
Informačný systém o
 vnútornom trhu   

(IMI)

Lepšia komunikácia medzi orgánmi
Lepšie služby pre občanov a podniky

Ktoré oblasti nástroj IMI zastrešuje?

Odborné kvalifikácie 
2005/36/ES

Služby 
2006/123/ES

Vysielanie pracovníkov 
96/71/ES

Preprava peňažnej hotovosti 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EÚ

Práva pacientov 
2011/24/EÚ

Preukazy rušňovodičov 
2014/89/EÚ

Elektronický obchod 
2000/31/ES

Chceli by ste sa dozvedieť viac?

Navštívte naše webové sídlo:  

ec.europa.eu/imi-net

Úvod pre verejné orgány 

Zodpovedáte za oblasť, ktorú zastrešuje IMI? Spýtajte sa vášho 
národného koordinátora IMI (NIMIC) na možnosť registrácie v 

IMI. Kontaktné údaje NIMIC nájdete na webovom sídle IMI.

Nástroj IMI dostal podporu z programu riešenia 
interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) 

Európskej komisie. 
ec.europa.eu/isa

Verejné obstarávanie 
2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113483895&uri=CELEX:32011R1214
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112683605&uri=CELEX:32013H0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112630675&uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113783851&uri=CELEX:32014D0089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113722459&uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411114061487&uri=CELEX:32014L0025


Čo je to IMI?

• IMI je viacjazyčný online IT nástroj.

Uľahčuje výmenu informácií medzi tými orgánmi verejnej 
správy v celej Európe, ktoré sú zapojené do praktického 
vykonávania právnych predpisov EÚ.

• IMI umožňuje správnym orgánom:

 ✓ identifikovať partnerské orgány v inej krajine EÚ,
 ✓ klásť týmto partnerom otázky,
 ✓ prekonať jazykové bariéry prostredníctvom vopred 
preložených súborov otázok a odpovedí a formulárov,

 ✓ vzájomne sa informovať o vývoji,
 ✓ uchovávanie a výmenu informácií.

• IMI spája približne 13 000 používateľov z viac ako 7 000 
verejných orgánov.

Ako tento nástroj funguje v praxi?

Aké sú prínosy IMI?

• Nástroj IMI je dostupný na internete a nevyžaduje si 
nijaký špeciálny softvér.

• Je bezpečný a zabezpečuje ochranu osobných údajov:

 ✓ prístup majú iba registrované verejné orgány,
 ✓ orgány majú prístup len k informáciám, ktoré sa priamo 
týkajú ich úlohy,

 ✓ ponúka väčšiu mieru ochrany údajov ako iné 
komunikačné kanály, ako je e-mail alebo telefón,

 ✓ automaticky uplatňuje dodatočné opatrenia na ochranu 
osobných údajov.

• Vnútroštátni koordinátori IMI poskytujú odbornú prípravu 
a podporu.

• IMI znižuje náklady pre občanov, spôsobené 
administratívnych prieťahmi.

• Orgány môžu sledovať pokrok vo vybavovaní ich žiadosti v 
IMI a nástroj automaticky posiela pripomienky.

• Nástroj je flexibilný a je možné ho prispôsobiť rozdielnym 
vnútroštátnym administratívnym štruktúram (napr. 
centralizovaným, decentralizovaným).

 

Žiadosti o informácie

Umožňuje orgánu v jednej krajine 
zaslať otázku alebo žiadosť o 
informácie partnerovi v inej krajine, 
napr. o odborných kvalifikáciách 
alebo pracovných skúsenostiach.

Oznámenia a výstrahy

Umožňujú orgánom informovať 
ostatné partnerské orgány o nových 
opatreniach, obmedzeniach, 
rizikách či udalostiach (napr. 
o nových typoch diplomov 
architektov).

Úložiská alebo zoznamy

Umožňujú orgánom uchovávať 
a konzultovať štruktúrované 
informácie, ako sú databázy 
licencií na prepravu peňažnej 
hotovosti alebo zoznamy registrov 
dostupné pre všetky orgány IMI.

Správny orgán v Nemecku potrebuje ďalšie informácie o 
kvalifikácii slovenského architekta. Vyberie si príslušné otázky v 
nemčine. Slovenský orgán dostane žiadosť a otázky s možnými 
odpoveďami sa mu zobrazia v slovenčine. Odpoveď, ktorú poskytne, 
sa však nemeckému správnemu orgánu zobrazí v nemčine.

Orgány eurozóny si môžu overiť, či spoločnosť na prepravu 
eurovej hotovosti cez hranice má požadovanú licenciu.

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty 
o akýchkoľvek nových požiadavkách, ktoré ukladajú 
poskytovateľom služieb.


