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1. ÚVOD 

1.1. Čo je IMI 

Informačný systém vnútorného trhu (IMI) je počítačová informačná sieť založená na 
informačných technológiách, ktorá umožňuje vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom v členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku)1 
komunikovať rýchlo a jednoducho so svojimi protistranami v iných krajinách. 
Vybudovala ho Európska komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi. 

IMI obsahuje predovšetkým: 

• viacjazyčnú vyhľadávaciu funkciu, ktorá pomáha kompetentným orgánom 
identifikovať svoju protistranu v inej krajine, 

• predpreložené otázky a odpovede pre všetky prípady, v ktorých by sa mohli 
vyžadovať informácie zo zahraničia, ako aj strojový preklad pre niektoré páry 
jazykov2 a 

• mechanizmus sledovania, ktorý umožňuje užívateľom sledovať pokrok pri 
vybavovaní ich žiadostí o informácie a ktorý umožňuje koordinátorom IMI 
na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zasiahnuť v prípade problémov. 

V súčasnosti sa IMI využíva na administratívnu spoluprácu v kontexte smernice 
o uznávaní odborných kvalifikácií3 a smernice o službách4. 

Je dôležité poznamenať, že spotrebitelia ani podniky nemôžu používať IMI v jeho 
súčasnej podobe. Je to nástroj len pre orgány so zodpovednosťou v tých konkrétnych 
oblastiach politiky, ktoré tento systém podporuje. 

1.2. Účel správy 

Táto správa je prvá výročná správa o IMI. Uvádzajú sa v nej hlavné zmeny v roku 2010 
týkajúce sa využívania a ďalšieho rozvoja systému, ako aj právnej problematiky, 
odborného vzdelávania a propagácie. 

Odporúčania na konci správy obsahujú opatrenia, ktoré majú prijať útvary Komisie, 
členské štáty a koordinátori IMI v členských štátoch, aby IMI fungoval dobre a aby sa 
ďalej rozvíjal jeho potenciál. 

                                                 
1 V tomto dokumente termín „členské štáty“ označuje členské štáty Európskeho hospodárskeho 

priestoru, t. j. všetky členské štáty EÚ a Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 
2 V nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-19/07 Systran/Komisia zo 16. decembra 

2010 (zatiaľ neuverejnený) sa Komisia rozhodla pozastaviť činnosť nástroja na strojový preklad 
ECMT, ktorý sa používal v IMI. Útvary Komisie pracujú na nájdení vhodného alternatívneho 
riešenia. 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní 
odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22). 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na 
vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36). 
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Správu je potrebné chápať v kontexte širšieho predkladania správ útvarmi Komisie 
v spolupráci s členskými štátmi o pokroku pri zlepšovaní praktického fungovania 
vnútorného trhu, ktoré sa vyžaduje v záveroch Rady pre konkurencieschopnosť 
z 24. septembra 2009. Správa obsahuje aj väzby na činnosti Komisie pri zlepšovaní 
fungovania a účinnosti cezhraničných infraštruktúr elektronickej verejnej správy5 a na 
ostatné činnosti, ktoré podporujú lepšie fungovanie vnútorného trhu, ako napríklad 
SOLVIT6. 

1.3. Hlavné body 

Pokiaľ ide o IMI, rok 2010 bol rokom konsolidácie. Po fáze, v ktorej sa nová 
funkcionalita na uspokojenie požiadaviek dvoch oblastí politiky testovala a dodala 
v krátkych časových odstupoch, je teraz systém IMI úplne funkčný v oboch oblastiach. 
Činnosti v roku 2010 sa preto sústredili najmä na podnecovanie a monitorovanie 
využívania systému, na zlepšovanie použiteľnosti na základe odozvy používateľov a na 
prípravu stratégie na budúci rozvoj IMI. 

Sieť IMI v roku 2010 naďalej rýchlo rástla. Na konci decembra 2010 bolo v IMI 
zaregistrovaných 5 737 príslušných orgánov, v porovnaní so 4 508 na začiatku roka, čo 
predstavuje 27 % nárast. Naďalej rástol počet výmen informácií v oboch oblastiach 
politiky, pre ktoré sa IMI používa, a to hlavne v oblasti odborných kvalifikácií, kde po 
štvornásobnom náraste v roku 2009 vzrástol o ďalších 31 % (pozri kapitolu 2). 

V roku 2010 boli vydané verzie IMI 2.0, 2.1 a 2.2 obsahujúce úplne funkčný pracovný 
postup na podporu mechanizmu varovania, ktorý sa ustanovuje v smernici o službách 
(kapitola 3). Komisia uverejnila správu o ochrane údajov v systéme IMI (kapitola 4) 
a v rámci spolupráce s vnútroštátnymi koordinátormi IMI ponúkla používateľom IMI 
novú formu odborného vzdelávania („vzdelávanie podľa sektorov“, kapitola 5). 

Výbor pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) schválil 
v júni 2010 financovanie vo výške 1 000 000 EUR na ďalší rozvoj a pokračujúcu údržbu 
IMI do júna 2011 (kapitola 3). 

1.4. Sieť IMI  

Spolupráca so sieťou koordinátorov bola naďalej aktívna a konštruktívna. Pracovná 
skupina IMAC IMI sa v roku 2010 stretla trikrát s cieľom prerokovať také otázky, akými 
sú priority budúceho vývoja softvéru, rozšírenie IMI na ďalšie oblasti politiky a činnosti 
zamerané na zvýšenie informovanosti. 

Každodenná spolupráca prostredníctvom národných asistenčných pracovísk 
a asistenčného pracoviska Komisie fungovala takisto veľmi dobre (pozri kapitolu 5).  

Niektoré členské štáty však oznámili, že zápasia s obmedzenými zdrojmi a s vysokou 
fluktuáciou pracovníkov v úlohe koordinátorov IMI, čo vytvára problémy s kontinuitou. 
                                                 
5 Pozri najmä Európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu, uverejnený 15. decembra 

2010: KOM(2010) 743 v konečnom znení. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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Obrázok 1: Sieť IMI 

2. POUŽÍVANIE IMI 

2.1. Sieť naďalej rýchlo rastie 

Počet príslušných orgánov v celej EÚ, ktoré sú registrované v IMI, v roku 2010 naďalej 
prudko rástol. V marci 2010 bola miestna samospráva Lloret de Vistalegre na ostrove 
Malorka (Španielsko) uvítaná ako 5000. orgán, ktorý vstúpil do siete IMI. 

Sieť v roku 2010 rástla hlavne z dôvodu registrácií v oblasti služieb, predovšetkým 
registrácie miestnych samospráv, ktoré majú často horizontálne právomoci v širokej 
predmetovej škále smernice o službách. 

Značný počet orgánov je registrovaných v IMI podľa smernice o odborných 
kvalifikáciách aj podľa smernice o službách, z čoho vyplýva, že IMI má veľký potenciál 
vytvárať synergický účinok: Orgány, ktorých právomoc zahŕňa viaceré oblasti politiky, 
sa musia naučiť, ako využívať len jeden nový systém IT, musia udržiavať aktuálnosť 
svojich kontaktných údajov len na jednom mieste a môžu monitorovať všetky svoje 
výmeny informácií s orgánmi v zahraničí na tom istom mieste. 
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Obrázok 2: Orgány registrované v IMI podľa oblasti právnej úpravy 

Členský 
štát 

Pre odborné 
kvalifikácie Pre služby 

Pre odborné 
kvalifikácie 

a služby 
Celkový počet 
orgánov v IMI 

AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Spolu: 488 4734 515 5737 

 

2.2. Spätná väzba od používateľov je vo všeobecnosti pozitívna 

Z používateľov IMI, ktorí vyplnili štatistický prehľad o spokojnosti v roku 2010, 35 % 
aktívnych používateľov považovalo IMI za veľmi intuitívny a ľahký na používanie, 58 % 
ho považovalo za dosť ľahký na používanie, ale považovalo za užitočné odborné 
vzdelávanie a poradenstvo. Len 7 % nepovažovalo IMI za ľahký na používanie. 
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V roku 2010 sa na webovej stránke IMI otvorila nová časť „Názory používateľov“.7 Táto 
stránka poskytuje útvarom Komisie dôkazy o vysokej miere spokojnosti používateľov. 

Žiadosti o zlepšenia, ktoré boli zaslané útvarom Komisie prostredníctvom národných 
koordinátorov IMI, sa týkali najmä 1) viacjazyčného vyhľadávania pre príslušný orgán 
(vrátane nástroja na vyhľadávanie podľa regiónov), 2) pridania funkcie, ktorá umožňuje 
delenie, prepájanie a kopírovanie žiadostí8 a 3) funkcií on-line pomoci a správy žiadostí. 

 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_en.html. 
8 Táto funkcionalita by sa použila, ak by orgán odpovedal napríklad len na časti žiadosti a chcel by 

postúpiť ostatné časti inému orgánu v tej istej krajine. 

„Rumunská lekárka, ktorej odborná kvalifikácia už bola uznaná 
automaticky, predložila osvedčenie o dobrej povesti, vydané 
okresnou lekárskou komorou v Bukurešti. Podľa našich 
informácií by tento druh osvedčenia mala vydávať celoštátna 
lekárska komora. Lekárka však predložila vysvetlenie, že 
celoštátna lekárska komora ju nasmerovala na okresný orgán. 
Lekárka mala začať pracovať v krátkom čase v Rakúsku a jej 
ďalšie dokumenty mali čoskoro stratiť platnosť. Preto sme 
kontaktovali rumunskú lekársku komoru prostredníctvom IMI. 
Boli sme veľmi príjemne prekvapení, že sme do týždňa dostali 
všetky potrebné informácie. Vďaka rýchlej odpovedi 
z Rumunska lekárka mohla začať pracovať podľa plánu.“ 
 
Lekárska komora, Rakúsko 
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2.3. Lepšie monitorovanie neukončených prípadov prinieslo dobré výsledky 

Hoci v systéme IMI neexistuje pevne stanovená lehota na zodpovedanie žiadostí, zo 
štatistiky vyplýva, že žiadosti o informácie sa vybavujú veľmi rýchlo. Zo všetkých 
žiadostí, ktoré boli predložené v roku 2010 v oblasti odborných kvalifikácií aj v oblasti 
služieb, bolo 43 % zodpovedaných do jedného týždňa a ďalších 16 % do dvoch týždňov. 
Aj po ôsmich týždňoch však zostalo nezodpovedaných 9 % žiadostí. 

Útvary Komisie v spolupráci s národnými koordinátormi IMI začali v roku 2010 
pozornejšie monitorovať žiadosti, ktoré boli v IMI nevybavené dlhý čas a čakali na úkon 
žiadajúceho alebo odpovedajúceho orgánu. Tabuľky obsahujúce všetky prípady, ktoré 
nezmenili status po viac ako 30 dňoch, boli zasielané národným koordinátorom IMI 
štyrikrát ročne. Vďaka úsiliu vynaloženému v mnohých členských štátoch sa počet 
otvorených prípadov výrazne znížil. Je však potrebné prijať ďalšie kroky na vyriešenie 
nevybavených vecí a na zabránenie novým oneskoreniam. 

Obrázok 3: Prípady nevybavené viac ako 30 dní podľa krokov, ktoré sa majú prijať 

 

2.4. Odborné kvalifikácie 

2.4.1. Niektoré príslušné orgány pre nové povolania ešte nie sú zaregistrované 

V oblasti odborných kvalifikácií [ďalej len „PQ“ (professional qualifications)] príslušné 
orgány prijali IMI s nadšením. Po rozšírení IMI v novembri 2009 o 20 remeselníckych 
povolaní (napríklad inštalatéri a elektrikári (všetky povolania sú uvedené v prílohe IV 
smernice o odborných kvalifikáciách), bol IMI v októbri 2010 rozšírený o ďalšie 
4 povolania (turistický sprievodca, psychológ, technik a sociálny pracovník), na základe 
čoho celkový počet povolaní zahrnutých v module IMI PQ dosiahol 35. 
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Registrácia nových povolaní je vo väčšine členských štátov okamžitá. Mnohé členské 
štáty však ešte stále nemajú orgány zaregistrované pre všetky zahrnuté povolania. Je 
potrebné zdôrazniť, že každý členský štát musí zaregistrovať aspoň jeden príslušný orgán 
pre každé z povolaní, aby orgány z ostatných krajín mohli nájsť kontaktnú osobu, a to aj 
v prípade, ak príslušné povolanie nie je v danom členskom štáte regulovaným povolaním. 

Obrázok 4: Povolania, ktoré nemajú v IMI registrované orgány 

Členský štát 

Počet povolaní, ktoré 
nemajú v IMI príslušné 
orgány 

Cyprus, Česká republika, Nemecko, Estónsko, Island, 
Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, 
Spojené kráľovstvo 0 

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Poľsko, Slovinsko 1 až 10 

Belgicko, Taliansko 11 až 20 

Slovensko 24 

Bulharsko, Maďarsko, Írsko, Holandsko, Nórsko, 
Portugalsko 

Tieto členské štáty 
zaregistrovali koordinátora 

prístupu k oblasti právnej 
úpravy (Legislative Area IMI 
Coordinator – LIMIC), ktorý 

má všeobecnú 
zodpovednosť za oblasť PQ, 
zahŕňajúcu všetky povolania 

2.4.2. Nárast výmeny informácií v IMI, najmä o zdravotníckych povolaniach 
a učiteľoch 

Po štvornásobnom náraste počtu výmen informácií v roku 2009 ich počet v roku 2010 
vzrástol o ďalších 31 %. Z toho vyplýva, že informovanosť o IMI rastie a že zasielanie 
žiadostí prostredníctvom IMI stále viac nahrádza tradičné spôsoby výmeny informácií. 
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Obrázok 5: Počet žiadostí podľa smernice o odborných povolaniach od roku 2008 do roku 2010 

 

Väčšina žiadostí v module PQ sa týkala lekárov, ďalej nasledovali žiadosti 
o stredoškolských učiteľoch, zdravotných sestrách a zubných lekároch. 

Obrázok 6: Počet žiadostí v roku 2010 podľa povolania 

Povolanie 2010 – 
1. štvrťrok 

2010 – 
2. štvrťrok 

2010 – 
3. štvrťrok 

2010 – 
4. štvrťrok Spolu

Lekár 150 144 208 182 684
Učiteľ 101 118 158 153 530
Zdravotná sestra 46 75 59 48 228
Zubný lekár 40 43 39 27 149
Lekárnik 16 14 12 16 58
Zverolekár 10 17 8 17 52
Fyzioterapeut 20 14 6 3 43
Architekt 8 11 7 4 30
Pôrodná asistentka 6 3 3 4 16
Účtovník 6 3 3 4 16

Kaderník / holič / parochniar 1 4 1 5 11

Dodávateľ / opravár / inštalatér 
elektrických zariadení / prístrojov 0 1 3 5 9

Estét 2 1 0 1 4
Ostatné 0 1 2 6 6

Spolu: 406 449 509 472 1 836
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2.4.3. Časy zodpovedania žiadostí sú vo všeobecnosti veľmi dobré 

Z celkového počtu žiadostí o informácie bolo do dvoch týždňov zodpovedaných 58 % 
žiadostí. To všeobecne predstavuje dobrý výsledok, najmä vzhľadom na to, že 11 % 
žiadostí bolo zodpovedaných v ten istý deň a 26 % do troch dní. 

Obrázok 7: Čas na zodpovedanie žiadosti podľa smernice o odborných kvalifikáciách v roku 
20109 

 

Medzi členskými štátmi sú však značné rozdiely. Kým v 10 členských štátoch sa 
z celkového počtu žiadostí vybavilo viac ako 60 % do jedného týždňa, tento číselný údaj 
bol nižší ako 20 % v prípade šiestich krajín vrátane Poľska a Rumunska, dvoch hlavných 
krajín, ktorým sa doručujú žiadosti. 

                                                 
9 Zo statusu „žiadosť zaslaná“ po status „žiadosť zodpovedaná“. 

„Vďaka systému IMI som bol schopný vyriešiť problém, 
ktorý sa nedal vyriešiť 8 mesiacov a ktorý sa týkal 
odborného pracovníka z iného členského štátu. Použil som 
systém a zaslal som všetky informácie a doklady do 
10 dní.“ 
Ministerstvo stavebníctva, Španielsko 
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Obrázok 8: Čas na zodpovedanie žiadosti podľa smernice o odborných kvalifikáciách 
v roku 2010 podľa členských štátov10 
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2.5. Služby 

2.5.1. Členské štáty dosiahli ciele týkajúce sa registrácie 

Modul IMI pre služby je v prevádzke od 28. decembra 2009, čo predstavuje dátum konca 
obdobia na vykonávanie smernice o službách. Značný počet orgánov sa zaregistroval 
v IMI na služby už počas pilotného projektu, ktorý sa začal vo februári 2009. Väčšina 
členských štátov, ktoré zväčša zaviedli vnútroštátne právne predpisy na vykonávanie, už 
dosiahla alebo prekročila svoje ciele týkajúce sa registrácie (pozri obrázok 2). 

Vybudovanie siete orgánov, ktoré sa zaoberajú službami, predstavuje náročnú úlohu, 
keďže právomoci v tejto oblasti majú veľmi často orgány na regionálnej, alebo aj 
miestnej úrovni, najmä miestne samosprávy. Vo väčšine členských štátov za reguláciu 
činností v oblasti služieb alebo dohľad nad nimi zodpovedá potenciálne veľmi veľký 
počet orgánov (vo veľkých krajinách/krajinách s federatívnym usporiadaním môžu 
existovať stovky, či dokonca tisícky orgánov). Táto situácia vedie k rozdielnemu prístupu 
v členských štátoch, ktoré sa môžu slobodne rozhodnúť, ktoré orgány a v akom množstve 
zaregistrujú v IMI: Niektoré krajiny (ako Holandsko) sa rozhodli zaregistrovať v IMI 
všetky miestne samosprávy, niektoré krajiny (ako Švédsko) sa rozhodli zaregistrovať 
orgány ad hoc, t. j. keď sa doručí žiadosť, ktorá sa týka ich oblasti zodpovednosti, 

                                                 
10 Lichtenštajnsko nie je zahrnuté, keďže v roku 2010 nedostalo žiadne žiadosti. 
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niektoré krajiny (ako Rakúsko) sa rozhodli zaregistrovať určité orgány ako kontaktné 
miesta, ktoré zasielajú a prijímajú žiadosti v mene miestnych samospráv. 

Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s administratívnou spoluprácou na 
decentralizovanej úrovni sú všetky tieto prístupy platné. Povinnosť spolupracovať 
predstavuje povinnosť dosahovať výsledky. Členské štáty musia zabezpečiť, aby 1) sa 
všetky prichádzajúce žiadosti vybavili v systéme IMI čo najskôr, a aby 2) boli všetky 
orgány, ktoré majú právomoci podľa smernice o službách, informované o existencii IMI 
a o tom, koho kontaktovať, ak si potrebujú vymeniť informácie so zahraničným 
orgánom. 

2.5.2. Využívanie systému rastie pomaly 

Využívanie systému IMI je povinné pre administratívnu spoluprácu v rámci smernice 
o službách. Už samotný počet orgánov, ktoré sa potenciálne musia zaoberať 
administratívnou spoluprácou, znamená, že členské štáty museli vynaložiť značné úsilie, 
aby zaregistrovali a vyškolili príslušné orgány. Okrem toho je zjavné, že povinnosť 
spolupracovať, na rozdiel od oblasti odborných kvalifikácií, predstavuje novinku 
v súvislosti s ostatnými základnými postupmi týkajúcimi sa poskytovania služieb (ako 
živnostenské oprávnenia, zápis do obchodného registra, špecifické oprávnenia pre 
jednotlivé odvetvia, environmentálne povolenia atď.). Takisto je jasné, že používanie 
IMI je povinné len od januára 2010, takže doteraz bolo možné získať len málo 
skúseností. 

Tieto faktory môžu byť vo veľkej miere zdôvodnením relatívne pomalého nábehu 
využívania IMI pre služby. V porovnaní s veľkým počtom orgánov zaregistrovaných 
v IMI pre služby je počet výmen informácií v tejto oblasti stále relatívne malý. 

Obrázok 9: Počet výmen informácií v rámci smernice o službách v roku 2010 

 

Spätná väzba od niektorých národných koordinátorov a registrovaných používateľov 
v systéme poukazuje na to, že k pomalému rozbehu IMI pre služby mohli prispieť 
viaceré ďalšie faktory, a to najmä: nedostatočná odborná príprava, nedostatočné 
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zvyšovanie informovanosti, relatívne nízke vystavenie mnohých zaregistrovaných 
orgánov cezhraničným prípadom, ťažkosti so zmenou tradičných pracovných postupov, 
čas potrebný na pochopenie a zvyknutie si na nové právne povinnosti a ťažkosti 
s použitím IMI. 

Čas, ktorý príslušné orgány potrebovali na zodpovedanie žiadosti, bol doteraz v priemere 
ešte kratší ako v prípade modulu pre odborné kvalifikácie. Z celkového počtu bolo 66 % 
žiadostí zodpovedaných do dvoch týždňov. V tejto oblasti však 9 % žiadostí aj po ôsmich 
týždňoch stále čaká na odpoveď. 

Obrázok 10: Čas na zodpovedanie žiadosti podľa smernice o službách v roku 201011 

 

Táto správa neobsahuje štatistiku o žiadostiach za sektor služieb ani čas na zodpovedanie 
v jednotlivých členských štátoch, keďže počty prípadov sú v tejto etape príliš nízke na to, 
aby sa vyvodili reprezentatívne závery. Táto štatistika sa uverejní v nasledujúcej 
výročnej správe o IMI. 

2.5.3. Mechanizmus varovania je úplne funkčný 

Okrem štandardnej výmeny informácií sa v článku 29 ods. 3 a článku 32 ods. 1 smernice 
o službách vyžaduje, aby členské štáty informovali ostatné členské štáty a Komisiu 
o akýchkoľvek činnostiach v oblasti služieb, ktoré by mohli spôsobiť závažné 
poškodenie zdravia alebo bezpečnosti ľudí či životného prostredia. IMI sa používa na 
praktické vykonávanie tohto „mechanizmu varovania“. 

Mechanizmus varovania by sa mal používať len vo výnimočných prípadoch, keď existuje 
závažné cezhraničné riziko. Registrované orgány preto s ním musia zaobchádzať opatrne. 
Doteraz bol jeden prípad, v ktorom sa zaslalo varovanie prostredníctvom IMI. 

                                                 
11 Zo statusu „žiadosť zaslaná“ po status „žiadosť zodpovedaná“. 
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3. VÝVOJ  A FINANCOVANIE V OBLASTI IT 

3.1. Tri významné softvérové verzie 

Vo februári 2010 bola vydaná nová verzia 2.0 systému IMI. Zaviedol sa ňou nový 
pracovný postup na riešenie požiadaviek „mechanizmu varovania“ v oblasti služieb 
(pozri kapitolu 2.5.3). Pracovný postup pre varovanie umožňuje používateľom vo 
viacerých krajinách súčasne varovať orgány v prípade nebezpečných aktivít 
poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia cezhranične. V druhom kroku si všetky orgány, 
ktorým bolo doručené varovanie, môžu navzájom odovzdávať informácie s cieľom 
zabezpečiť, aby nebezpečná aktivita bola ukončená tak rýchlo, ako je to možné. 
Verzia 2.0 obsahovala aj všeobecné vylepšenia IMI, napríklad vylepšenia vyhľadávacích 
obrazoviek, na základe ktorých sa obrazovky stali jednoduchšími z hľadiska množstva 
textu a vyhľadávanie sa stalo intuitívnejším. 
So zavedením verzie 2.0 je teraz systém IMI prevádzkovaný na vyhradenej serverovej 
infraštruktúre, vďaka čomu sa IMI stal oveľa rýchlejším.12 
Verzia 2.1 IMI, vydaná v júni 2010, obsahovala najmä opravy chýb a niektoré vylepšenia 
vychádzajúce z odozvy používateľov. Čo bolo najdôležitejšie, verziou 2.1 sa zaviedol 
prvý súbor „informačných bodov“, ikon umiestnených pri poliach, ktoré môžu 
používateľovi spôsobiť ťažkosti, a pri kliknutí na ne sa zobrazí text s vysvetlením. Pre 
prípad, že stačia kratšie vysvetlenia, sa zaviedla funkcia „pomoc pri prechode kurzorom“, 
ktorá poskytuje krátke dodatočné informácie, keď používateľ prechádza myšou nad 
daným políčkom.13 

                                                 
12 Bližšie informácie pozri v poznámkach k vydaniu verzie 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Pozri poznámky k vydaniu verzie 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 

Poskytovateľ služieb usadený v susednej krajine poskytoval 
dobrodružné športové aktivity vo Švédsku. V nadväznosti 
na vážnu nehodu počas poskytovania týchto služieb 
švédske orgány vykonali kontrolu a zistili, že neboli 
dodržané bezpečnostné požiadavky. Poskytovateľ však 
naďalej poskytoval svoje činnosti vo Švédsku a v ostatných 
európskych krajinách. Príslušné švédske orgány preto 
zaslali dotknutým krajinám varovanie prostredníctvom IMI 
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Obrázok 11: „Informačné body“ a „pomoc pri prechode kurzorom“ 

 

Verzia 2.2 systému IMI, vydaná 12. októbra 2010, obsahovala okrem iného ďalšie 
„informačné body“, ako aj zavedenie nového druhu koordinátora IMI s celkovou 
zodpovednosťou za jednu oblasť právnej úpravy v 13 členských štátoch (LIMIC).14 

3.2. Prebiehajúca práca 

Práca v oblasti rozvoja prebieha v súčasnosti v troch hlavných oblastiach: 1) vytváranie 
priečinka pre registre; 2) pridanie funkcií, ktoré umožňujú rozdeľovanie a prepájanie 
žiadostí (napríklad v prípadoch, keď orgán kladie otázky zamerané na toho istého 
poskytovateľa služieb, ktoré sa týkajú jeho odborných kvalifikácií na jednej strane, 
a iných aspektov jeho poskytovania služieb, ako napríklad poistného krytia, na strane 
druhej. V tomto prípade bude orgán musieť používať modul IMI pre odborné 
kvalifikácie, ako aj modul IMI pre služby, ale mohol by tieto dve žiadosti ľahko 
„prepojiť“); a 3) zlepšenie vyhľadávania pre orgány. 

Cieľom priečinka pre registre je uľahčiť členským štátom plnenie ich povinnosti podľa 
článku 28 ods. 7 smernice o službách, poskytnúť príslušným orgánom ostatných 
členských štátov prístup k ich registrom obsahujúcim informácie o poskytovateľoch 
služieb. Priečinok registrov umožní členským štátom, ktoré vlastnia register, pridávať 
položky a aktualizovať ich. Metaúdaje o každom registri, ktoré sa preložia do všetkých 
jazykov, budú vyjadrovať povahu registra, obsah registra a podmienky prístupu k nemu. 
Štruktúrovaný vyhľadávací nástroj umožní používateľom určiť register, z ktorého 
potrebujú vyhľadať informácie. 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 
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3.3. Financovanie 

Financovanie z programu IDABC, ktorý pokrýval začiatočné náklady na rozvoj IMI, sa 
skončilo 31. decembra 2009. Počas prvej polovice roka 2010, kým sa zriaďoval program 
ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations – Riešenia 
interoperability pre európske orgány verejnej správy)15, teda program nadväzujúci na 
IDABC, znášal všetky náklady na IMI GR MARKT, a to vrátane rozvoja, údržby, 
hostingu, propagácie a odborného vzdelávania. V júni 2010 výbor ISA schválil 
financovanie vo výške 1 000 000 EUR na ďalší rozvoj a priebežnú údržbu IMI do júna 
2011. Na rozvoj a údržbu v roku 2010 je určená suma 500 000 EUR. 

Rozvoj databázy registrov v rámci IMI na podporu článku 28 ods. 7 smernice o službách 
bol financovaný v rámci IDABC, ale v dôsledku záťaže spojenej s rozvojom v roku 2009 
bola táto práca presunutá na rok 2010. 

Obrázok 12: Štruktúra rozpočtu IMI na rok 2010 

Zdroj Suma Cieľ 

IDABC 350 000 Vývoj registrov 

MARKT 488 000

ISA 500 000
Všeobecný rozvoj, údržba 
a podpora druhej línie  

MARKT 237 000 Hosting 

MARKT 200 000 Propagácia a odborné 
vzdelávanie 

Spolu 1 775 000  

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

„Veľkou výhodou systému IMI je, že odstraňuje jazykové bariéry. A 
ak máte konkrétne otázky, vďaka IMI ľahšie nadviažete priamy 
kontakt s protistranou v zahraničí. Výhody majú aj žiadajúce orgány: 
Ich podania sa riešia rýchlejšie a nevznikajú náklady na preklad.“ 
 
Regierungspräsidium Darmstadt, Nemecko 
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4. PRÁVNE OTÁZKY A OTÁZKY POLITIKY 

4.1. Ochrana údajov 

V správe o stave ochrany údajov v IMI, prijatej v apríli 2010,16 útvary Komisie opísali, 
ako sú v IMI zabezpečené základné práva a slobody v súvislosti s osobnými údajmi. 
Vykonávanie odporúčania o usmerneniach na ochranu osobných údajov pre IMI sa 
považuje za uspokojivé. 
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) v liste z 27. júla 201017 v reakcii 
na správu privítal pokrok dosiahnutý na základe dohodnutého prístupu postupných 
krokov, a vyzval k ďalšej práci týkajúcej sa okrem iného neaktívnych prípadov a žiadostí 
o korekcie. Znovu zdôraznil, že zaznamenal potrebu nového právneho nástroja, 
„prednostne nariadenia Rady a Parlamentu, potrebného na ustanovenie komplexnejšieho 
rámca pre prevádzku IMI a na poskytnutie právnej istoty a vyššej úrovne ochrany dát“. 
Ako sa uvádza v oznámení Komisie Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, Komisia uverejní 
návrh horizontálneho právneho nástroja, ktorý bude venovať pozornosť týmto 
problémom, v prvej polovici roku 2011 (pozri kapitolu 6.2).18 

4.2. Prebiehajúce hodnotenie smernice o odborných kvalifikáciách 

Na začiatku roku 2010 začali útvary Komisie komplexné hodnotenie smernice 
o odborných kvalifikáciách vrátane konzultácií s príslušnými orgánmi, profesijnými 
organizáciami a občanmi. Prvú správu o transpozícii a správy o skúsenostiach uverejnili 
útvary Komisie 21. októbra 2010; verejné konzultácie sú plánované na začiatok roka 
2011. Podľa oznámenia Komisie Na ceste k Aktu o jednotnom trhu je na rok 2011 
plánovaná konečná hodnotiaca správa a príslušná Zelená kniha s cieľom možnej 
modernizácie smernice o odborných kvalifikáciách v roku 201219; v rámci toho sa 
zhodnotí aj potreba modernizovať IMI na základe smernice samotnej, napríklad 
zavedením proaktívneho mechanizmu varovania pre prípady, v ktorých sa existujúci 
mechanizmus (v oblasti služieb) neuplatňuje, najmä v zdravotníckych povolaniach. 

4.3. Konsolidácia siete IMI pre služby 

Dôležitou prioritou pre nasledujúce mesiace bude konsolidácia siete IMI pre služby. 
Útvary Komisie budú naďalej monitorovať jej používanie a na tento účel vykonajú 
cielené kroky na získanie spätných informácií a na zvýšenie informovanosti. Tento 
proces sa začal konferenciou na najvyššej úrovni v januári 2011, na ktorej sa stretli 
príslušné orgány a zainteresované strany IMI zo všetkých členských štátov. 

                                                 
16 KOM(2010) 170 v konečnom znení.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Oznámenie Komisie Na ceste k Aktu o jednotnom trhu z 11. novembra 2010, KOM(2010) 608 

v konečnom znení, návrh č. 45. 
19 Pozri vyššie, návrh č. 33. 
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4.4. Rozšírenie na ostatné oblasti politiky 

Útvary Komisie a členské štáty ďalej skúmajú, ktoré ďalšie právne oblasti by mohli 
čerpať výhody z využívania IMI a ktoré nové funkcionality by bolo potrebné vybudovať 
v záujme splnenia rôznych požiadaviek týchto ostatných oblastí. Podľa oznámenia 
o Akte o jednotnom trhu (pozri poznámku pod čiarou č. 18) sa na tomto základe predloží 
v roku 2011 strategický dokument o ďalšom rozvoji IMI a návrh na všeobecný právny 
nástroj pre IMI. 

Okrem toho sa očakáva, že na začiatku roka 2011 sa pilotným projektom otestuje v praxi 
funkcieschopnosť a užitočnosť IMI pre administratívnu spoluprácu v rámci smernice 
o vysielaní pracovníkov (smernica 96/71/ES). 

5. PROPAGÁCIA, ODBORNÉ VZDELÁVANIE A UŽÍVATEĽSKÁ PODPORA 

5.1. Propagácia 

Členovia kolektívu IMI na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh a služby Komisie sa 
v roku 2010 zúčastnili na viacerých podujatiach s cieľom zvyšovať informovanosť o IMI 
a propagovať jeho uplatňovanie. Systém IMI prezentovali najmä na viacerých 
konferenciách a seminároch o vykonávaní smernice o službách a 6. októbra 2010 
zorganizovali v Bruseli v rámci otvorených dní seminár pre obecné a mestské 
samosprávy a pre regióny.  

Mnohí koordinátori IMI aktívne plnili svoju úlohu pri propagácii siete IMI vo svojej 
krajine jej prezentáciou na konferenciách, organizovaním presne cielených podujatí 
a rozširovaním novín a propagačných materiálov. Medzi najaktívnejšie členské štáty 
patrilo Holandsko, Maďarsko a Nemecko. 

Existujúce logo IMI bolo nahradené 
aktualizovanou verziou, ktorej zámerom je 
evokovať priateľskejší a farebnejší obraz IMI. 

Obrázok 13: Aktualizované 
logo IMI 

 

V roku 2010 sa vytvoril aj súbor ilustrácií na znázornenie výhod IMI v publikáciách, na 
reklamných predmetoch a v súvislosti s podujatiami o IMI. 

Pri príležitosti registrácie 5000. orgánu v IMI, miestnej samosprávy Lloret de Vistalegre 
na Malorke (Španielsko), sa na mieste zhotovil videozáznam. V ňom sa uvádza typický 
prípad, v ktorom sa môže využiť systém IMI, a názorne sa uvádza fungovanie systému, 
ako aj odborné vzdelávanie realizované v členských štátoch. Toto video je dostupné na 
webovej stránke IMI http://ec.europa.eu/imi-net. 
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Medzi ďalšie nové črty na webovej stránke IMI patrí nová časť „Čo vravia používatelia“ 
so spätnou väzbou od používateľov IMI v ich vlastnom jazyku a nová kapitola o riešení 
prípadov varovania v časti „Odborné vzdelávanie“. 

5.2. Činnosti odborného vzdelávania v Bruseli a v členských štátoch 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, útvary Komisie podporovali členské štáty v ich 
činnostiach odborného vzdelávania a zvyšovania informovanosti rôznymi spôsobmi, a to: 

• organizáciou školiacich akcií pre koordinátorov IMI v Bruseli na základe 
koncepcie „školenia školiteľov“; 

• poskytovaním pomoci pri organizácii vnútroštátnych školiacich podujatí 
a podujatí na zvyšovanie informovanosti; 

• sprístupnením systému odborného vzdelávania týkajúceho sa IMI ako 
nástroja na oboznámenie sa konečných používateľov so systémom IMI; 

• sprístupnením viacjazyčných školiacich materiálov, ako príručiek a modulov 
elektronického vzdelávania („Upútavky“). 

1) Mnohé členské štáty zorganizovali školiace akcie pre používateľov IMI 
aj bez podpory útvarov Komisie, často pre konkrétny región alebo na 
konkrétnu tému (napríklad postupy práce pri varovaní podľa smernice 
o službách). 

2) Niektoré členské štáty, ako Španielsko a Nemecko, systematicky a vo 
veľkom rozsahu organizovali odborné vzdelávanie o IMI a získali 
niekoľko stoviek používateľov. Niektoré malé krajiny, ako Cyprus 
a Malta, boli úspešné v individuálnom prístupe, v rámci ktorého 
koordinátori IMI školili nových používateľov IMI na ich novom 
pracovisku. 

V prieskume vykonanom v júni 2010 medzi všetkými orgánmi zaregistrovanými 
v module IMI pre smernicu o službách 53 % respondentov uviedlo, že dostali dostatočnú 
odbornú prípravu, ako používať IMI. Ďalších 22 % uviedlo, že dostali nedostatočnú 
odbornú prípravu, a 24 % uviedlo, že nedostali žiadnu odbornú prípravu. Vzhľadom na 
to, že sa tento prieskum vykonal krátko po lehote vykonávania smernice, je to 
povzbudzujúci výsledok. 
Stále však existuje niekoľko členských štátov, ktoré pre svojich používateľov IMI 
nezorganizovali žiadnu, alebo len veľmi obmedzenú odbornú prípravu, a v niektorých 
členských štátoch po nadobudnutí účinnosti vykonávacích právnych predpisov úsilie 
ochablo, niekedy v dôsledku zníženia počtu zamestnancov a poklesu finančných zdrojov. 
Tu je potrebná neustála snaha zo strany národných koordinátorov IMI a ich hierarchií 
v záujme zabezpečenia, aby noví používatelia dostali odbornú prípravu a aby po 
začiatočnej príprave aktívne nasledovali nadväzné opatrenia. 
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5.3. V neskoršej etape je potrebné znovu preskúmať možnosť viacjazyčného 
programu odbornej prípravy 

Komisia uverejnila 9. apríla 2010 správu o školeniach a výmenách úradníkov poverených 
vykonávaním vzájomnej pomoci podľa smernice o službách.20 Táto správa vychádza 
z článku 34 ods. 3 smernice o službách, v ktorom sa vyžaduje, aby Komisia „zhodnotila, 
či je potrebné zaviesť viacročný program s cieľom organizovať príslušné výmeny 
úradníkov a odborné vzdelávanie“. 
Údaje získané z mnohých rôznych zdrojov vrátane prieskumu medzi všetkými 
používateľmi a koordinátormi IMI, ako aj zo spätnej väzby od školiteľov IMI, naznačili, 
že nie je dostatok dôvodov na prijatie viacročného programu odborného vzdelávania 
a výmeny úradníkov. Takýto program by bol predčasný v čase, keď sa spolupráca na 
základe smernice o službách ešte len začala uplatňovať. Komisia však navrhla, že bude 
pružne prijímať a rozširovať oblasti odborného vzdelávania a zvyšovania informovanosti 
podľa príslušných žiadostí od členských štátov. 
Komisia takisto oznámila, že bude naďalej pozorne monitorovať vývoj v členských 
štátoch a na základe skúseností získaných po prvom roku povinného využívania modulu 
IMI pre služby znovu zhodnotí potrebu prijať viacročný program. 
 

 

5.4. Postup v nadväznosti na posúdenie potrieb odborného vzdelávania – nové 
formy odborného vzdelávania 

Útvary Komisie ako prvý krok smerom k rozšíreniu existujúceho rámca odborného 
vzdelávania týkajúceho sa IMI zaviedli novú formu odborného vzdelávania pre 
koncových používateľov IMI. Na školiacich akciách IMI „vzdelávania podľa sektorov“ 
sa stretnú používatelia zo skupiny členských štátov, ktorí pracujú v rovnakých sektoroch, 
a preto by mohli byť zainteresovaní na vzájomnej výmene informácií. Doteraz sa 
v Bruseli uskutočnili dve školiace akcie a v roku 2011 sa plánujú ďalšie. 

                                                 
20 KOM(2010) 134 v konečnom znení. 

„Slovenská cestovná kancelária chcela poskytovať cezhraničné 
služby v Maďarsku. Potrebovali sme zistiť, či táto kancelária 
vykonávala svoju činnosť v členskom štáte, v ktorom bola zriadená, 
v súlade so zákonom. Preto sme zaslali žiadosť prostredníctvom IMI 
a položili sme slovenským kolegom otázky o zastúpení spoločnosti, čo 
potvrdili v ten istý deň. Mali sme určité ťažkosti vzájomne pochopiť 
výklad finančnej situácie spoločnosti, preto sme si vymenili dve alebo 
tri informácie v ten istý deň. Celý ten čas sme boli prihlásení 
v systéme! Na základe našich skúseností môžeme potvrdiť, že IMI 
skutočne zabezpečuje rýchlu komunikáciu medzi orgánmi.“ 
Živnostenský úrad, Maďarsko 



SK 23  SK 

• Útvary Komisie ponúkli takisto podporu členským štátom, ktoré si želajú 
zorganizovať výmenu úradníkov. Takáto žiadosť však zatiaľ nebola 
doručená. 

• Z hľadiska obmedzeného celkového počtu prípadov v oblasti služieb v roku 
2010, ktorého príčiny je potrebné hlbšie preskúmať (pozri kapitolu 2.5), sa 
zdá ešte predčasné rozhodovať o tom, či sa má prijať program viacročného 
odborného vzdelávania. Útvary Komisie však budú v úzkej spolupráci 
s národnými koordinátormi IMI skúšať nové formy decentralizovaného 
odborného vzdelávania, zamerané najmä na 1) sektory služieb s rozsiahlou 
cezhraničnou činnosťou a 2) prihraničné regióny. Tieto činnosti sa budú 
vykonávať najprv v malom rozsahu a budú sa starostlivo hodnotiť. Ak sa 
ukáže, že niektoré činnosti by bolo vhodné a nákladovo úsporné vykonávať 
v oveľa väčšom rozsahu, bude sa uvažovať o prijatí viacročného programu 
zahŕňajúceho tieto činnosti. Útvary Komisie zhodnotia túto otázku vo 
výročnej správe na rok 2011. 

5.5. Zabezpečenie kvalitnej podpory asistenčného pracoviska pre používateľov 

Asistenčné pracovisko IMI v rámci Komisie reagovalo v roku 2010 na 250 žiadostí 
o pomoc. 
Členské štáty súbežne zriadili služby užívateľskej podpory aj na vnútroštátnej (a niekedy 
aj regionálnej) úrovni s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie systému v ich krajine. 
Príkladmi dobrej praxe sú Poľsko, Španielsko a Nemecko. 
Až 87 % percent z celkového počtu používateľov, ktorí sa v júni 2010 zúčastnili na 
prieskume o IMI a o smernici o službách, vie, kto je ich koordinátor IMI, a 30 % s ním 
už bolo v kontakte. Z toho jednoznačne vyplýva, že decentralizovaný systém podpory 
IMI, zahŕňajúci národných a regionálnych / sektorovo orientovaných koordinátorov, 
predstavuje úspešný model. 

6. ZÁVERY 

6.1. Odporúčania 

Rada vo svojich záveroch z 24. septembra 2009 vyzvala Komisiu, aby monitorovala 
pokrok pri zlepšovaní praktického fungovania vnútorného trhu a podávala o ňom správy, 
a nabádala Komisiu a členské štáty, aby na tento účel spolupracovali na partnerskom 
základe. Z tohto hľadiska a v snahe zabezpečiť, aby IMI dosahoval dobré výsledky 
a naďalej rozvíjal svoj potenciál, útvary Komisie, členské štáty a koordinátori IMI musia 
prijať tieto opatrenia: 

•  koordinátori IMI: zabezpečia, aby sa zostávajúce nevyriešené prípady 
ukončili a aby sa prijali opatrenia na zabránenie novým nevyriešeným 
prípadom, 

•  členské štáty: zabezpečia, aby sa pre všetky povolania, pre ktoré sa IMI 
používa, zaregistrovali príslušné orgány (to platí, aj keď dané povolanie nie 
je v danej krajine regulovaným povolaním), 
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•  členské štáty: v prípade potreby prijmú opatrenia na skrátenie času, ktorý 
orgány spotrebujú na zodpovedanie žiadosti, 

•  útvary Komisie: naďalej budú zvyšovať užívateľskú vhodnosť systému na 
základe spätnej väzby od členských štátov, 

•  útvary Komisie a koordinátori IMI: ďalej preskúmajú dôvody nízkeho 
počtu prípadov v module IMI pre služby a prijmú primerané opatrenia na 
zlepšenie situácie, 

•  koordinátori IMI v rámci Komisie a národní koordinátori IMI: vyskúšajú 
a vyhodnotia nové formy decentralizovaného odborného vzdelávania pre 
používateľov IMI v oblasti služieb, zameriavajúc sa najmä na 1) sektory 
služieb s rozsiahlou pohraničnou činnosťou a 2) prihraničné regióny, 

•  členské štáty: zabezpečia trvalú angažovanosť a primerané zdroje na 
propagáciu IMI a na odborné vzdelávanie používateľov IMI, 

•  členské štáty: naplánujú a systematicky budú vykonávať činnosti 
odborného vzdelávania a zvyšovania informovanosti a o dosiahnutom 
pokroku budú informovať vo výročnej správe IMI na rok 2011, 

•  členské štáty: budú využívať ponuku podpory útvarov Komisie pri 
odbornom vzdelávaní a výmene úradníkov, 

•  útvary Komisie: preskúmajú využívanie nových nákladovo úsporných 
foriem odborného vzdelávania, ako sú „webináre“, 

•  útvary Komisie a členské štáty: znásobia úsilie pri zvyšovaní 
informovanosti, okrem iného zvýšením účasti na podujatiach. 

6.2. Perspektívy 

Rok 2011 bude pre IMI ďalším aktívnym a náročným rokom. Osobitná pozornosť sa 
bude venovať 1) ďalšej konsolidácii fungovania siete v oblasti odborných kvalifikácií 
a v oblasti služieb a 2) zmapovaniu rozšírenia IMI do ďalších oblastí politiky. 

Dňa 27. januára 2011 sa v Bruseli uskutočnila rozsiahla konferencia o IMI a o smernici 
o službách s názvom „IMI a smernica o službách – Využitie úplného potenciálu“. 

Očakáva sa, že začiatkom roka sa začne pilotný projekt o využívaní IMI na 
administratívnu spoluprácu v rámci smernice o vysielaní pracovníkov (smernica 
96/71/ES). 

V prvej polovici roku 2011 Komisia uverejní strategický dokument o budúcom 
rozšírení IMI a návrh horizontálneho právneho nástroja, ako sa uvádza 
v oznámení Komisie Na ceste k Aktu o jednotnom trhu21. 

                                                 
21 Pozri poznámku pod čiarou č. 18, návrh č. 45. 
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