jménem svého členského státu. 

Nemá-li koordinátor právo konečného schválení, ponechává si právo upravit nebo 
vymazat postoupenou výstrahu nebo informace související s výstrahou iniciující orgán. 

12.2. Uživatelské role při práci s výstrahami 

Je-li orgánu umožněn přístup k pracovnímu postupu pro výstrahy v rámci modulu 
systému IMI pro služby, pak uživateli v tomto orgánu, který má úlohu místního správce 
údajů (odpovědného za registraci uživatelů a uchovávání údajů týkajících se orgánu) 
jsou automaticky udělena veškerá uživatelská práva pro výstrahy6. Poté může svým 
kolegům přidělit různé uživatelské role podle velikosti orgánu a jejich povinností 
souvisejících s výstrahami. 

12.2.1. Příjemce výstrah 

„Příjemci výstrah“ vidí veškeré údaje u všech výstrah, k nimž má jejich orgán přístup 
(včetně osobních údajů obsažených ve výstrahách). Mohou rovněž uložit nebo vytisknout 
veškeré údaje obsažené ve výstrahách, nemohou však podnikat další kroky, jako je 
například iniciování výstrahy, aktualizace nebo podání návrhu na ukončení. 

12.2.2. Osoba zpracovávající výstrahy 

Úkolem „osob zpracovávajících výstrahy“ je zabývat se výstrahami jménem daného 
orgánu. Mohou výstrahy iniciovat a postoupit je koordinátorovi výstrah k předání. 
Mohou dostávat výstrahy a reagovat na ně. Mohou postoupit a vyžádat si doplňující 
informace týkající se výstrahy. Mohou podat návrh na ukončení, podat připomínky 
k návrhům na ukončení předloženým jinými orgány v jejich členském státě a mohou 
vznášet námitky vůči ukončení, pokud ukončení výstrahy navrhne jiný členský stát. 
Osoby zpracovávající výstrahy působící u koordinátora výstrah však nemohou výstrahy 
předávat ani šířit. 

12.2.3. Šiřitel výstrah (pouze u koordinátorů výstrah) 

Uživatelská role „šiřitele výstrah“ je k dispozici pouze uživatelům působícím 
u koordinátora výstrah. Šiřitelé výstrah jsou odpovědní za šíření výstrah ve svém 
členském státě a za předávání výstrah a informací souvisejících s výstrahami do 
ostatních členských států. Šiřitelé výstrah působící u správce výstražné schránky 
potvrzují přijetí výstrah a odpovídají za první šíření výstrahy koordinátorům výstrah 
a orgánům s přístupem k výstrahám ve své zemi. Šiřitelé výstrah působící u ostatních 
koordinátorů výstrah rozhodují, které další orgány v jejich regionu nebo v jejich oblasti 
působnosti by měly výstrahu obdržet. 

                                                 
6 Pokud existuje více uživatelů s právy místního správce údajů, jsou všem těmto uživatelům udělena 

veškerá uživatelská práva pro výstrahy. 
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Šiřitelé výstrah působící u jakéhokoliv koordinátora výstrah mohou ostatním členským 
státům předávat nové výstrahy. Mohou postupovat a předávat doplňující informace 
související s otevřenými výstrahami. Mohou předat rovněž stažení výstrahy, návrhy na 
ukončení a námitky vůči ukončení výstrahy. 

Je-li koordinátorovi výstrah uděleno právo „konečného schválení“, jeho šiřitelé výstrah 
mohou před předáním upravit obsah výstrah a informací souvisejících s výstrahami. Při 
tomto nastavení mohou šiřitelé výstrah před předáním rovněž výstrahu nebo informace 
související s výstrahou vymazat. 

12.2.4. Základní uživatel 

Všichni uživatelé systému IMI působící u orgánu s přístupem k pracovnímu postupu pro 
výstrahy, kteří nejsou místními správci údajů a kterým nebyla přidělena žádná z výše 
popsaných , získají automaticky základní přístup k výstrahám. Mají přístup do stručného 
přehledu všech výstrah (příchozích a odchozích) svého orgánu, nemohou však prohlížet 
údaje obsažené ve výstrahách. Nemohou iniciovat výstrahy ani s aktivními výstrahami 
nijak nakládat. 

Jedná se o standardní práva přístupu pro všechny osoby působící u daného orgánu, které 
již v modulu systému IMI pro služby využívají pracovní postup pro žádosti o informace. 
Osobě zpracovávající žádosti jsou například automaticky udělena základní uživatelská 
práva pro výstrahy. Musí-li tato osoba plnit ve vztahu k výstrahám aktivnější úlohu, lze jí 
kromě role osoby zpracovávající žádosti přidělit další role . 

12.2.5. Kombinované úlohy 

Systém IMI rovněž umožňuje, aby uživatelé měli kombinované úlohy. Uživatel působící 
u koordinátora výstrah, který má práva šiřitele výstrah, může mít rovněž práva osoby 
zpracovávající výstrahy. To mu umožní iniciovat, postupovat a předávat výstrahy. 

Je však nutno mít na paměti, že postoupení a předání jsou i nadále samostatné kroky, 
které je nutno provést jednotlivě, ačkoliv je uskutečňuje tatáž osoba. 

Rozdíly mezi osobami zpracovávajícími výstrahy a šiřiteli výstrah – kdo může dělat co? 

  

Osoba 
zpracovávající 
výstrahy 

(u orgánu 
s přístupem 
k výstrahám nebo 
u koordinátora 
výstrah) 

Šiřitel výstrah 

(pouze u koordinátora 
výstrah) 

Postoupení √  
Iniciování výstrahy 

Předání  √ 

Zaslání / vyžádání si doplňujících Postoupení √ √ 
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informací Předání  √ 

Postoupení √  Stažení výstrahy 

(pouze iniciující orgán 
a koordinátor) Předání  √ 

Postoupení √  

Podání 
připomínek √ √ 

Návrh na ukončení výstrahy 

(pouze v členském státě usazení) 

Předání  √ 

Postoupení √ √ Vznesení námitek vůči návrhu na 
ukončení 

Předání  √ 

Ukončení výstrahy 

(pouze koordinátor, který předal návrh na 
ukončení) 

 √ 

 

13. ZPRACOVÁNÍ VÝSTRAH V SYSTÉMU IMI 

Výstrahy mají jednoznačně vymezený životní cyklus sestávající z řady základních kroků 
(viz oddíl 2.2) a dodatečných nepovinných kroků, jež není nutno použít v každém 
jednotlivém případě. Jak se výstraha posouvá od jednoho kroku k dalšímu, je 
automaticky aktualizován její status a je v systému zobrazen. 

13.1. Odeslání výstrahy 

13.1.1. Iniciování a postoupení výstrahy 

Aby uživatel mohl výstrahu iniciovat, musí mít roli osoby zpracovávající výstrahy 
u orgánu s přístupem k výstrahám nebo u orgánu, který má roli koordinátora výstrah. 
Jako první krok musí vyplnit kontrolní seznam kritérií pro odeslání výstrahy 
(podrobnosti týkající se těchto kritérií viz část 1 tohoto dokumentu). Systém IMI 
uživatele automaticky tímto procesem provede. Jsou-li splněna všechna kritéria, zadá 
tato osoba údaje o poskytovateli služeb, který je původcem možného nebezpečí, a 
rovněž popis případu. Je též možné připojit přílohy. Ze seznamu koordinátorů 
napojených na její orgán tato osoba vybere koordinátora výstrah, který bude 
odpovědný za předání výstrahy. Vybere členský stát nebo státy, jimž by měla být 
výstraha zaslána. Má-li tato osoba informace o jednotlivých orgánech ve zvolených 
členských státech, které by měly být podle jejího názoru upozorněny, může připojit tyto 
informace do pole s libovolným textem. 

Jakmile je v jakékoli fázi zadávání údajů uložen koncept výstrahy, je výstraze přiděleno 
číslo. Status této výstrahy zní: 
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„koncept výstrahy“ 

Jakmile jsou dokončeny všechny kroky, postoupí osoba zpracovávající výstrahy 
výstrahu zvolenému koordinátorovi výstrah. Status výstrahy se změní na: 

„výstraha postoupena k předání“ 

13.1.2. Předání výstrahy 

Všichni šiřitelé výstrah působící u zvoleného koordinátora výstrah budou 
prostřednictvím automatického e-mailu informováni, že obdrželi výstrahu k předání. 

Pokud se domnívají, že jejich orgán není příslušný rozhodnout o tom, zda by měla být 
výstraha předána, či nikoliv, a že by výstraha měla být zaslána jinému koordinátorovi 
výstrah, mohou výstrahu předat jinému koordinátorovi výstrah. 

Jakmile šiřitel výstrah výstrahu přijme, změní se status výstrahy na: 

„výstraha čeká na předání“ 

Šiřitel výstrah by měl ověřit, zda jsou skutečně splněna všechna kritéria a zda jsou 
informace správné a úplné. 

Má-li koordinátor výstrah právo „konečného schválení“, může šiřitel výstrah upravit 
obsah výstrahy. S tímto právem může rovněž výstrahu vymazat, pokud dospěje 
k závěru, že by neměla být odeslána. 

Není-li toto nastavení aktivováno a šiřitel výstrah například zjistí, že chybí důležité 
informace, může se mimo systém IMI obrátit na příslušný orgán a požádat jej, aby 
výstrahu změnil. Pokud se domnívá, že by výstraha neměla být odeslána vůbec, může 
orgán požádat, aby ji vymazal. 

Nezávisle na nastavení „konečného schválení“ může šiřitel výstrah vždy přidat mezi 
příjemce další členské státy, pokud by podle jeho informací v těchto členských státech 
mohlo existovat též riziko. 

Je-li šiřitel výstrah přesvědčen, že výstraha je připravena k odeslání, předá ji vybranému 
členskému státu nebo státům. Každá výstraha je automaticky zaslána rovněž Komisi, jak 
je stanoveno ve směrnici o službách. 

Výstraha má pak status: „výstraha byla předána“ 

13.2. Úprava a oprava výstrahy 

Po předání výstrahy může informace obsažené ve výstraze upravovat nebo opravovat 
pouze iniciující členský stát. Jestliže tento členský stát obdrží nové informace o dané 
záležitosti, může 

• přidat mezi příjemce další členský stát, 
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• změnit členský stát usazení poskytovatele služeb7, 

• změnit údaje o poskytovateli služeb a 

• pozměnit popis případu. 

Přidání dalšího členského státu mezi příjemce a změnu členského státu usazení může 
provést pouze koordinátor výstrah, který výstrahu předal. Má-li tento koordinátor výstrah 
právo „konečného schválení“, může pozměnit rovněž údaje o poskytovateli služeb 
a popis případu, v opačném případě si toto právo ponechává iniciující orgán. 

Změny jsou u výstrahy v systému provedeny automaticky a pro všechny příjemce jsou 
okamžitě viditelné. Není nutné nové předání. 

Jestliže se změnil členský stát usazení, budou o této skutečnosti všichni příjemci 
výstrahy informováni prostřednictvím automatického e-mailu. 

13.3. Stažení výstrahy 

Navzdory pojistným mechanizmům obsaženým v systému může přesto členský stát 
zaslat výstrahu na základě informací nebo důkazů, které nebyly správné či přesné, a 
může zjistit chybu až v pozdější fázi. Je-li zřejmé, že tomu tak je, měl by iniciující 
členský stát výstrahu stáhnout. To je možné v jakékoli fázi životního cyklu výstrahy. 
Stejně jako odeslání výstrahy je i její stažení procesem, který má dva kroky. Iniciující 
orgán postoupí návrh na stažení výstrahy, přičemž se status výstrahy změní na „stažení 
připraveno k předání“. 

Koordinátor výstrah stažení předá (tlačítko „Předat“ je dostupné v záložce „Stažení“). 
Od tohoto okamžiku již není výstraha aktivní. Nelze připojovat nové informace 
a příjemci vidí pouze omezený náhled výstrahy. Status výstrahy je „výstraha stažena“. 

13.4. Správa příjemců výstrahy 

13.4.1. Potvrzení přijetí výstrahy 

Předané výstrahy dostává správce výstražné schránky každého členského státu, který byl 
vybrán jako příjemce, a Evropská komise8. 

Šiřitelé výstrah působící u správce výstražné schránky mají za úkol potvrdit přijetí 
příchozích výstrah. O příchodu nové výstrahy jsou informováni prostřednictvím 
automatického e-mailu a tato výstraha má status „výstraha čeká na potvrzení“. 

                                                 
7 To je možné pouze v tom případě, že neexistuje žádný aktuální návrh na ukončení. 

8 Z důvodu ochrany údajů nemá Komise přístup k osobním údajům obsaženým ve výstraze. 
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13.4.2. Šíření výstrahy 

Za první šíření příchozí výstrahy odpovídají rovněž šiřitelé výstrah působící u správce 
výstražné schránky. Tito vyberou koordinátory výstrah a orgány s přístupem k 
výstrahám, pro něž je výstraha důležitá, a výstrahu jim zašlou. Pokud iniciující členský 
stát navrhl orgány, kterým by měla být podle jeho názoru výstraha zaslána, šiřitelé 
výstrah toto ověří, a pakliže s tím souhlasí, zahrnou tyto orgány na seznam příjemců. 

Šiřitelé výstrah působící u zvolených koordinátorů výstrah mohou poté připojit další 
příjemce. 

Jakmile byla výstraha rozšířena, mohou příjemce odebrat pouze šiřitelé výstrah 
působící u správce výstražné stránky. Příjemce lze odebrat pouze v případě, pokud dosud 
v případě dané výstrahy nepodnikali nějaké kroky. K tomu může dojít v případě, že 
příjemce zjistí, že výstraha není pro jeho orgán důležitá, a informuje o této skutečnosti 
správce výstražné schránky. Je-li určitý orgán ze seznamu příjemců odebrán, neobdrží 
informace o případných následných krocích podniknutých během životního cyklu 
výstrahy. 

K šíření dochází rovněž v členském státě, který výstrahu inicioval. Správce výstražné 
schránky v tomto členském státě obdrží automaticky veškeré odchozí výstrahy. Jakmile 
je výstraha předána, může správce výstražné schránky v iniciujícím členském státě zvolit 
dodatečné příjemce ve své zemi a výstrahu těmto příjemcům zaslat. 

13.5. Odesílání a vyžádání si doplňujících informací o výstraze 

Kdykoli během životního cyklu výstrahy může kterýkoli z členských států, jichž se 
výstraha týká, připojit k výstraze informace, například informovat ostatní členské státy-
příjemce o opatřeních, která byla přijata vůči dotyčnému poskytovateli služeb (další 
příklady viz část 1 tohoto dokumentu). Není-li daný stát státem odpovědným za ukončení 
výstrahy, může funkci doplňujících informací využít rovněž k podání návrhu, aby stát, 
který za ukončení odpovědný je, výstrahu ukončil. Obdobně si členské státy-příjemci 
mohou od iniciujícího členského státu nebo od jiného přijímajícího členského státu, který 
již dříve informacemi k dané výstraze přispěl, vyžádat doplňující informace. 

Odeslání i vyžádání si doplňujících informací je procesem obnášejícím dva kroky. 
Osoba zpracovávající výstrahy nebo šiřitel výstrah postoupí informace koordinátorovi 
výstrah a šiřitel výstrah působící u koordinátora výstrah je ověří a předá. 

Všechny osoby zpracovávající výstrahy a šiřitelé výstrah u všech orgánů, jichž se 
výstraha týká, budou prostřednictvím automatického e-mailu informováni, že k výstraze 
byly připojeny nové informace. 

13.6. Ukončení výstrahy 

Jak je objasněno v pokynech k výstrahám, za zahájení procesu ukončení odpovídá 
členský stát, v němž je usazen poskytovatel služeb. K tomu by mělo dojít, jakmile je 
odstraněno riziko, jehož se výstraha týká. 

Není-li členský stát usazení znám, odpovídá za proces ukončení výstrahy členský stát, 
který výstrahu inicioval. 
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Proces ukončení výstrahy má dvě fáze: 

• V první fázi se mohou všechny orgány v členském státě usazení 
dohodnout na tom, zda by mělo být ostatním členským státům navrženo 
ukončení (= lhůta pro podání připomínek). 

• V druhé fázi, po předání návrhu na ukončení, mají všechny ostatní 
dotčené členské státy možnost vznést námitky vůči ukončení výstrahy, 
pokud se domnívají, že by výstraha měla být i nadále aktivní (= lhůta pro 
vznesení námitek). 

13.6.1. Iniciování návrhu na ukončení 

Osoby zpracovávající výstrahy působící u kteréhokoliv přijímajícího orgánu v členském 
státě usazení mohou iniciovat návrh na ukončení, pokud zjistí, že již riziko nadále 
neexistuje. Návrh na ukončení lze postoupit kterémukoli koordinátorovi napojenému na 
daný orgán a ten se poté stává „koordinátorem ukončujícím výstrahu“. 

Jakmile se návrh postoupí (a aniž by koordinátor ukončující výstrahu podnikal jakékoli 
kroky!), jsou všechny ostatní orgány v členském státě usazení, které výstrahu obdržely, 
automatickým e-mailem informovány, že mohou k návrhu na ukončení připojit své 
připomínky. Má-li však koordinátor ukončující výstrahu právo konečného schválení, 
může kdykoliv návrh na ukončení upravit nebo vymazat. 

 

Status výstrahy se změní na „návrh na ukončení: připomínky“. 

13.6.2. Připomínky k návrhu na ukončení 

Návrh na ukončení je k dispozici pro připomínky v členském státě usazení po 
stanovenou dobu, na níž se shodly všechny členské státy. Během této lhůty může být 
návrh upraven nebo zrušen, a to buď orgánem, který návrh zaslal, nebo koordinátorem 
ukončujícím výstrahu (podle nastavení „konečného schválení“). 

Na konci lhůty pro podání připomínek jsou šiřitelé výstrah působící u koordinátora 
ukončujícího výstrahu prostřednictvím e-mailu informováni, že lhůta pro podávání 
připomínek skončila. Od tohoto okamžiku již nelze připojovat další připomínky. 
Samotný návrh na ukončení však může být ještě upraven nebo zrušen. Status 
výstrahy se změní na „návrh na ukončení čeká na předání“. 

13.6.3. Předání návrhu na ukončení 

Šiřitel výstrah působící u koordinátora ukončujícího výstrahu poté posoudí všechny 
obdržené připomínky a na základě toho rozhodne, zda by měl být návrh na ukončení 
předán ostatním členským státům, či nikoli. 

Fáze podávání připomínek probíhá pouze v jednom členském státě, neexistuje žádný 
druhý krok, který musí koordinátor výstrah v této fázi provést. 
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Dospěje-li k závěru, že by výstraha měla být i nadále aktivní, může návrh na ukončení 
zrušit (má-li koordinátor výstrah, k němuž náleží, právo konečného schválení), nebo o to 
požádat orgán, který návrh na ukončení inicioval. 

Dospěje-li k závěru, že by výstraha měla být ukončena, návrh předá (tlačítko „Předat“ 
je dostupné v záložce „Ukončování“). Může rozhodnout, že do návrhu zahrne 
jednotlivé připomínky nebo veškeré připomínky, které byly v jeho členském státě 
obdrženy. Předáním se vytvoří automatický e-mail pro všechny osoby zpracovávající 
výstrahy a šiřitele výstrah, kteří výstrahu obdrželi, ve všech dotčených členských státech 
a informuje je, že bylo navrženo ukončení výstrahy. Status výstrahy se změní na „návrh 
na ukončení: námitky“. 

13.6.4. Vznesení námitek vůči návrhu na ukončení 

Všechny ostatní členské státy mají nyní možnost vznést námitky vůči ukončení 
výstrahy, mají-li k dispozici informace o přetrvávajícím riziku. 

Lhůta pro vznesení námitek je rovněž stanovena po dohodě se všemi členskými státy. 
Během této lhůty mohou osoby zpracovávající výstrahy a šiřitelé výstrah u orgánů 
s přístupem k výstrahám postoupit námitky koordinátorovi výstrah. Mohou tak učinit 
prostřednictvím oddíl „doplňující informace“, který obsahuje oddíl s názvem 
„Námitky vůči návrhu na ukončení“. 

Postoupení a předání námitek je procesem obnášejícím dva kroky stejně jako zaslání 
doplňujících informací jakéhokoliv jiného druhu. Šiřitel výstrah u koordinátora výstrah 
rozhodne, zda by měla být námitka předána ostatním členským státům, či nikoliv. 
Jakmile je námitka předána, všichni příjemci výstrahy ve všech členských státech jsou 
o námitce informováni automatickým e-mailem. 

Po skončení lhůty pro vznesení námitek šiřitelé výstrah u koordinátora ukončujícího 
výstrahu v členském státě usazení jsou o této skutečnosti informováni prostřednictvím 
automatického e-mailu. 

13.6.5. Ukončení výstrahy 

Po přihlédnutí k případným námitkám ostatních členských států koordinátor ukončující 
výstrahu v členském státě usazení rozhodne, zda by výstraha měla být ukončena. Aby 
bylo možno výstrahu ukončit, musí být uživatel šiřitelem výstrah u koordinátora 
ukončujícího výstrahu. 

Status výstrahy se změní na „výstraha ukončena“. 

Jakmile byla výstraha ukončena, mají uživatelé v systému přístup pouze k omezeným 
údajům. Jsou to tyto údaje: 

• stručný přehled údajů o výstraze bez osobních údajů, 

• seznam příjemců a 

• historii jednotlivých kroků. 
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Po šesti měsících od ukončení jsou ze systému automaticky odstraněny všechny osobní 
údaje. 

Je-li nějaký členský stát navzdory ukončení výstrahy členským státem usazení 
přesvědčen, že riziko nebylo dosud odstraněno, může zahájit novou výstrahu. 

14. SLEDOVÁNÍ VÝSTRAH 

14.1. Automatické e-maily 

Systém IMI zasílá všem dotčeným účastníkům automaticky vytvořené e-maily, kdykoli 
mohou tito ve vztahu k výstraze jednat nebo jsou-li k dispozici nové informace 
o výstraze. Tyto e-maily jsou zasílány pouze na individuální e-mailové adresy všech 
uživatelů s příslušným uživatelským profilem pro výstrahy. Je proto důležité dostatečně 
často kontrolovat e-mailové schránky, které jsou v systému IMI zaregistrovány. 

Všechny e-maily mají standardní podobu a neobsahují žádné informace o obsahu 
výstrahy či osobní údaje dotyčného poskytovatele služeb. 

14.2. Seznamy výstrah 

Každý uživatel s přístupem k pracovnímu postupu pro výstrahy v systému IMI má 
rovněž přístup k seznamu výstrah, na nichž se podílí jeho orgán. Tento seznam udává 

• čísla výstrah 

• dotyčnou činnost poskytování služeb 

• členský stát usazení dotyčného poskytovatele služeb 

• orgán, který výstrahu inicioval 

• současný status výstrahy a 

• datum předání. 

Seznam lze prohledávat pomocí řady různých kritérií a přístup k seznamu je umožněn 
rovněž prostřednictvím funkce „Hledat výstrahy“. 

Podle svých uživatelských práv mohou uživatelé z tohoto seznamu výstrahy otevřít 
a podnikat další kroky. 

14.3. Tisk výstrah 

Orgány s přístupem k výstrahám a koordinátoři mohou vést evidenci výstrah odeslaných 
a přijatých prostřednictvím systému IMI. Za tímto účelem mohou v kterékoli fázi 
životního cyklu výstrahy generovat a tisknout zprávy o výstrahách, a to i v době, kdy má 
výstraha status „koncept výstrahy“. 
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Každý uživatel může výstrahy tisknout s těmi podrobnostmi, mu které mu systém právě 
umožňuje zobrazit. Základní uživatelé mohou vytisknout pouze obecný přehled (včetně 
seznamu příjemců a historie kroků), zatímco příjemci výstrah a osoby zpracovávající 
výstrahy mohou tisknout veškeré údaje obsažené ve výstraze. 

Byla-li výstraha stažena nebo ukončena a k dispozici je pouze omezený náhled, lze 
vytisknout pouze tento omezený náhled. 

Další zpracovávání vytištěných údajů musí být v souladu s vnitrostátními a evropskými 
pravidly ochrany údajů. 

15. VÝSTRAHY A OCHRANA ÚDAJŮ 

Výměna informací týkajících se výstrah v rámci systému IMI musí splňovat právní 
požadavky. Je tudíž z hlediska ochrany údajů zcela zákonná. Komise si je však vědoma 
důsledků provozování takovéhoto systému s ohledem na ochranu údajů. Při jeho 
navrhování věnovala proto velkou pozornost zajištění toho, aby systém bral ochranu 
údajů v úvahu, a vybízí členské státy, které při odesílání a přijímání výstrah odpovídají 
za uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany údajů, aby byly v tomto směru 
obezřetné. 

Výstražný mechanismus obsahuje řadu záruk ochrany údajů: 

• Přístup k údajům je omezen na orgány, kterým byl výslovně udělen přístup 
k výstrahám. 

• Kontrolní seznam na začátku procesu (při sestavování konceptu výstrahy) 
a dvoufázový postup při odesílání zahrnující koordinátora výstrah zajišťují, že nejsou 
zasílány zbytečné výstrahy. 

• Iniciující členský stát musí posoudit, které ostatní členské státy by měly výstrahu 
obdržet. Toto a skutečnost, že je na správci výstražné schránky, aby rozhodl, které 
konkrétní orgány v jeho členském státě by měly výstrahu obdržet, zajišťují, že 
výstrahy nejsou rozesílány více příjemcům, než je nezbytné pro splnění požadavků 
na informování. 

• Jak je stanoveno ve směrnici o službách, Komise obdrží veškeré zasílané výstrahy. 
Nemá však přístup k osobním údajům obsaženým ve výstrahách a v systému má 
přístup pouze k omezenému náhledu. 

• V případě zaslání neodůvodněných výstrah navzdory všem preventivním opatřením 
lze tyto výstrahy rychle stáhnout. Nesprávné údaje je možno opravit nebo vymazat. 

• Jakmile již riziko neexistuje, výstrahy jsou ukončeny. Jakmile byla výstraha 
ukončena, žádný z uživatelů již k údajům nemá přístup, a osobní údaje jsou vymazány 
po 6 měsících od ukončení výstrahy. 

Více informací o ochraně údajů v souvislosti s výstražným mechanismem a systémem 
IMI obecně najdete ve zprávě Komise o stavu ochrany údajů v rámci systému pro 
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výměnu informací o vnitřním trhu a doporučení Komise o pokynech k ochraně údajů 
v rámci systému IMI9. 

16. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KOORDINÁTORY – VYTVOŘENÍ POTŘEBNÝCH 
STRUKTUR PRO VÝSTRAHY VE VAŠÍ ZEMI 

16.1. První registrace Komisí 

Jediným požadavkem v souvislosti se systémem, který musí každý členský stát splnit za 
účelem používání výstražného mechanismu v rámci systému IMI, je to, že má jeden 
orgán, který byl zaregistrován jako správce výstražné schránky. Jakmile začal 
výstražný mechanismus fungovat, Komise pro všechny členské státy správce 
výstražných stránek zaregistrovala, nebo v případě, že již byly v systému IMI 
zaregistrováni, jim udělila přístup k výstrahám a přidělila jim tuto roli. 

Za registraci dalších koordinátorů výstrah a orgánů s přístupem k výstrahám odpovídají 
členské státy. 

Národní koordinátoři systému IMI (NIMIC) a koordinátoři Super-DIMIC (SDIMIC) ve 
své zeměpisné oblasti plně odpovídají za veškeré legislativní oblasti a s tím spojené 
pracovní postupy v systému IMI. Komise proto udělila všem koordinátorům NIMIC 
a SDIMIC k pracovnímu postupu pro výstrahy přístup. Mohou tak udělovat přístup 
k pracovnímu postupu pro výstrahy ostatním orgánům ve své zemi. 

Tato správní úloha však nepředjímá, jakou roli v souvislosti s obsahem hrají NIMIC 
a SDIMIC ve vztahu k výstrahám. V závislosti na jejich působnosti a správní struktuře 
v jejich zemi jim mohou být přiděleny jakékoli role orgánů popsané v oddíle 3.1. 

16.2. Registrace orgánů a přístup k pracovnímu postupu pro výstrahy 

Koordinátory výstrah mohou zaregistrovat a přístup k výstrahám jim udělit 

• NIMIC 

• SDIMIC 

• koordinátoři legislativní oblasti (LIMIC)10 pro směrnici o službách. 

Orgány s přístupem k výstrahám mohou zaregistrovat a přístup k výstrahám jim udělit 

• NIMIC 

• SDIMIC 

• LIMICs a 

                                                 
9 K(2009) 2041v konečném znění. Úř. věst. L 100, 18.4.2009, s. 12. 

10 LIMIC je úloha pro koordinátora s celkovou působností v jedné legislativní oblasti. V každém 
členském státě proto může pro danou legislativní oblast existovat pouze jeden LIMIC. 
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• delegovaní koordinátoři systému IMI (DIMIC). 

Jinými slovy, DIMIC nemohou registrovat koordinátory výstrah. 

Při registraci koordinátorů výstrah je důležité určit, zda by měl mít dotyčný koordinátor 
v pracovním postupu pro výstrahy právo „konečného schválení“ (tj. zda by měl mít 
možnost upravovat nebo vymazávat informace související s výstrahami, které mu byly 
postoupeny orgánem s přístupem k výstrahám). 

 

16.3. Napojování orgánů a koordinátorů 

Je-li orgánu udělen přístup k pracovnímu postupu pro výstrahy jako orgánu s přístupem 
k výstrahám, musí být tento orgán napojen na nejméně jednoho koordinátora výstrah 
ve své zemi. Následně je možné připojit či odebrat další napojené koordinátory výstrah. 

Je důležité, aby orgány s přístupem k výstrahám byly napojeny na správné koordinátory 
výstrah, jelikož informace související s výstrahou mohou postupovat pouze 
koordinátorovi výstrah, na něhož jsou napojeny. 

Koordinátoři výstrah mohou na druhou stranu šířit výstrahy všem orgánům 
s přístupem k výstrahám a koordinátorům výstrah ve své zemi, bez ohledu na to, zda 
jsou na ně napojeni, či nikoliv. 

Upozorňuje se, že přístup k pracovnímu postupu pro výstrahy je nutno udělit 
odděleně od přístupu k legislativní oblasti služeb. Má-li být tudíž zaregistrován nový 
orgán s přístupem k výstrahám, musí 

1. být zaregistrován v systému IMI 

2. mít udělen přístup k legislativní oblasti služeb 

3. mít udělen přístup k pracovnímu postupu pro výstrahy. 


