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1 Úvod 

Tento dokument vysvětluje, jak používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu 
(IMI) k výměně informací týkajících se povolení k převodu palných zbraní podle 
nařízení (EU) č. 2019/686.  Jedná se o tři typy výměny informací: 

 „Oznamování předchozího povolení“ (povolení nákupu nebo nabytí palných 
zbraní z jiného členského státu) 

 „Oznamování povolení k převodu palných zbraní“ do jiného členského státu 

 Zaznamenávání „seznamu palných zbraní, u kterých se nevyžaduje předchozí 
povolení“ 

Právní předpisy 

Směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní pozměněná směrnicí 
2008/51/EU a směrnicí (EU) 2017/853 stanoví pravidla pro kontrolu nabývání a držení 
zbraní ve všech členských státech EU. V návaznosti na změnu z roku 2017 se v článku 13 
uvádí, že „příslušné orgány členských států si elektronickými prostředky vyměňují 
informace o udělených povoleních pro převod palných zbraní do jiného členského 
státu“.  

Nařízení (EU) 2019/6861 stanoví, kdy má k výměně informací docházet a jaké informace 
by měly být do výměny informací zahrnuty. Rovněž stanoví, že k výměně má být použit 
systém IMI.  

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/689 provádí ustanovení o výměnách týkajících 
se převodů palných zbraní v rámci Unie, na něž se vztahuje pilotní projekt podle 
článku 4 nařízení (EU) č. 1024/2012, a stanoví základní technické funkce a procedurální 
opatření nutná k provádění příslušných ustanovení o správní spolupráci. 

IMI 

Systém IMI2 je bezpečný, mnohojazyčný online nástroj sloužící k výměně informací. Byl 
vytvořen s cílem usnadnit výměnu informací mezi orgány veřejné správy z celé EU 
a evropskými orgány a subjekty, které se podílejí na praktickém provádění práva EU.  

 

 

  

                                                             

1 Nařízení (EU) 2019/686 pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu 

palných zbraní uvnitř Unie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

2 Internetové stránky systému IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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2 Používání IMI 

2.1 Přihlášení do systému IMI 

Systém IMI lze používat v běžném internetovém prohlížeči. Chcete-li se do systému IMI 
přihlásit ihned,  zkopírujte do svého internetového prohlížeče následující odkaz nebo 
na něj klikněte: 

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

Při prvním přihlášení do systému budete muset zadat své uživatelské jméno a dočasné 
heslo, které vám bylo přiděleno.  

Uživatelé, kteří se přihlašují poprvé, budou okamžitě vyzváni, aby si dočasné heslo 
změnili na nové, libovolně zvolené. Poté budete vyzváni, abyste si vytvořili a potvrdili 
12místný bezpečnostní kód, který budete používat při každém přihlášení do systému 
IMI.  

Při následném přihlašování budete muset zadat své uživatelské jméno a heslo a poté tři 
náhodně vybrané číslice z bezpečnostního kódu (na obrazovce budou požadované 
pozice zvýrazněny). 

Po přihlášení budete přesměrováni na úvodní stránku systému.  

2.2 Úvodní stránka 

Po přihlášení do systému IMI se zobrazí přehled hlavních funkcí (dále jen „Přehled“). 
Nabídka v levé části obrazovky umožňuje: 

 Vyhledávat aktuální oznámení 

 Iniciovat nová oznámení 

 Stahovat soubory se zprávami  

 Změnit heslo a bezpečnostní kód 

 Měnit/prohlížet údaje o vašem orgánu 

 Prohlížet údaje o dalších orgánech zaregistrovaných v IMI 

2.3 Přehled 

Přehled slouží k provádění nejpoužívanějších kroků při výměně informací. Obsahuje 
koncepty vašich oznámení, nově doručená a naposledy aktualizovaná oznámení. 
Uživatelům z ústředních orgánů se zde zobrazují též oznámení, která vyžadují potvrzení 
– pokud oznámení od regionálních či místních orgánů podléhají schválení ze strany 
koordinátorů. 

2.4 Vyhledávání 

Funkce vyhledávání v systému IMI umožňuje vyhledávat záznamy pomocí různých 
kritérií (filtrů).   

K dispozici jsou dvě možnosti: „Prohledat všechny formuláře“ a „Vyhledávat podle 
formuláře“. Vyhledávání podle formuláře umožňuje vyhledávat buď pouze oznámení 
předchozího povolení nebo pouze povolení k převodu a nabízí širší kritéria vyhledávání.   

Doporučujeme, abyste možnost Vyhledávat podle formuláře používali. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Například chcete-li vyhledat již dříve doručené oznámení o předchozím povolení:  
Z nabídky vyberte „Výstrahy a oznámení“ – > „Vyhledávání podle formuláře“ – > „Palné 
zbraně – předchozí povolení“.   

Pak můžete zadat referenční číslo předchozího povolení, pokud jste jej obdrželi 
v listinné podobě, nebo zvolit odesílající zemi a část jména kupujícího nebo prodejce. 
Pozor: Chcete-li vyhledávat jméno kupujícího nebo prodejce, musíte nejprve uvést, zda 
je kupující/prodejce právnická nebo fyzická osoba. 

2.5 Překlady do jiných jazyků 

Systém IMI zajišťuje strojový překlad volného textu do všech úředních evropských 
jazyků. Přeložit si buď můžete nechat text z konkrétního pole (kolonky), nebo můžete 
použít tlačítko „Přeložit vše“ – přeloží se tak veškerý obsah kolonek z daného oznámení, 
a to do jazyka, ve kterém se vám systém právě zobrazuje (tj. vámi nastaveného jazyka). 
Překlad příloh zatím k dispozici není. 

 

 

  



Palné zbraně – předchozí povolení 

 6 

 

3 Palné zbraně – předchozí povolení 

3.1 Právní rámec 

Pokud orgán udělí podnikateli v oboru zbraní nebo fyzické osobě předchozí povolení 
k nabytí palné zbraně z jiného členského státu, musí to druhému členskému státu 
prostřednictvím systému IMI oznámit zasláním oznámení o předchozím povolení. 

Toto oznámení bude obsahovat údaje stanovené v článku 4 nařízení (EU) 2019/686 
a kopii vydaného předchozího povolení. 

 

Členský stát vydávající předchozí povolení musí zaslat oznámení přes systém 
IMI členskému státu, v němž se palné zbraně nacházejí, do 7 kalendářních 
dnů od vydání předchozího povolení. 

3.2 Jak vytvořit a odeslat oznámení o předchozím povolení 

1. V nabídce v levé části obrazovky klikněte na položku Výstrahy a 
oznámeníVytvořit oznámeníPalné zbraně – předchozí povolení. 

2. Vyplňte kolonky na kartě Předchozí povolení: 

 Země, kde se zbraně nacházejí tato země obdrží oznámení přes systém IMI. 

 Naskenovaná kopie předchozího povolení: zde nahrajte naskenovaný doklad 

obsahující předchozí povolení (obvykle ve formátu PDF). 

Klikněte na položku Nahrát soubor a vyberte příslušný dokument. 

 Datum vydání: Den, kdy byl doklad o předchozím povolení vydán. 

 Konec platnosti: Datum, kdy předchozímu povolení skončí platnost. Oznámení 

bude v systému IMI k tomuto dni ukončeno. 

 Vnitrostátní odkaz na předchozí povolení: Jedinečný identifikátor přiřazený 

dokumentu vydávající zemí. 

 Vydal odesílající orgán?: Pokud je orgán, který zasílá oznámení přes systém 

IMI, zároveň orgánem, který vydal předchozí povolení, zvolte ANO, jinak zvolte 

NE a zadejte kontaktní údaje vydávajícího orgánu. 

 Údaje o kupujícím/nabyvateli palných zbraní 

 Údaje o prodejci/držiteli palných zbraní.  Nejprve uveďte, zda je znám 

prodejce nebo držitel zbraní a zda je tak uveden v předchozím povolení. Téměř 

ve všech členských státech tomu tak bývá. Je-li prodejce/držitel zbraní znám, 

musí být ve formuláři v systému IMI uveden. 

 Další informace: Zde můžete uvést doplňující informace o předchozím 

povolení. 

 

Všechna pole, jejichž vyplnění je povinné, jsou označena červenou hvězdičkou 

(*). Bez jejich vyplnění nelze koncept oznámení uložit. 

3. Chcete-li vytvořit nové oznámení, klikněte na Vytvořit v pravém horním rohu 
stránky. 

4. Oznámení má nyní status Koncept. 
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Pokud má oznámení status „Koncept“, můžete: 

 upravovat veškeré údaje 

 Na kartě Administrativní údaje najdete hlavní údaje o položce, např. 

odkazy na další oznámení. 

 Na další kartě můžete připojit poznámky a přílohy. 

5. Klikněte na Odeslat. 

6. Kliknutím na Schválit a předat  oznámení zašlete ústřednímu orgánu v druhém 
státě 

Oznámení má nyní status Lze připomínkovat, dokud neskončí jeho platnost. Během 

trvání tohoto statusu může jak odesílatel, tak příjemce vkládat připomínky a 

připojovat k oznámení dokumenty. Po každém přidání nového dokumentu či přílohy 

bude všem zúčastněným stranám automaticky zaslán e-mail. 

 

Pokud má oznámení status „Lze připomínkovat“: 

 Ústřední orgán může zaslat oznámení regionálnímu nebo místnímu 

orgánu kliknutím na tlačítko Šířit dál, které se nachází v panelu 

nástrojů; 

 Na kartě Příjemci si mohou všechny strany zjistit, které orgány 

oznámení obdržely; 

 Všechny strany mohou k oznámení připojovat připomínky a další 

dokumenty. 

 Samotný obsah oznámení změnit nelze. 

Po odeslání oznámení již není možné jeho obsah aktualizovat. 

 

Pokud potřebujete informace uvedené v oznámení opravit:  

 Otevřete příslušné oznámení a klikněte na tlačítko Stáhnout. Až se 

vám systém zeptá na důvod, uveďte, že hodláte odeslat opravené 

znění oznámení.  

 Klikněte na možnost Použít stejné údajePalné 

zbraněPředchozí povolení a vytvořte tak nové oznámení, které 

bude obsahovat tytéž údaje. 

 Opravte nesprávný údaj a oznámení odešlete.  

3.3 Vydávání předchozího povolení pro tytéž podnikatele v oboru zbraní 

nebo jednotlivce  

Pokud pravidelně vytváříte předchozí povolení pro stejné dva podnikatele nebo fyzické 

osoby, můžete se vyhnout opakovanému vkládání jejich údajů do systému tak, že: 

 Vyhledáte předchozího povolení mezi danými stranami prostřednictvím funkce 

Vyhledávat podle formuláře, jak je popsáno v oddíle 2.4.  
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 Otevřete dané oznámení a klikněte na tlačítko  Použít stejné údaje a zvolte 

možnost Palné zbraně – předchozí povolení, čímž vytvoříte nové oznámení 

o předchozím povolení.  

 Všechny údaje z původního oznámení o předchozím povolení budou 

zkopírovány do nového oznámení a bude již pouze třeba nahrát naskenovaný 

doklad o předchozím povolení a aktualizovat údaje v části o vydání dokladu.  
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4 Oznámení o povolení k převodu 

4.1 Právní rámec 

Pokud určitý orgán vydá „povolení k převodu“ palné zbraně do jiného členského státu 
EU nebo vydá „průvodní doklad“ v případě převodu mezi obchodníky (podnikateli v 
oboru zbraní) podle čl. 11 odst. 3 směrnice o palných zbraních (viz vysvětlení níže), 
musí informovat členský stát, do kterého mají být palné zbraně převedeny, a každý 
členský stát tranzitu EU, a to zasláním „Oznámení o povolení k převodu palných zbraní“ 
prostřednictvím systému IMI. 

Oznámení zaslané přes systém IMI bude obsahovat informace stanovené v článku 6 
nařízení (EU) č. 2019/686, a dále i kopii vydaného povolení k převodu nebo 
průvodního dokladu.  

Před vydáním takových dokladů musí příslušný orgán nejprve ověřit, že obdržel 

oznámení o předchozím povolení přes systému IMI od členského státu, do kterého 

mají být palné zbraně převedeny.  

Existují tři možnosti:  

 Předchozí povolení bylo doručeno prostřednictvím systému IMI: viz oddíl 4.2 

 Byla doručeno jinými prostředky, tj. nikoli prostřednictvím systému IMI: viz 

oddíl Error! Reference source not found.. 

 Se u dotyčných palných zbraní nepožaduje3: viz oddíl Error! Reference source 

not found.. 

 

Členský stát, který vydal povolení k převodu, musí zaslat oznámení přes 
systém IMI před tím, než jsou palné zbraně převedeny do prvního 
tranzitního členského státu, nebo pokud tranzitní členské státy nebudou 
součástí převodu, do členského státu určení. 

V čl. 11 odst. 2 směrnice Rady 91/477/EHS je stanoven postup pro vydávání povolení 
k převodu palných zbraní do jiného členského státu.   

Odchylně od čl. 11 odst. 2 umožňuje ustanovení čl. 11 odst. 3 členským státům vydávat 
povolení podnikatelům v oboru zbraní k provedení převodu do jiného členského státu 
bez získání předchozího povolení k převodu.  V takových případech, kdy obchodník 
informuje příslušný orgán, že hodlá provést převod, vydá orgán průvodní doklad 
ke palným zbraním, dále jen průvodní doklad. 

  

                                                             
3 Jak je stanoví směrnici Rady 91/477/EHS v čl. 11 odst. 4. 
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4.2 Oznámení o povolení k převodu po obdržení předchozího povolení 

prostřednictvím systému IMI 

Pokud jste prostřednictvím systému IMI obdrželi předchozí povolení, použijte oznámení 

o předchozím povolení ze systému IMI jako základ k vytvoření oznámení o povolení 

převodu. Příslušné údaje se tak zkopírují z již existujícího oznámení a nebudete je muset 

zadávat znovu.  

1. Vyhledejte si související oznámení o předchozím povolení v systému IMI.  

 Z nabídky vyberte Výstrahy a oznámeníVyhledávat podle formuláře 

Palné zbraně – předchozí povolení. 

 Zadejte některá kritéria vyhledávání, jako např. odesílající zemi, odkaz 
na předchozí povolení nebo jméno prodejce nebo kupujícího.   

 Zobrazí se vám seznam oznámení, která stanoveným kritériím odpovídají. 
Klikněte na příslušné oznámení o předchozím povolení a otevřete jej 

2. Klikněte na Použít stejné údaje v pravém horním rohu panelu nástrojů a vyberte 
Palné zbraně – povolení k převodu čl. 11 odst. 2 a 3. 

 

Funkce Opakované použití údajů umožňuje vytvořit nové oznámení za 

použití údajů z již existujícího oznámení. 

3. Zahájí se generování nového konceptu oznámení. Řada kolonek bude vyplněna 
údaji z předchozího oznámení (např. údaje o kupujícím a prodejci). 

Některé další údaje však budete muset zadat manuálně: 

 Uskuteční se převod přes nějaké tranzitní země? Vyberte ano nebo ne. 

Pokud ano, budete muset vybrat jednu nebo více zemí EU a případně také 

příslušné země, které nejsou členy EU.  

Každé z vybraných zemí bude oznámení zasláno. 

 Toto oznámení se týká převodu palných zbraní na základě: vyberte čl. 11 

odst. 2 nebo čl. 11 odst. 3 – podrobnosti o právním rámci najdete v oddíle 4.1. 

 

Pokud je povolení vydáno podle čl. 11 odst. 2 směrnice Rady 91/477/EHS, 

budete muset nahrát „povolení k převodu“. Pokud podle čl. 11 odst. 3, 

nahrajte průvodní doklad. 

 Týká se oznámení převodu mezi podnikateli v oboru zbraní? Vyberte ano 

nebo ne.  

 Odeslání a Předpokládané doručení: Vyplnění těchto kolonek není u převodů 

mezi podnikateli v oboru zbraní povinné. Jinak povinné je. 

 Datum vydání: Toto je datum, kdy bylo povolení vydáno. 

 Konec platnosti: Jedná se o datum skončení platnosti povolení k převodu nebo 

průvodního dokladu. Oznámení bude v systému IMI k tomuto dni ukončeno.  

 Vnitrostátní referenční číslo povolení k převodu Jedinečný identifikátor 

přiřazený dokumentu vydávající zemí. 
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 Vydal odesílající orgán?: Pokud je orgán, který zasílá oznámení přes systém 

IMI, zároveň orgánem, který vydal povolení k převodu, zvolte ANO, jinak zvolte 

NE a zadejte kontaktní údaje vydávajícího orgánu. 

 Počet palných zbraní: Počet palných zbraní, na něž bylo v přiloženém 

dokumentu uděleno povolení. 

 Počet hlavních částí palných zbraní: Počet hlavních částí, které smí být 

převedeny. 

 Předchozí povolení: V tomto případě vyberte možnost doručeno přes systém 

IMI. Dokument o předchozím povolení ze systému IMI bude do oznámení 

automaticky vložen. 

4. Poté klikněte na Vytvořit v pravém horním rohu stránky a vytvořte nové oznámení. 

5. Oznámení má nyní status Koncept. 

 

Pokud má postup status „Koncept“, můžete: 

 Upravovat veškeré údaje 

 Na kartě Administrativní údaje máte k dispozici údaje o celém 

postupu např. odkaz na původní oznámení o předchozím 

povolení. 

 Vkládat poznámky a přílohy na příslušné kartě. 

6. Klikněte na Odeslat. 

7. Klikněte na Schválit a předat a vaše oznámení bude zasláno ústředním orgánům 
v cílových a tranzitních zemích EU. 

Oznámení má nyní status Lze připomínkovat, dokud neskončí jeho platnost. 

 

Je-li postup ve fázi, kdy je možné vkládat připomínky: 

 Ústřední orgán může zaslat oznámení regionálnímu nebo místnímu 

orgánu kliknutím na tlačítko Šířit dál, které se nachází v panelu 

nástrojů; 

 Na kartě Příjemci si mohou všechny strany zjistit, které orgány 

oznámení obdržely; 

 Všechny strany mohou k oznámení připojovat připomínky a další 

dokumenty. 

Po odeslání oznámení již není možné jeho obsah aktualiz3ovat. 

 

Pokud potřebujete informace uvedené v oznámení opravit:  

 Otevřete příslušné oznámení a klikněte na tlačítko Stáhnout. Až se 

vám systém zeptá na důvod, uveďte, že hodláte odeslat opravené 

znění oznámení.  

 Klikněte na Použít stejné údaje — > Palné zbraně – povolení 

k převodu čl. 11 odst. 2 a 3 a vytvořte nové oznámení se stejnými 

údaji. 

 Opravte nesprávný údaj a oznámení odešlete.  
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4.3 Oznámení povolení k transferu, pokud jste  předchozí povolení 

neobdrželi prostřednictvím systému IMI  

Členské státy mají povinnost oznamovat předchozí povolení prostřednictvím systému 

IMI do 7 kalendářních dnů od vydání. Pokud obdržíte předchozí povolení jinými 

prostředky, například v listinné podobě, a neobdržíte ho přes systém IMI s připojenou 

kopií předchozího povolení, kontaktujte příslušné orgány daného členského státu 

a požádat je, aby zaslali oznámení prostřednictvím systému IMI.   

Při prvním spuštění systému IMI za účelem  výměny informací budete možná nutné 

vydat povolení k převodu pro ty případy, kdy bylo předchozí povolení vydáno před 

datem začátku oznamovací povinnosti prostřednictvím aplikace IMI, tj. před 3. zářím 

2019. V těchto případech vydáte povolení k převodu na základě předchozího povolení 

získaného jinými prostředky než systémem IMI. V takovém případě postupujte podle 

kroků uvedených níže – vytvořte oznámení a připojte kopii předchozího povolení spolu 

s povolením k převodu nebo průvodním dokladem. 

1. V nabídce v levé části obrazovky klikněte na položku Výstrahy a 
oznámeníVytvořit oznámeníPalné zbraně – povolení k převodu čl. 11 odst. 
2 a 3. 

2. Pokračujte krokem 3 v oddíle 4.2 výše a vyplňte všechna pole v oznámení. Kromě 
toho budete muset provést toto: 

 Vyberte vydávající zemi (vaše země) a zemi určení; 

 Vyberte doručeno jinými prostředky v kolonce předchozí povolení 

 Nahrajte doklad o předchozím povolení; 

 Zadejte údaje o kupujícím/nabyvateli palných zbraní 

 Zadejte údaje o prodejci/držiteli palných zbraní. 

4.4 Oznámení o povolení k převodu v případě, že se předchozí povolení 

nevyžaduje 

Můžete využít databázi (úložiště) systému IMI nazvané „Seznamy palných zbraní, 

u nichž se nevyžaduje předchozí povolení“, kde zjistíte, zda mohou být určité palné 

zbraně převedeny na území jiného členského státu bez jeho předchozího povolení. 

Při přepravě palných zbraní, u nichž cílový členský stát nevyžaduje předchozí povolení, 

se postupuje takto:  

1. V nabídce klikněte na položku Výstrahy a oznámeníVytvořit oznámeníPalné 
zbraně – povolení k převodu čl. 11 odst. 2 a 3. 

2. Pokračujte krokem 3 v oddíle 4.2 výše a vyplňte všechna pole v oznámení. Kromě 
toho budete muset provést toto: 

 Vyberte vydávající zemi (vaše země) a zemi určení; 

 U položky předchozí povolení vyberte možnost u těchto palných zbraní se 

nevyžaduje oznámení podle čl. 11 odst. 4 směrnice Rady 91/477/EHS 

Kolonka pro vložení předchozího povolení se neobjeví. 

 Zadejte údaje o kupujícím/nabyvateli palných zbraní 

 Zadejte údaje o prodejci/držiteli palných zbraní. 
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5 Seznam palných zbraní, u kterých se nevyžaduje předchozí 
povolení 

5.1 Právní rámec 

Čl. 11 odst. 4 směrnice i palných zbraních stanoví, že každý členský stát musí ostatním 
členským státům poskytnout seznam palných zbraní, které mohou být na jeho 
území převedeny bez předchozího povolení. 

Podle článku 5 nařízení č. 2019/686 je v systému IMI vyhrazeno úložiště (centrální 

databáze) sloužící k uchovávání a procházení těchto seznamů. 

Každý členský stát by měl v databázi vytvořit jeden záznam.  

 

Členské státy by měly tento záznam v databázi vytvořit před zahájením 
výměny informací, tj. do 3. září 2019. 

5.2 Jak vytvořit zápis v databáze (úložišti) 

1. V nabídce klikněte na možnost Úložiště a seznamyVytvořit položku. 

2. Vyplňte kolonku členský stát – zadejte vaši zemi. 

3. Pokud existují palné zbraně, které mohou být do vašeho členského státu převedeny 
bez předchozího povolení, můžete:  

 Zadat seznam palných zbraní manuálně, řádek po řádku, kliknutím 
na tlačítko „Přidat“ a zanesením podrobných údajů o každém typu palné 
zbraně nebo 

 Připojit seznam takových palných zbraní.  

V opačném případě uveďte, že všechny palné zbraně podléhají předchozímu 
povolení. 

4. Poté klikněte na Vytvořit v pravém horním rohu stránky. Vygeneruje se záznam, 
který bude mít status „Koncept“. V tomto okamžiku můžete informace dále 
upravovat. 

5. Po kontrole správnosti a úplnosti údajů  klikněte na možnost Aktivovat. Váš záznam 
se od to chvíle bude zobrazovat všem členským státům. 
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6 Zdroje informací 

INTERNETOVÉ STRÁNKY SYSTÉMU IMI: 

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

NÁRODNÍ KOORDINÁTOR SYSTÉMU IMI: 

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

ASISTENČNÍ SLUŽBA IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

