
Formulár na odosielanie výstrah 

1) Kontrolný zoznam pre odosielanie výstrah / na preverenie toho, či sú v tomto prípade 
splnené kritériá odoslania výstrahy. Rešpektujte postupnosť jednotlivých krokov. 
 

Krok 1: Je vážne potenciálne nebezpečenstvo spojené s činnosťou v oblasti služieb / konaním 
poskytovateľa služieb?  

Podrobné informácie nájdete v Usmerneniach o používaní výstražného mechanizmu 
(dostupné na webovej lokalite IMI). 
 

 Áno, vážne potenciálne nebezpečenstvo je spojené s činnosťou v oblasti služieb / konaním 

poskytovateľa služieb. 

 prejdite na krok 2 

 Nie, vážne potenciálne nebezpečenstvo nie je spojené s činnosťou v oblasti služieb / 

konaním poskytovateľa služieb. 

 neposielajte výstrahu 

 

Krok 2: Vzťahuje sa na predmetnú činnosť v oblasti služieb smernica o službách? 
 
V prípade pochybností, či sa na činnosť vzťahuje smernica o službách, si pozrite podrobnejšie 
informácie v Príručke o vykonávaní smernice o službách (dostupná na webovej lokalite IMI). 
 

 Áno 

 prejdite na krok 3 

 Nie 

 neposielajte výstrahu 

 
 

Krok 3: Existuje nebezpečenstvo vážnej ujmy na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo na 
životnom prostredí?  

Pri posudzovaní tohto kritéria zohľadnite najmä závažnosť a rozsah potenciálnej ujmy. V 
prípade, že je závažnosť alebo rozsah potenciálnej ujmy mimoriadne veľký, bude potrebné 
poslať výstrahu aj napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku ujmy je malá.  

Podrobné informácie nájdete v Usmerneniach o používaní výstražného mechanizmu 
(dostupné na webovej lokalite IMI). 
 

 Áno, súvisiace konanie, konkrétne skutky poskytovateľa alebo okolnosti týkajúce sa 

činnosti v oblasti služieb môžu spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo 

na životnom prostredí 

 prejdite na krok 4 
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 Nie, nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy nie je dostatočné  

 neposielajte výstrahu 

 

Krok 4: Existuje príčinná súvislosť medzi situáciou súvisiacou so službami a potenciálnou 
vážnou ujmou?  

Podrobné informácie nájdete v Usmerneniach o používaní výstražného mechanizmu 
(dostupné na webovej lokalite IMI). 

 
       Áno, takáto príčinná súvislosť existuje. Potenciálnu ujmu by mohli zapríčiniť hlavne  

      konanie, konkrétne skutky poskytovateľa alebo okolnosti v tomto prípade  

       prejdite na krok 5 

       Nie, nie je možné vyvodiť priamu príčinnú súvislosť medzi konaním, konkrétnymi 

skutkami poskytovateľa alebo okolnosťami prípadu a potenciálnou vážnou ujmou  

       neposielajte výstrahu 

 
 

Krok 5: Existuje skutočné/konkrétne riziko vážnej ujmy? Pri posudzovaní tohto kritéria 
zohľadnite najmä tieto skutočnosti: 

 
- Pretrváva riziko vážnej ujmy alebo je pravdepodobné, že vznikne v blízkej 

budúcnosti? (ak nie, výstrahu neposielajte) 

- Vykonali sa opatrenia s cieľom odstrániť alebo znížiť riziko? (ak sa vykonaným 
opatrením odstránilo riziko / ak je zvyškové riziko bezvýznamné, výstrahu 
neposielajte) 

- Aký je priemerný typ príjemcu služby? (ak sa služba zvyčajne poskytuje osobám, ktoré 
dokážu ťažšie identifikovať riziko alebo proti nemu prijať opatrenia, potom je riziko 
vzniku ujmy vo všeobecnosti väčšie) 

Podrobné informácie nájdete v Usmerneniach o používaní výstražného mechanizmu 
(dostupné na webovej lokalite IMI). 

 
       Áno, existuje skutočné riziko vážnej ujmy.  

       prejdite na krok 6 

       Nie, riziko nepretrváva / nie je pravdepodobné, že sa riziko v blízkej budúcnosti znovu 

objaví.  

       neposielajte výstrahu 
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Krok 6: Existuje riziko vzniku ujmy v iných členských štátoch? Pri posudzovaní tohto kritéria 
zohľadnite najmä tieto skutočnosti: 

 
- Poskytuje príslušný poskytovateľ služby aj v iných členských štátoch? 

- Je poskytovateľ usadený v pohraničnom regióne? 

- Je pravdepodobné, že sa príslušný druh služby poskytuje cezhranične? 

    Podrobné informácie nájdete v Usmerneniach o používaní výstražného mechanizmu 
(dostupné na webovej lokalite IMI). 
 

       Áno, existuje cezhraničný dosah.  
       pošlite výstrahu / prejdite na 2. až 4. časť tohto formulára 
       Nie, neexistuje cezhraničný dosah.  

       neposielajte výstrahu  
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2) Všeobecné údaje o poskytovateľovi služieb 
 

a. Typ poskytovateľa služieb (* označuje povinné údaje) 

 A. Spoločnosť/partnerstvo  

 B. Jednotlivý poskytovateľ služieb 

 C. Neznámy  

 

b. Podrobné údaje o poskytovateľovi služieb  

Úplný názov spoločnosti/partnerstva (* povinné pre typ A alebo C):  

[ľubovoľný text]  

Meno poskytovateľa služieb / zástupcu (* povinné pre typ B):  

[ľubovoľný text] 

Priezvisko poskytovateľa služieb / zástupcu (* povinné pre typ B):  

[ľubovoľný text]: 

Dátum narodenia poskytovateľa služieb / zástupcu:  

[ľubovoľný text] 

Miesto narodenia poskytovateľa služieb / zástupcu:  

[ľubovoľný text] 

Alternatívne obchodné meno (všetky, ktoré sú známe):  

[ľubovoľný text] 

Právna forma poskytovateľa služieb (ak ide o typ A):  

[použite zoznam právnych foriem (dostupný na webovej lokalite IMI)] 

 

c. Členský štát usadenia (*) 

Uveďte členský štát usadenia poskytovateľa služieb 

 Členský štát usadenia je:  

[zadajte názov členského štátu EHP]  

 Členský štát usadenia nie je známy 

 

d. Druh činnosti v oblasti služieb (*) 

Uveďte činnosti v oblasti služieb vykonávané poskytovateľom služieb  

[vyberte zo zoznamu činností v oblasti služieb (dostupný na webovej lokalite IMI)] 

 4



V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie:  

[ľubovoľný text] 

e. Registračné číslo 

Daňové registračné číslo:  

[ľubovoľný text] 

IČO:  

[ľubovoľný text] 

Profesijné registračné číslo:  

[ľubovoľný text] 

Iné registračné číslo:  

[ľubovoľný text] 

Doplňujúce informácie k registračnému číslu (napr. o aký typ čísla ide):  

[ľubovoľný text] 

f. Kontaktné údaje poskytovateľa služieb 

E-mailová adresa poskytovateľa služieb:  

[ľubovoľný text] 

Telefónne číslo poskytovateľa služieb: 

[ľubovoľný text] 

g. Adresa poskytovateľa služieb: 

Uveďte, o aký typ adresy ide 

 Pracovná adresa kancelárie  

 Adresa na zasielanie písomností 

Štát: [ľubovoľný text] 

Región/územný celok: [ľubovoľný text] 

Oblasť/Okres: [ľubovoľný text] 

Mesto: [ľubovoľný text] 

PSČ: [ľubovoľný text] 

Ulica a číslo: [ľubovoľný text] 

Doplňujúce informácie (alternatívna adresa, kontaktné údaje):   

[ľubovoľný text] 
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3) Podrobný popis prípadu (* označuje povinné údaje) 
 

a. Činnosť v oblasti služieb, ktorej sa výstraha týka: 

Uveďte činnosť(ti) v oblasti služieb, ktorej(rých) sa výstraha týka:  

[vyberte zo zoznamu činností v oblasti služieb (dostupný na webovej lokalite IMI)] 

->V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie:  

[ľubovoľný text] 

V prípade, že táto výstraha súvisí s používaním výrobkov/zariadení pri poskytovaní 
služieb, uveďte druhy výrobkov/typy zariadení, s ktorými je riziko priamo späté:  

[vyberte zo zoznamu typov strojov/zariadení (dostupný na webovej lokalite IMI)] 

->V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie (výrobné, typové, sériové číslo atď.):  

[ľubovoľný text] 
 

b. Druh potenciálnej ujmy, ktorú zapríčinil/môže zapríčiniť poskytovateľ služieb 

(*) 

 Vážna ujma na zdraví alebo bezpečnosti osôb.  

 Vážna ujma na životnom prostredí.  

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie:  

[ľubovoľný text] 

c. Došlo už vo vašom členskom štáte k vzniku vážnej ujmy? (*) 

 Áno.  

 Nie. Existuje vážne nebezpečenstvo vzniku ujmy, o čom svedčia tieto skutočnosti.  

Poskytnite podrobný popis prípadu (konanie poskytovateľa, závažnosť a rozsah 

potenciálnej ujmy, vysvetlite prečo reálne hrozí riziko atď.):  

[ľubovoľný text] 

d. Máte indície, že poskytovateľ služieb poskytuje služby aj v inom členskom štáte / 

iných členských štátoch? * 

 Áno. [zadajte názov členského štátu / členských štátov EHP]  

 Nie 

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie:  

[ľubovoľný text] 
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e. Podnikli vaše príslušné orgány opatrenia voči poskytovateľovi služieb (v snahe 

zabrániť pretrvávaniu rizika / vzniku ujmy)?  

 Áno.  

 Nie, avšak uvažujeme o podniknutí opatrení.  

 Nie, v tomto štádiu neuvažujeme o tom, že podnikneme opatrenia.  

Vysvetlite, prosím:  

[ľubovoľný text] 

f. Podkladová dokumentácia (pripojte všetky dokumenty alebo obrazovú 
dokumentáciu, ktorá môže pomôcť k pochopeniu tohto prípadu):  

Poskytnite ďalšie informácie: 

[ľubovoľný text] 

g. Doplňujúce informácie, ktoré by ste chceli k prípadu poskytnúť: 

Poskytnite doplňujúce informácie:  

[ľubovoľný text]  

h. Členské štáty, ktoré by mali byť adresátmi tejto výstrahy 

[zadajte názvy členských štátov EHP, ktorým by táto výstraha mala byť zaslaná] 

i. Orgány, ktoré by mali byť adresátmi tejto výstrahy 

Výstraha bude zaslaná centrálnym príjemcom výstrah (Incoming Alert Postboxes) v 
členských štátoch, ktoré ste označili ako adresátov. Centrálni príjemcovia výstrah ich 
potom pošlú náležitým orgánom vo svojom členskom štáte. Ak si želáte uviesť jedného 
alebo viacerých konkrétnych adresátov, ktorí by podľa vášho názoru mali výstrahu dostať, 
uveďte ich v tejto kolónke. Medzi adresátmi môžu byť aj príslušné orgány z vášho 
členského štátu.  
 
Zadajte adresátov [ľubovoľný text] 

 
 
 


