
 

  

 

Spolupráca v oblasti ochrany 
spotrebiteľa 

Používateľská príručka systému IMI pre subjekty 
zasielajúce vonkajšie výstrahy 

 

13. januára 2020 

Verzia 1 

 

 

Európska komisia 

GR GROW – B5 

 

 

 

 



Úvod 

 2 
 

1 Úvod 

V tomto dokumente nájdete postup, ako používať informačný systém o vnútornom trhu 
(IMI) na zasielanie a spravovanie vonkajších výstrah v zmysle nariadenia (EÚ) 
2017/2394 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (ďalej len „nariadenie CPC“)1, 
vrátane: 

 vytvorenia vonkajšej výstrahy (kapitola 3.1) 

 zaslania vonkajšej výstrahy (kapitola 3.2) 

 nadväznosti na vonkajšiu výstrahu (aktualizácia, úpravy) (kapitola 3.3) 

 stiahnutia a zrušenia vonkajšej výstrahy (kapitoly 3.4 a 3.5) 

IMI 

IMI2 je bezpečný viacjazyčný nástroj na výmenu informácií online. Bol vyvinutý na 
uľahčenie výmeny informácií medzi orgánmi verejnej správy v celej Únii a medzi 
európskymi inštitúciami a orgánmi zapojenými do praktického vykonávania práva EÚ. 

REGISTRÁCIA SUBJEKTU V SYSTÉME IMI 

Ak ste svoj subjekt ešte nezaregistrovali v systéme IMI, kontaktujte jednotný úrad pre 
spoluprácu v členskom štáte, ktorý vás oprávnil na vydanie vonkajšej výstrahy v zmysle 
článku 27 nariadenia CPC. 

V prípade subjektov na úrovni EÚ oprávnenie udeľuje Komisia. 

2 Používanie IMI 

2.1 Prihlásenie sa do systému IMI 

Prístup do systému IMI je možný prostredníctvom štandardného internetového 
prehliadača. Ak sa chcete prihlásiť do systému IMI, skopírujte a vložte do svojho 
internetového prehliadača nasledujúci odkaz alebo kliknite na odkaz nižšie: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Pri prvom prihlásení zadajte svoje používateľské meno a dočasné heslo, ktoré vám bolo 
poskytnuté. 

Používateľom, ktorí sa prihlasujú prvýkrát, sa hneď zobrazí výzva na zmenu dočasného 
hesla na nové heslo podľa vlastného výberu. Po dokončení sa zobrazí výzva na 
vytvorenie a potvrdenie 12-znakového bezpečnostného kódu, ktorý sa použije pri 
každom prihlásení do systému IMI. 

Pri nasledujúcich prihláseniach budete musieť zadať svoje používateľské meno a heslo 
a potom z bezpečnostného kódu uviesť tri náhodne vybraté číslice, ktoré budú 
zvýraznené na obrazovke. 

Po prihlásení budete presmerovaní na domovskú obrazovku systému IMI. 

 

                                                             
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi 

národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Text s významom pre EHP), (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1 –
 26), článok 27 ods. 1 a 2 

2  Webové sídlo systému IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sk.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sk.htm
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2.2 Domovská obrazovka systému IMI 

Po úspešnom prihlásení do systému IMI sa vám zobrazí hlavný panel systému IMI. 
Ponuka na ľavej strane obrazovky vám umožňuje: 

 vytvárať nové výstrahy 

 vyhľadávať existujúce výstrahy, ktoré vydal váš subjekt 

 stiahnuť si správy o vašich výstrahách 

 zmeniť si heslo a bezpečnostný kód 

 spravovať/zobraziť údaje o vašom subjekte 

2.3 Jazykové preklady 

Požadované informácie môžete vypísať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Systém IMI 
poskytuje strojový preklad voľných textových polí do všetkých úradných jazykov Únie. 
Príjemcovia si môžu nechať preložiť buď jednotlivé voľné textové polia, alebo môžu 
použiť tlačidlo Preložiť všetko a celý voľný text vonkajšej výstrahy sa preloží do jazyka, 
v ktorom je zobrazená obrazovka. Preklad priložených dokumentov v súčasnosti nie je 
k dispozícii. 

3 Vonkajšie výstrahy 
Vonkajšie výstrahy môžu zasielať iba subjekty, ktoré od členských štátov alebo Komisie 

dostali oprávnenie na vydávanie vonkajších výstrah. 

Podľa článku 27 ods. 1 nariadenia CPC členské štáty udelia určeným orgánom, 

európskym spotrebiteľským centrám, spotrebiteľským organizáciám 

a združeniam (prípadne združeniam obchodníkov) s potrebnými odbornými 

znalosťami právomoc na vydanie vonkajšej výstrahy členským štátom a Komisii, pokiaľ 

nie je odôvodnený iný postup. V súlade s postupom podľa článku 27 ods. 2 nariadenia 

CPC udelí Komisia túto právomoc združeniam zastupujúcim záujmy spotrebiteľov a, 

v prípade potreby, záujmy obchodníkov na úrovni Únie. 

Príslušné orgány CPC nie sú v žiadnom prípade povinné začať konanie alebo prijať 

opatrenia na základe vonkajšej výstrahy, ktorú dostanú. 

 

Informácie, ktoré ste uviedli, musia byť správne, aktuálne a presné. 

V prípade potreby musíte oznamované informácie bezodkladne opraviť 

a takisto máte právo vonkajšiu výstrahu stiahnuť.  

Návod na registráciu týchto subjektov nájdete v predošlej kapitole. 

 

Po šiestich mesiacoch sa vonkajšia výstraha automaticky zruší. 
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3.1 Vytvorenie vonkajšej výstrahy 

1. V ponuke na ľavej strane kliknite na „Výstrahy“„Vytvoriť výstrahu“ 

2. Vonkajšia výstraha sa vytvára najprv na karte Zhrnutie výstrahy. 

Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Prijímajúce členské štáty. Týmto štátom 

bude doručená vaša vonkajšia výstraha. 

 

Všetky povinné polia sú v systéme IMI označené hviezdičkou: 

 Pred uložením návrhu výstrahy treba vyplniť polia označené červenou 

hviezdičkou (*). 

 Niektoré polia sú označené oranžovou hviezdičkou (*). Ak tieto polia 

nevyplníte, návrh si budete môcť uložiť a dokončiť ho neskôr, ale 

nebudete ho môcť odoslať. 

3. Klikaním na tlačidlá Späť a Ďalej v pravom hornom rohu stránky sa teraz môžete 

presúvať medzi týmito kartami vonkajšej výstrahy: 

 Právny základ 

 Údaje o obchodníkovi 

 Informácie o porušovaní právnych predpisov 

 Informácie o právnych opatreniach 

V časti Príloha – Požadované informácie o porušovaní právnych predpisov nájdete 

bližšie vysvetlenie o informáciách, ktoré musíte v týchto kartách poskytnúť. 

4. Po vyplnení kariet kliknite na tlačidlo Vytvoriť v pravom hornom rohu stránky, čím 

sa vytvorí vonkajšia výstraha. 

 

Vonkajšia výstraha ešte nie je odoslaná! Nachádza sa v štádiu návrh. 

 Návrh výstrahy môžete zo systému ešte stále odstrániť. V paneli 

s nástrojmi kliknite na tlačidlo Vymazať návrh výstrahy. O tejto zmene 

neostane v systéme žiadny záznam. 

 Návrh môžete upravovať kliknutím na tlačidlo Upraviť. 

3.2 Zaslanie vonkajšej výstrahy 

Ak chcete zaslať vonkajšiu výstrahu, v paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Predložiť 

výstrahu.  

 

Ak ste zabudli dodať niektoré povinné informácie, systém vás na to 

upozorní a dané karty vyznačí oranžovou farbou. 

Ak chcete vonkajšiu výstrahu odoslať, no nevyplnili ste všetky polia, v paneli 

s nástrojmi kliknite na tlačidlo Upraviť, doplňte chýbajúce informácie, 

kliknite na Uložiť a nakoniec na tlačidlo Predložiť výstrahu. 
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3.3 Nadväznosť na vonkajšiu výstrahu 

 

V súvislosti s vonkajšou výstrahou zaslanou uvedeným postupom nevzniká 

prijímajúcim členským štátom právna povinnosť na začatie konania ani na 

prijatie akýchkoľvek krokov. 

K vonkajším výstrahám však môžu posielať pripomienky (napr. spätnú väzbu 

alebo žiadosť o bližšie informácie), ktoré si budete môcť pozrieť 

v poznámkach a reagovať na ne. 

Po zaslaní vonkajšej výstrahy si môžete niektoré informácie overiť v karte 

Administratívne údaje. 

Karta Administratívne údaje slúži na sledovanie hlavných údajov o vašom zázname, 

medzi ktoré patrí: 

 číslo záznamu: jedinečné identifikačné číslo daného záznamu v systéme (napr. 

6335) 

 stav: aktuálny stav záznamu (napr. Odoslaný – Otvorený na pripomienkovanie) 

 história: prehľad zmien, ktoré užívateľ vykonal v zázname, spolu s dátumom 

a časom. 

Výstrahu môžete aj aktualizovať, v prípade potreby ju opraviť a vymieňať si dokumenty 

s prijímajúcimi členskými štátmi. 

3.3.1 Ako aktualizovať alebo opraviť vonkajšiu výstrahu 

 Aktualizácia údajov o obchodníkovi: prejdite na kartu Údaje o obchodníkovi 

a v príslušnom poli kliknite na tlačidlo Pridať poznámku. 

 Aktualizácia informácií o porušovaní právnych predpisov: prejdite na kartu 

Informácie o porušovaní právnych predpisov a v príslušnom poli kliknite na 

tlačidlo Pridať poznámku. 

 Pridanie iných všeobecných poznámok: prejdite na kartu Prílohy a poznámky 

a kliknite na tlačidlo Pridať poznámku. 

 Ak chcete opraviť informácie, ktoré ste už odoslali, kliknite na tlačidlo 

Pridať poznámku v príslušnom poli. 

 

Pridané poznámky sa zobrazia všetkým prijímajúcim členským štátom. 

3.3.2 Ako si vymieňať dokumenty s členskými štátmi 

1. Kliknite na kartu Prílohy a poznámky. 

2. Zvážte, či dokument obsahuje osobné údaje. V príslušnej časti potom kliknite na 

tlačidlo Nahrať súbor. 

3. Do panelu Pridať prílohu doplňte nasledujúce informácie: 

 Názov: napíšte názov dokumentu. 

 Súbor: kliknite na Prehľadávať a vyberte dokument, ktorý chcete nahrať. 

 Poznámka: dodatočné informácie o dokumente môžete dopísať do voľného 

textového poľa. Poznámku by ste mali uviesť obzvlášť vtedy, ak ste nahrali 
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dokument v jazyku, ktorému príjemca nemusí rozumieť. Ak príloha/prílohy nie 

sú napísané v jednom z pracovných jazykov EÚ, odporúčame vám pripísať 

zhrnutie v anglickom jazyku. 

4. Kliknite na tlačidlo Uložiť. 

 

3.4 Stiahnutie vonkajšej výstrahy 

Vonkajšiu výstrahu môžete stiahnuť, a v podstate aj zrušiť, ak už z rôznych dôvodov nie 

je potrebná alebo ak bola vytvorená omylom. 

Stav vonkajšej výstrahy sa zmení na „stiahnutá“, no neodstráni sa. 

V paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Stiahnuť a uveďte povinné Odôvodnenie. 

3.5 Zrušenie vonkajšej výstrahy 

Po šiestich mesiacoch sa vonkajšia výstraha zruší automaticky. 

Môžete ju však zrušiť aj skôr. 

Stav vonkajšej výstrahy sa zmení na „zrušená“, no neodstráni sa. 

Ak chcete vonkajšiu výstrahu zrušiť, v paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zrušiť 

výstrahu a uveďte povinné Odôvodnenie. 

3.6 Vyhľadávanie existujúcich vonkajších výstrah 

Funkcia vyhľadávania v systéme IMI vám umožňuje vyhľadávať existujúce vonkajšie 
výstrahy v systéme IMI zadaním kritérií vyhľadávania na filtrovanie výsledkov. 

Vonkajšie výstrahy je možné načítať v dvoch ponukách: „Vyhľadávať vo všetkých 
formulároch“ a „Vyhľadávať podľa formulára“. 

Odporúčame vám použiť možnosť ponuky „Vyhľadávať podľa formulára“, ktorá 
zároveň ponúka viac kritérií vyhľadávania. 

Ak chcete napríklad vyhľadať už odoslanú vonkajšiu výstrahu, ktorá sa týka 
konkrétnych právnych predpisov EÚ, v ponuke si zvoľte 

„Výstrahy“„Vyhľadávať podľa formulára“, následne zvoľte Platné právne 
predpisy EÚ a v paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Vyhľadať. 

3.7 Vytváranie správ o vonkajších výstrahách 

Váš subjekt si možno bude chcieť viesť záznamy o vonkajších výstrahách zaslaných cez 

systém IMI. 

Na tento účel systém IMI umožňuje používateľom vytvárať, ukladať v elektronickej 

podobe a tlačiť správy vo formáte PDF týkajúce sa vonkajších výstrah. 

Správy môžete vytvoriť v ktoromkoľvek štádiu životného cyklu vonkajšej výstrahy, aj 

keď je v stave návrhu alebo keď je zrušená. V paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo 

Tlačiť. 

Vytvorenú správu si môžete stiahnuť v časti Moje správy v ponuke na ľavej strane. 
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3.8 Opätovné použitie vonkajšej výstrahy 

Ak vytvárate nový návrh vonkajšej výstrahy, môžete si urobiť presnú kópiu už 

vytvorenej výstrahy. V paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Opätovne použiť údaje. 

Obsah tohto nového návrhu môžete pred odoslaním ešte meniť. 

4 Zdroje 

WEBOVÉ SÍDLO SYSTÉMU IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/ 

NÁRODNÍ KOORDINÁTORI IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_sk.htm 

PORADENSKÉ CENTRUM IMI (IMI HELPDESK): 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Príloha – Požadované informácie o porušovaní právnych 
predpisov 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené informácie, ktoré budete musieť uviesť pri 

vytváraní vonkajšej výstrahy o porušovaní právnych predpisov. 

Právny základ 

Platné právne predpisy EÚ: pozrite si súbor smerníc alebo nariadení týkajúcich sa 

porušenia právnych predpisov. 

Relevantné články vybraných právnych predpisov EÚ: do voľného textového poľa 

zadajte odkazy na konkrétne články. 

Podrobnosti o vnútroštátnom právnom základe: tieto informácie sú povinné, ak ste 

si za platný právny predpis EÚ zvolili ktorúkoľvek smernicu. V tomto prípade môžete 

priložiť dokumenty a priame odkazy na vnútroštátny právny základ. 

 

Údaje o obchodníkovi 

Názov obchodníka: ide o názov spoločnosti, ktorá sa podieľala na porušení právnych 

predpisov. Ak je táto informácia k dispozícii, kliknite na tlačidlo Známe a spresnite, či sa 

v názve spoločnosti nachádzajú aj osobné údaje (napríklad či názov zahŕňa meno 

vlastníka).  

Prítomnosť obchodníka na internete: ak sú tieto informácie k dispozícii, kliknite na 

tlačidlo Známe a uveďte všetky dostupné informácie o aplikáciách, webových sídlach 

a účtoch na sociálnych médiách, ktoré súvisia s obchodníkom. 

Údaje o online rozhraní: Kliknutím na tlačidlo Pridať môžete do zoznamu doplniť 

nové položky. 

Následne si vyberte Typ online rozhrania a vyplňte dostupné polia (napr. názov, 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_sk.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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priamy odkaz atď.). 

 

Výstrahy sa odošlú len vtedy, ak je známy názov obchodníka alebo ak je 

známe jeho online rozhranie. 
 

Údaje o obchodníkovi: Ak má obchodník zástupcov, uveďte ich mená a spresnite, či je 

do prípadu zapojená aj materská spoločnosť. 

Typ obchodnej činnosti/odvetvie: Ak sú tieto informácie známe, z rozbaľovacieho 

zoznamu si vyberte typ obchodnej činnosti/odvetvie, v ktorom obchodík pôsobí. 

Identifikácia: ak je známe DIČ/IČ DPH obchodníka, uveďte ho spolu s akýmikoľvek 

doplňujúcimi informáciami, ktoré by mohli pomôcť pri jeho identifikovaní, ako napr. 

registračné čísla a čísla bankových účtov.  

Údaje o sídle: uveďte všetky známe dostupné adresy obchodníka. Musíte tiež uviesť, či 

obchodník pôsobí aj v iných krajinách EHP (ak o tom viete). 

E-mailová adresa a ďalšie kontaktné údaje: ak sú tieto informácie dostupné, uveďte 

všetky kontaktné údaje obchodníka, ako napr. e-mailové adresy a telefónne čísla. 

 

Informácie o porušovaní právnych predpisov 

Typ a povaha porušovania právnych predpisov: Do voľného textového poľa napíšte 

stručné zhrnutie porušovania resp. podozrenia z porušovania právnych predpisov. 

Okrem toho budete musieť uviesť povahu, stav a predpokladaný typ porušenia 

právnych predpisov. 

Súvisiaci výrobok/služba a zapojené médiá: uveďte názov výrobku alebo služby 

zapojenej do porušenia právnych predpisov a zo zoznamu vyberte použitý Spôsob 

reklamy a Spôsob predaja. 

V tejto časti môžete uviesť aj doplňujúce informácie o vplyve porušenia právnych 

predpisov. 

 

Informácie o právnych opatreniach 

Súdne konanie: ak sú známe informácie o dátume začatia a stave súdneho konania vo 

vašom členskom štáte, budete ich musieť uviesť. 

Opatrenia: Kliknutím na tlačidlo Pridať môžete do zoznamu opatrení doplniť nové 

položky. 

Následne si vyberte typ opatrenia a uveďte dátum realizácie opatrenia. 

Ku každému opatreniu môžete poskytnúť aj opis a doplňujúce informácie vrátane 

príloh. 

 


