
Pokyny k ochraně osobních údajů pro uživatele systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI) 

Nové nařízení o systému IMI1 kodifikuje stávající praxi, pokud jde o zpracování osobních údajů 

v systému IMI, a jeho vstup v platnost zásadním způsobem nemění použitelná pravidla týkající se 

ochrany údajů a bezpečnosti. Nicméně určité úpravy mohou být nezbytné. Toto sdělení by mělo 

uživatelům systému IMI pomoci zajistit soulad s novým právním rámcem systému IMI.  

Základní informace o zpracování osobních údajů v systému IMI (včetně právního základu pro 

zpracování údajů, funkcí systému, pracovních postupů a souborů otázek, jakož i informace 

o vnitrostátních výjimkách nebo omezení práv subjektů údajů) jsou k dispozici na internetových 

stránkách IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_cs.htm. 

Kontakt na asistenční službu IMI Evropské komise: IMI-HELPDESK@ec.europa.eu.  

1. K čemu systém IMI slouží? [články 3, 4 a 13] 

Systém IMI může být využíván pouze pro správní spolupráci v oblastech týkajících se právních aktů 

uvedených v příloze nařízení o systému IMI, tj.: směrnice o službách2, směrnice o odborných 

kvalifikacích3, směrnice o právech pacientů4, nařízení o přeshraniční přepravě eurohotovosti5 

a SOLVIT6, jakož i v kontextu směrnice o vysílání pracovníků7 (na základě pilotního projektu8). Tento 

seznam bude čas od času pozměňován (aktuální informace naleznete zde).  

2. Proč bych měl používat systém IMI namísto elektronické pošty nebo telefonu?  

Systém IMI vychází ze zásady ochrany soukromí již od návrhu a byl vytvořen s přihlédnutím 

k požadavkům právních předpisů o ochraně údajů, zejména prostřednictvím omezení přístupu 

k osobním údajům, které se v rámci systému IMI vyměňují. Systém IMI proto nabízí vyšší stupeň 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. 
věst. L 316, 14.11.2012, s. 1). 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu 
(Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36). 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací 
(Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22), ve znění pozdějších předpisů. 

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45). 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o profesionální 
přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (Úř. věst. L 31, 29.11.2011, s. 1). 

6 Doporučení Komise ze dne 7. prosince 2001 o zásadách využívání sítě SOLVIT – sítě pro řešení problémů 
vnitřního trhu (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 79). 

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1). 

8 Další pilotní projekty jsou v současnosti zvažovány v oblasti elektronického obchodu a EU certifikace 
strojvedoucích. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:CS:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_cs.htm
mailto:IMI-HELPDESK@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_cs.htm


ochrany údajů a zajišťování bezpečnosti než jiné metody výměny informací, jako je běžný poštovní 

styk, telefon, fax nebo nekódovaná elektronická pošta.  

Výměna informací prostřednictvím systému IMI Vám navíc rovněž poskytuje důkaz o této výměně, na 

základě které jste mohli založit svá rozhodnutí. Ze systému IMI můžete získat zprávu s digitálním 

podpisem o každé výměně, která se Vás týká. To je důležité pro případ sporných rozhodnutí. 

3. Mohu prostřednictvím systému IMI sdělovat citlivé informace? [článek 16] 

Právní předpisy uvedené v bodě 1 často vyžadují, aby si příslušné orgány vyměňovaly informace 

o disciplinárních, správních nebo trestněprávních sankcích nebo jiných informacích nezbytných 

k prokázání bezúhonnosti osob nebo právních subjektů. V souladu se zásadami ochrany osobních 

údajů si lze tento druh informací vyžádat, pouze pokud i) to příslušné právní předpisy dovolují a ii) je 

to nezbytné pro rozhodnutí ve věci. V praxi by v mnoha případech bylo možné informovaně 

rozhodnout a odpovědět na otázky položené prostřednictvím systému IMI bez zvláštního odkazu na 

záznam v rejstříku trestů jednotlivých osob. Pokud však v konkrétním případě existuje skutečná 

potřeba výměny informací tohoto druhu, měl by být v souladu s nařízením o tomto systému pro 

tento účel používán systém IMI. 

4. Je třeba předchozího souhlasu subjektů údajů předtím, než v systému IMI zodpovím 

otázky, které se jich týkají? 

Ne, s výjimkou SOLVITu. Pokud jsou osobní údaje občanů zpracovávány v systému IMI na základě 

zvláštních ustanovení směrnic nebo nařízení EU uvedených v příloze nařízení o systému IMI (viz 

rovněž bod 1 výše), není nutné pro toto zpracování žádat o souhlas subjektů údajů. To je v souladu 

s použitelnými pravidly EU týkajícími se ochrany údajů9. 

V případě SOLVITu je souhlas subjektů údajů získáván prostřednictvím on-line formuláře, kterým se 

podává stížnost10. 

5. Které informace bych měl poskytnout subjektům údajů? [článek 18] 

Stejně jako v případě bezpečnosti jsou všechny subjekty zapojené do systému IMI (tj. příslušné 

orgány, koordinátoři IMI a Komise) společně odpovědné za zajištění přiměřené transparentnosti ve 

vztahu k subjektům údajů.  

Pokud jde o Vás, při shromažďování osobních údajů přímo od jednotlivců (např. prostřednictvím 

formuláře žádosti) byste jim měli poskytnout alespoň tyto informace:  

- skutečnost, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány v systému IMI, 

- totožnost a kontaktní údaje správce (tj. svého orgánu),  

- subjekty či skupiny subjektů, jimž mohou být údaje zpřístupněny (tj. příslušné orgány jiných 
členských států), 

                                                           
9 Viz článek 7 směrnice 95/46/ES o ochraně údajů. 

10 Viz prohlášení o ochraně osobních údajů v síti SOLVIT. 

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/data_protection/index_cs.htm


- právo na přístup k jejich osobním údajům a na jejich opravu. 

Každý příslušný orgán sám rozhodne, jakým způsobem tuto informaci sdělí (např. v korespondenci se 

subjekty údajů nebo prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových 

stránkách atd.). Podrobnější informace naleznete ve vnitrostátních pravidlech a pokynech. V případě 

pochybností by měly příslušné orgány požádat o radu své národní koordinátory systému IMI (viz také 

bod 7 níže). 

Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit specifické výjimky nebo omezení, pokud jde o povinnost 

transparentnosti (např. vynětí některých kategorií veřejných orgánů nebo postupů z požadavku na 

poskytování informací). Komise bude spolupracovat s národními koordinátory systému IMI za účelem 

určení příslušných vnitrostátních předpisů a tyto předpisy zpřístupní veřejnosti11.  

Pro aktuální informace viz http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_cs.htm. Zvažte, 

zda tento odkaz nevložit do informačních materiálů pro subjekty údajů. 

6. Vyžadují ochranu rovněž informace týkající se právnických osob? [článek 10] 

Ne všechny informace vyměňované v rámci systému IMI jsou osobními údaji, například informace 

týkající se právnických osob12 nebo pokud se otázka a odpověď netýkají žádného konkrétního 

jedince13. S takovými informacemi by mělo být zacházeno v souladu s platnými vnitrostátními 

předpisy týkajícími se služebního tajemství nebo důvěrnosti. Rovněž je možné specificky požádat 

o důvěrné zacházení s jinými než osobními údaji v systému. Takové žádosti by měly být uživateli 

systému IMI respektovány. 

7. Co mám dělat v případě, že subjekt údajů žádá o přístup k informacím o své osobě, které 

byly předmětem výměny v systému IMI? [článek 19] 

Vedle práva být informovány mají subjekty údajů právo na přístup ke svým osobním údajům. 

Obecným pravidlem je, že subjekty údajů by měly mít možnost požádat o přístup kterýkoli 

z příslušných orgánů, které se účastní jich se týkající správní spolupráce. Žádosti o přístup k údajům 

by v zásadě mělo být vždy vyhověno. Pro tento účel si můžete vytisknout zprávu z databáze IMI, 

pokud je případ stále otevřen nebo pokud byl ukončen před méně než šesti měsíci. Pro žádosti 

týkající se starších případů se musíte obrátit na asistenční službu IMI Evropské komise. Ta může získat 

údaje do tří let po ukončení výměny informací. Po uplynutí této doby se všechny osobní údaje 

vymažou. 

                                                           
11 Např. zveřejněním na internetových stránkách systému IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/about/index_cs.htm. 

12 I když v některých členských státech oblast působnosti právních předpisů o ochraně údajů zahrnuje v určité 

míře rovněž právnické osoby. 

13 Např. obecná otázka, zda daná profese podléhá v dotčeném členském státě regulaci. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_cs.htm


8. Co když subjekt údajů chce, aby jeho údaje byly opraveny nebo vymazány? [články 19 a 20] 

Žádost o opravu nebo vymazání údajů by měla být posuzována z věcného hlediska a na základě 

vašeho vnitrostátního práva v oblasti ochrany údajů. V případě potřeby se před přijetím rozhodnutí 

můžete obrátit na inspektora ochrany údajů svého orgánu nebo na jiné příslušné orgány.  

Po přijetí rozhodnutí o vyhovění žádosti bude nezbytné opatření (oprava či vymazání) v systému IMI 

provedeno příslušným subjektem systému IMI, v závislosti na okolnostech případu: 

a) Pokud se žádost o opravu či vymazání týká postupu správní spolupráce, která je dosud 

otevřená (tj. probíhá), a byla podána příslušnému orgánu, který zahájil příslušný postup 

v systému IMI, může a měl by provést nezbytné kroky v systému tento příslušný orgán. 

b) Pokud žádost o opravu či vymazání byla předložena a kladně vyřízena příslušným orgánem, 

který byl zapojen do průběhu zpracování, ale nebyl iniciátorem výměny informací, nebude 

příslušný orgán z bezpečnostních důvodů schopen sám provést jakékoliv kroky týkající se 

osobních údajů v systému IMI. Měl by se proto obrátit na asistenční službu IMI Evropské 

komise, která bude spolupracovat s ostatními příslušnými orgány při zajištění nezbytných 

kroků. 

c) Z technických důvodů mohou být oprava nebo vymazání osobních údajů tvořících součást 

výměny informací, která byla v systému IMI ukončena, provedeny pouze Komisí. Příslušný 

orgán, který takové žádosti vyhověl, by proto měl neprodleně kontaktovat asistenční službu 

IMI Evropské komise a dohodnou se s ní na vhodných opatřeních. 

Podle nařízení o systému IMI musí být oprava nebo vymazání údajů provedeny co nejdříve 

a nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena odpovědnému příslušnému orgánu. Tato 

lhůta by obvykle měla přednost před obecně platnými lhůtami stanovenými vnitrostátními právními 

předpisy (pokud existují). Mějte na paměti, že v případech b) a c) musí být poskytnut dostatek času 

pro nezbytný technický zásah Komise. Proto byste o takové žádosti měli neprodleně informovat 

asistenční službu IMI Evropské komise. 

V případech, kdy se žádost o opravu nebo vymazání týká osobních údajů, které již byly v systému IMI 

zablokovány (šest měsíců od formálního ukončení), měl by se příslušný orgán obrátit na asistenční 

službu IMI Evropské komise, která ověří, zda žádost splňuje požadavky stanovené v nařízení 

o systému IMI, a schválí vhodná opatření, která mají být přijata. Zablokované údaje zpravidla 

nebudou vymazány nebo opraveny, avšak skutečnost, že jejich správnost či zákonnost je 

zpochybněna subjektem údajů, bude zaznamenána spolu s opravenými informacemi. Z technických 

důvodů musí být tento záznam proveden Komisí. 

Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví výjimky nebo omezení práv subjektu údajů, takové 

výjimky nebo omezení jsou i nadále plně použitelné v rámci systému IMI a Komise by měla být 

informována, aby je mohla pro zajištění transparentnosti zveřejnit. 



9. Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány v systému IMI? [článek 14] 

Obecně jsou osobní údaje zpracované v systému IMI zablokované šest měsíců14 po formálním 

ukončení postupu správní spolupráce15 v systému. Zablokované údaje jsou pro uživatele systému IMI 

prostřednictvím běžného rozhraní tohoto systému nepřístupné16. Všechny osobní údaje v systému 

IMI jsou automaticky vymazány po uplynutí tří let od formálního ukončení postupu správní 

spolupráce. 

Systém IMI používá několik technických prostředků (např. upomínky), které Vás jako uživatele 

pobídnou k co nejrychlejšímu formálnímu ukončení postupu v systému.  

Kromě toho je možné na základě posouzení jednotlivých případů osobní údaje ze systému IMI 

vymazat ještě před uplynutím doby pro uchování údajů, a to na výslovnou žádost příslušného orgánu 

a za podmínky, že dotyčná osoba k tomu dala svůj souhlas. Je důležité mít na paměti, že systém IMI 

poskytuje pouze možnost předčasného vymazání. Dříve, než se rozhodnete požádat o předčasné 

vymazání (např. v reakci na žádost dotyčného jednotlivce), ujistěte se prosím, že pro takovou žádost 

existuje dostatečný právní základ daný použitelnými vnitrostátními právními předpisy, včetně 

právních předpisů o ochraně údajů, nebo platnými předpisy týkajícími se správního řízení.  

10. Jak nakládat s osobními údaji uživatelů systému IMI? [článek 15] 

Vaše osobní údaje (např. kontaktní údaje uživatelů systému IMI) jsou v systému ponechávány po 

dobu, po kterou zůstáváte uživateli systému IMI. Mohou být zpracovávány pro takové účely, jako je 

monitorování využívání systému koordinátory IMI a Komisí, komunikace, vzdělávací a osvětové 

iniciativy a shromažďování informací o správní spolupráci nebo o vzájemné pomoci na vnitřním trhu, 

např. prostřednictvím průzkumů mezi uživateli. Jakmile se používání systému IMI dostane mimo 

oblast Vaši působnosti, Vaše osobní údaje budou zablokovány, ale zůstanou v systému před 

konečným vymazáním po dobu tří let17. Proto je velmi důležité, aby byl seznam uživatelů stále 

aktuální. Za tímto účelem by uživatelé nebo jejich inspektoři měli oznamovat změny příslušnému 

koordinátorovi systému IMI.  

11. Kdo je odpovědný za bezpečnost systému IMI? [článek 17] 

Všechny subjekty systému IMI (tj. Komise, koordinátoři IMI a příslušné orgány) sdílejí odpovědnost za 

zajištění bezpečnosti systému IMI a jeho fungování. 

                                                           
14 Pro SOLVIT je tato lhůta stanovena na 18 měsíců. V případě směrnice o službách zůstávají pravidla pro 

zpracování výstražných upozornění nezměněna, tzn. informace, včetně osobních údajů, obsažené v upozornění, 

které bylo ukončeno, se stávají pro uživatele systému IMI neviditelnými. 

15 Nařízení o systému IMI používá pojem „postup správní spolupráce“ pro popis průběhu zpracování v systému 

IMI. 

16 Za výjimečných okolností bude moci Komise získat zablokované údaje na zvláštní žádost příslušného orgánu 

a se souhlasem dotyčné osoby, a to jako důkaz o výměně informací nebo z naléhavých důvodů veřejného 

zájmu. 

17 Zablokované údaje mohou být získány pouze ve výjimečných případech pro účely dokazování výměny 

informací v systému IMI. 



Komise zajišťuje, aby byl systém IMI je v souladu s požadavky použitelnými na všechny informační 

systémy na úrovni EU stanovenými v rozhodnutí Komise K(2006) 3602 o bezpečnosti informačních 

systémů a jeho prováděcích pravidlech. To znamená, aby byla provedena analýza rizik a byla 

definována vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a tato následně integrována do 

systému IMI. Například ověřování (kombinace PIN/heslo) a mechanismy kontroly přístupu zajišťují 

důvěrnost a integritu systému IMI a informací v něm obsažených. Zakódované osobní údaje jsou 

předávány prostřednictvím protokolu https a díky logickému rozdělení dat má každý uživatel přístup 

pouze ke konkrétním údajům, které potřebuje. 

Kromě toho je každý příslušný orgán i správcem údajů a je proto odpovědný za zajištění bezpečnosti 

osobních údajů, které spravuje. V důsledku toho musí každý uživatel systému IMI zavést organizační 

bezpečnostní opatření vztahující se na zpracování osobních údajů v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy. Obecně se bezpečnostní opatření pro uživatele IMI nebudou lišit od opatření, která Váš 

orgán uplatňuje na jiné nástroje informačních technologií používané ke zpracování osobních údajů18. 

Základní opatření, která byste měli vždy přijmout, zahrnují: schovávat své heslo a bezpečnostní kód 

na bezpečném místě a (pro ty, kteří se podílejí na správě uživatelů) ujistit se, že seznamy uživatelů 

systému IMI jsou stále aktuální a že přístupová práva těch, kteří se přesunuli na jiné pracovní místo 

nebo mezi jejichž povinnosti již používání systému IMI nepatří, jsou okamžitě zrušena. 

Rovněž je důležité uplatňovat odpovídající bezpečnostní opatření na osobní údaje, které získáte 

a dále zpracujete mimo systém IMI (např. v tištěných zprávách nebo jinak archivované mimo systém 

IMI). Obvykle se nebudou lišit od pravidel použitelných na jiné operace zpracování údajů Vašeho 

orgánu. V případě pochybností byste si měli u inspektora ochrany údajů svého orgánu nebo 

u koordinátora IMI ověřit, o jaká pravidla se jedná.  

12. Na koho se mám obrátit s dotazy ohledně ochrany údajů a systému IMI? 

V případě pochybností týkajících se pravidel ochrany osobních údajů v systému IMI nebo jejich 

uplatňování v praxi je hlavním kontaktním místem pro uživatele systému IMI národní koordinátor 

tohoto systému. Tento koordinátor Vám poskytne příslušné informace a bude rovněž sloužit jako 

hlavní partner Komise v souvislosti s ochranou údajů a bezpečností. 

 

                                                           
18 Vezměte prosím na vědomí, že se na zpracování citlivých údajů ve Vaší organizaci mohou vztahovat zvláštní 

bezpečnostní opatření. 
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