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1. Úvod  

V roku 2011 sa spustil pilotný projekt s cieľom overiť používanie systému IMI na 

výmenu informácií medzi subjektmi verejného sektora, ktoré zodpovedajú za 

monitorovanie podmienok zamestnávania vyslaných pracovníkov, na základe smernice 

96/71/ES o vysielaní pracovníkov.  

Po trojročnej skúšobnej dobe a pozitívnom hodnotení sa používanie systému IMI na 

účely smernice o vysielaní pracovníkov formalizovalo v ustanoveniach smernice 

2014/67/EÚ o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov. 

Cieľom smernice o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov je zlepšiť 

vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie smernice o vysielaní pracovníkov. Systém 

IMI zohráva kľúčovú úlohu pri podpore posilnenej administratívnej spolupráce, z ktorej 

smernica vychádza. Všeobecné zásady vzájomnej pomoci sú opísané v článku 6, 

v ktorom sa zavádzajú aj zákonné lehoty na odpoveď na žiadosti o informácie. 

V článku 7 sa opisujú úlohy hostiteľského členského štátu a členského štátu usadenia 

v rámci administratívnej spolupráce.  

S cieľom prispieť k zabezpečeniu presadzovania sa v kapitole VI smernice uvádza 

vzájomná pomoc medzi orgánmi v prípade potreby pri oznamovaní rozhodnutí 

a vymáhaní administratívnych sankcií a/alebo pokút pomocou jednotného nástroja 

generovaného prostredníctvom systému IMI.  

Súhrn ustanovení o vzájomnej pomoci zo smernice o vysielaní pracovníkov a smernice 

o presadzovaní sa zaviedol do systému IMI prostredníctvom 4 rôznych modulov: 

 Modul Právny základ 

1. Žiadosť v súvislosti s vysielaním 

pracovníkov 

(článok 4 smernice 96/71/ES 

a články 6, 7 a článok 10 ods. 3 

smernice 2014/67/EÚ) 

2. Oznamovanie nezrovnalostí (článok 7 ods. 4 smernice 

2014/67/EÚ) 

3. Žiadosti o oznámenie rozhodnutia 

o uložení sankcie a/alebo pokuty 

(kapitola VI smernice 2014/67/EÚ) 

4. Žiadosti o vymáhanie sankcie a/alebo 

pokuty 

(kapitola VI smernice 2014/67/EÚ) 

 

V závislosti od právomocí vášho orgánu môžete mať prístup ku všetkým z týchto 

modulov alebo len k niektorým z nich. 

V tejto príručke sa uvádza spôsob používania prvých dvoch modulov. Samostatná 

príručka sa vzťahuje na dva moduly týkajúce sa žiadostí o oznamovanie a vymáhanie 

sankcií a/alebo pokút.  
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 Všetky formuláre týkajúce sa vysielania pracovníkov majú zhruba rovnakú 

štruktúru. Znamená to, že môžete otvoriť akúkoľvek existujúcu požiadavku 

a skopírovať jej obsah do nového formulára akéhokoľvek druhu, pokiaľ máte 

prístup k príslušnému modulu. 
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2. Modul žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov  

2.1. Informácie o module 

Modul žiadostí je hlavný modul pre administratívnu spoluprácu na základe uvedených 

dvoch smerníc o vysielaní pracovníkov. Slúži na podporu vzájomnej pomoci tým, že 

umožňuje orgánu v jednom členskom štáte požiadať o informácie alebo pomoc orgán 

v inom členskom štáte. Po zavedení smernice o presadzovaní sa zmenila štruktúra 

modulu a modul sa rozšíril, aby zahŕňal nové povinnosti. V súčasnosti ponúka spolu päť 

formulárov žiadostí:  

1. naliehavé žiadosti;  

2. žiadosti týkajúce sa vyslania;  

3. žiadosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia; 

4. žiadosti týkajúce sa pracovných podmienok; 

5. žiadosti o zaslanie dokumentov poskytovateľovi služieb. 

Prvý formulár uvedený vyššie, formulár naliehavej žiadosti, je nový formulár na 

overenie usadenia sa poskytovateľa služieb v inom členskom štáte: [článok 6 ods. 6 

písm. a)].  

Formuláre so žiadosťami o informácie týkajúce sa vyslania, bezpečnosti a ochrany 

zdravia a pracovných podmienok zodpovedajú pôvodnému formuláru žiadosti 

o informácie rozdelenému na tri časti. Malo by sa tým uľahčiť vyhľadanie relevantných 

otázok a mal by sa znížiť celkový počet otázok v jednej žiadosti. Otázky vychádzajú zo 

vzťahov a podmienok zamestnania uvedených v článku 3 smernice o vysielaní 

pracovníkov, ktoré dopĺňajú ďalšie otázky vyplývajúce zo smernice o presadzovaní.  

Piaty formulár so žiadosťou o zaslanie dokumentov je takisto nový formulár, ktorý 

uľahčuje zasielanie dokumentov uvedené v článku 6 ods. 3) smernice o presadzovaní.  

 Ak máte prístup k modulu žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov, 

všetkých päť formulárov nájdete v možnosti ponuky -> Žiadosti (nové 

formuláre) 

2.2. Naliehavé žiadosti 

Naliehavé otázky týkajúce sa usadenia sa poskytovateľa služieb 

Smernica o presadzovaní [článok 6 ods. 6 písm. a)] umožňuje orgánu naliehavo požiadať 

o informácie týkajúce sa usadenia sa poskytovateľa služieb, ktorý vyslal pracovníkov na 

územia podliehajúce tomuto orgánu.  

Formulár naliehavej žiadosti slúži len pre naliehavé prípady, pričom by orgány mali byť 

schopné odpovedať na tieto otázky na základe informácií dostupných vo vnútroštátnych 

registroch.  

Potvrdenie a odôvodnenie naliehavosti 
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Pri odosielaní naliehavej požiadavky musíte najskôr potvrdiť, že je skutočne naliehavá, 

a jasne uviesť dôvod naliehavosti v poli s voľnými textom vrátane určitých 

podrobností, ktoré odôvodňujú túto naliehavosť.  

 Tento formulár by ste mali použiť v prípade odôvodnenej naliehavosti. 

Lehoty pre naliehavé žiadosti  

V znení smernice o presadzovaní sa stanovuje lehota dvoch pracovných dní na 

odpoveď na naliehavé žiadosti. Systém IMI však pracuje s kalendárnymi dňami a neberie 

do úvahy víkendy a voľné dni v rôznych krajinách.  

 Pri odosielaní žiadosti musíte uviesť, do koľkých kalendárnych dní 

požadujete odpoveď.  

 Pri prijatí prichádzajúcej naliehavej žiadosti musíte uviesť, do koľkých 

kalendárnych dní predpokladáte poskytnutie odpovede.  

 V oboch prípadoch možno v systéme zadať najviac päť kalendárnych dní. 

Takto možno zohľadniť víkendy a obdobia sviatkov, napríklad Veľkú noc.  

 Podľa smernice o presadzovaní musí príjemca naliehavej žiadosti odpovedať čo 

najskôr a najviac do dvoch pracovných dní. 

 

2.3. Žiadosti týkajúce sa vyslania 

Otázky o vyslaní 

Pomocou tohto formulára môžete požadovať informácie o konkrétnom vyslaní, keď boli 

pracovníci vyslaní na územie vášho členského štátu alebo keď spoločnosť so sídlom vo 

vašom členskom štáte vyslala pracovníkov na územie iného členského štátu.  

Pri odosielaní žiadosti o informácie týkajúce sa vyslania si môžete vybrať z otázok 

v štyroch kategóriách:  

1. otázky o vysielajúcej spoločnosti;  

2. otázky o vyslaných pracovníkoch; 

3. otázky o povahe vyslania (dátum začiatku, dátum ukončenia, …) a 

4. otázky o priložených dokumentoch.  

Otázky boli pôvodne sformulované pre pilotný projekt vysielania pracovníkov 

a vychádzajú z článku 3 smernice o vysielaní pracovníkov. Doplnili sa niektoré nové 

otázky vyplývajúce zo smernice o presadzovaní.  

V článku 4 smernice o presadzovaní sa uvádza, ako orgány vykonajú celkové 

posúdenie s cieľom určiť skutočné vyslanie a predchádzať zneužívaniu a obchádzaniu. 

Na žiadosť odborníkov v oblasti vysielania pracovníkov sú otázky týkajúce sa rôznych 

prvkov, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri celkovom posúdení, identifikované 

pomocou odkazov na článok 4 a umiestnené na začiatok jednotlivých zoznamov otázok 

v tomto formulári.  
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 Pri odosielaní žiadosti venujte pozornosť tomu, aby ste vybrali len požadované 

otázky, aby sa predišlo nepotrebnému zaťaženiu odpovedajúceho orgánu.  

 

Odôvodnenie žiadosti 

Od žiadajúceho orgánu sa vyžaduje, aby uviedol odôvodnenie každej žiadosti 

o informácie a to výberom z pripraveného zoznamu odôvodnení. Cieľom je zabezpečiť, 

že žiadosti o informácie sa vzťahujú na konkrétne vyslanie. 

 Prostredníctvom tohto formulára by ste mali klásť len otázky týkajúce sa 

konkrétneho vyslania. 

Lehoty pre žiadosti o informácie (ktoré nie sú naliehavé) 

V znení smernice o presadzovaní sa stanovuje najdlhšia lehota 25 pracovných dní na 

odpoveď na žiadosti o informácie. Ako je však už uvedené v oddiele 2.2, systém IMI 

pracuje s kalendárnymi dňami a neberie do úvahy víkendy a voľné dni v rôznych 

krajinách.  

 Pri odoslaní žiadosti, resp. pri prijatí prichádzajúcej žiadosti musíte uviesť, do 

koľkých kalendárnych dní potrebujete odpoveď, resp. do koľkých 

kalendárnych dní predpokladáte poskytnutie odpovede.  

 V systéme možno zadať najviac 35 kalendárnych dní – ekvivalent 25 

pracovných dní.  

 Podľa smernice o presadzovaní musí príjemca žiadosti o informácie týkajúce sa 

vysielania pracovníkov odpovedať do 25 pracovných dní (35 kalendárnych dní), 

pokiaľ sa vzájomnou dohodou s odosielateľom neodsúhlasí kratšia lehota. 

2.4. Žiadosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia 

Pomocou tohto formulára môžete klásť otázky o opatreniach v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia, ktoré súvisia s konkrétnym vyslaním, ako aj otázky o okolnostiach 

konkrétnej nehody na pracovisku. Otázky v tomto formulári boli sformulované 

a schválené Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce. 

Pri vytváraní žiadosti týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia sa od odosielajúceho 

orgánu vyžaduje, aby uviedol, či sa žiadosť týka nehody. Ak je tomu tak, je potrebné 

uviesť všetky známe podrobnosti o nehode, napríklad dátum a miesto.  

Rovnako ako v predchádzajúcom oddiele 2.2, musí sa uviesť odôvodnenie a uplatňuje sa 

rovnaká maximálna lehota 35 kalendárnych dní.  

2.5. Žiadosti týkajúce sa pracovných podmienok 

Tento formulár obsahuje otázky o príslušných pracovných podmienkach. Otázky sa 

uvádzajú v ôsmich kategóriách. Žiadosti môžu obsahovať jednu alebo viacero otázok 

z ktorejkoľvek kategórie. Pri mnohých z týchto otázok môžu odpovede poskytnuté 

odpovedajúcim orgánom vyvolať ďalšie podotázky.  
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Napríklad v prípade tejto otázky v kategórii Dĺžka pracovného času a doba odpočinku 

(Pracovný čas): 

[F213] Existuje pravidlo týkajúce sa minimálnej doby odpočinku vo vašom členskom štáte?  

Ak sa zadá odpoveď áno, zobrazia sa tieto otázky: 

-> Ak áno, ako sa počíta doba odpočinku? 

-> Aká je minimálna doba odpočinku v hodinách? 

Pri mnohých otázkach o pracovných podmienkach má odpovedajúci orgán možnosť 

výberu odpovedí z rozbaľovacieho zoznamu. Napríklad pri tejto otázke v časti Mzdové 

tarify: 

[F403] Podľa čoho sa vypočíta náhrada mzdy?  

Respondent má na výber možnosti: 

na dennom základe 

na týždennom základe 

na dvojtýždennom základe 

na mesačnom základe 

na ročnom základe 

iné, tak ako sa uvádza nižšie 

Tieto pripravené odpovede poskytujú žiadajúcemu orgánu jasnú a jednoznačnú 

odpoveď v jeho vlastnom jazyku. Keď sú k dispozícii pripravené odpovede, dostupné je 

aj pole s voľným textom na doplňujúce vysvetlenie. 

2.6. Žiadosť o zaslanie dokumentov 

Formulár, ktorým sa žiada orgán v inom členskom štáte o zaslanie dokumentov, má 

rovnakú štruktúru ako ostatné formuláre žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov 

s tým rozdielom, že namiesto odpovedí na otázky odosielateľ žiada príjemcu o to, aby 

v jeho mene zaslal poskytovateľovi služieb jeden alebo viacero priložených dokumentov.  

Odôvodnenie 

Tak ako pri všetkých ostatných žiadostiach, odosielateľ musí uviesť odôvodnenie 

žiadosti.  

Lehoty na zaslanie dokumentov 

Pri týchto žiadostiach neexistuje zákonná lehota. Z praktických dôvodov možno uviesť 

lehotu do troch mesiacov.  

Možné odpovede 

Pri odpovedaní na žiadosť o zaslanie dokumentov sa vám zobrazí výber pripravených 

odpovedí:  

 Dokument/-y sme zaslali poskytovateľovi služieb 
 Proti poskytovateľovi služieb sa vedie insolvenčné konanie Preto sme doručili tento 

dokument inej organizácii 
 Dokument/-y sme nemohli zaslať poskytovateľovi služieb 
 Dokument/-y nezašleme z dôvodu uvedeného ďalej 
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Pri každej odpovedi sa vyžaduje uvedenie ďalších podrobností. Napríklad pri možnosti  

 Dokumenty sme nemohli zaslať poskytovateľovi služieb sa uvádza:  

Z týchto dôvodov: 
 Poskytovateľa služieb nebolo možné lokalizovať 
 Poskytovateľ služieb nie je usadený v našom členskom štáte 
 Poskytovateľ služieb už neexistuje 
 Z iných dôvodov, ako sa uvádza ďalej  
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3. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov  

S výnimkou žiadosti o zaslanie dokumentov majú všetky žiadosti rovnakú štruktúru 

s uvedením týchto podrobností:  

a) žiadosť (odôvodnenie, lehota na odpoveď, vybratý príjemca); 

b) vysielajúca spoločnosť; 

c) vyslaní pracovníci; 

d) otázky a odpovede;  

e) správy a podporné dokumenty a  

f) systémom generované informácie označované ako informácie o správe. 

Žiadosť o zaslanie dokumentov neobsahuje podrobnosti o vyslaných pracovníkoch 

a namiesto otázok a odpovedí obsahuje žiadosť o zaslanie priložených dokumentov 

poskytovateľovi služieb. 

Žiadosť môžu odoslať alebo na ňu môžu odpovedať používatelia s prístupom k modulu 

žiadostí a s právami „spracovateľa“.  

Všetkých päť formulárov v module žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov možno 

vytvoriť a konzultovať v možnosti ponuky Žiadosti (nové formuláre).  

Žiadosti, pri ktorých sa vyžaduje činnosť zo strany vášho orgánu, sú uvedené na 

paneli nástrojov. 

3.1. Príprava návrhu žiadosti 

Novú žiadosť možno vytvoriť pomocou možnosti ponuky:  

Žiadosti (nové formuláre) -> Vytvoriť žiadosť  

Zobrazí sa päť formulárov žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov a v závislosti od 

vašich prístupových práv aj ďalšie formuláre. 

Ako pri všetkých výmenách informácií v systéme IMI sa žiadosti zadávajú a zobrazujú na 

niekoľkých kartách alebo obrazovkách. Pri vytváraní novej žiadosti musíte vyplniť 

všetky povinné údaje na jednej obrazovke, a až potom budete môcť prejsť na ďalšiu 

obrazovku. Povinné údaje sú označené červenou hviezdičkou.  

Ak sa pokúsite prejsť na ďalšiu obrazovku bez vyplnenia povinných údajov alebo ak 

úspešne neprebehnú kontroly platnosti údajov, na paneli vľavo hore na obrazovke sa 

zobrazia chybové správy a polia obsahujúce chybu sa zvýraznia červenou. Zoznam 

chýb môžete zatvoriť a znova otvoriť, ak prekrýva zobrazenie na obrazovke. 

1. krok – Obrazovka s odôvodnením, lehotou na odpoveď a odpovedajúcim 

orgánom 

 Úplne prvým krokom pri vytváraní každej žiadosti je uvedenie odôvodnenia 

žiadosti. V závislosti od konkrétneho formulára to môže mať podobu poľa 

s voľným textom alebo zoznamu pripravených odôvodnení, prípadne môžu byť 
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dostupné obe možnosti. Tým, že sa od odosielateľa vyžaduje odôvodnenie 

zaslania žiadosti, sa pomáha zabezpečiť, že sa žiadosť zasiela na základe 

relevantného právneho rámca.  

 Pri stanovení lehoty na odpoveď musí odosielateľ uviesť, do koľkých 

kalendárnych dní sa vyžaduje odpoveď. Odpovedajúci orgán by to mal vziať 

do úvahy, keď uvádza, do koľkých dní predpokladá poskytnutie odpovede. Počet 

dní uvedený odpovedajúcim orgánom určuje konečnú lehotu na odpoveď na 

žiadosť.  

Maximálne lehoty a súvisiace právne povinnosti pre jednotlivé formuláre sú 

uvedené v oddiele 2. 

 Ďalej je potrebné vybrať odpovedajúci orgán. Kliknite na funkciu 

vyhľadávania a zadajte kritériá vyhľadávania: vyberte krajinu, ktorej sa má 

žiadosť odoslať, a zadajte všetky ďalšie známe kritériá, napríklad časť názvu 

alebo mesta. Prípadne len vyberte krajinu a stlačte tlačidlo vyhľadávania. 

V systéme sa zobrazia všetky orgány, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám 

a majú prístup k modulu žiadostí v súvislosti s vysielaním pracovníkov. Ak si 

chcete pozrieť podrobnosti o konkrétnom orgáne uvedenom vo výsledkoch 

vyhľadávania, dvakrát kliknite na príslušný riadok. V systéme IMI sa otvorí nová 

karta s úplnými podrobnosťami o danom orgáne. Na základe týchto podrobností 

môžete určiť, či je to pravdepodobne vhodný orgán na odpoveď na vašu žiadosť.  

Napríklad: hľadáte príslušný orgán v talianskej Verone (kde sú mnohé orgány 

zodpovedné za vysielanie pracovníkov) 

Vyberte krajinu „Taliansko“ a mesto „Verona“.  

Ak zistíte, že nedokážte určiť správny odpovedajúci orgán, stačí vyhľadať 

v príslušnej krajine orgán, ktorý má v module úlohu „koordinátora“. Koordinátor 

potom postúpi vašu žiadosť príslušnému orgánu. 

 

2. krok – Predmet žiadosti  

V ďalšom kroku je potrebné zadať informácie o poskytovateľovi služieb, vyslaných 

pracovníkoch a v prípade žiadostí týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti v relevantných 

prípadoch aj podrobnosti o nehode.  

 Pri každej žiadosti v súvislosti s vysielaním pracovníkov sa musia uviesť 

podrobnosti o vysielajúcej spoločnosti (poskytovateľovi služieb). Napriek 

tomu, že mnohé polia nie sú povinné, je dôležité uviesť čo najviac informácií, aby 

odpovedajúci orgán mohol jednoducho a spoľahlivo identifikovať poskytovateľa 

služieb.  

Každá žiadosť v súvislosti s vysielaním pracovníkov sa musí vzťahovať na skutočné 

vyslanie, z toho dôvodu musia byť prinajmenšom uvedené podrobnosti o vysielajúcej 

spoločnosti (poskytovateľovi služieb). 
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 Ak sa žiadosť vzťahuje na jedného alebo viacerých vyslaných pracovníkov, 

podrobnosti o pracovníkoch možno uviesť buď tak, že sa ručne zadajú 

podrobnosti o jednotlivých pracovníkoch, alebo tak, že sa k žiadosti pripojí 

súbor, napríklad vo formáte PDF, s podrobnosťami o jednotlivých pracovníkoch.  

Ručné zadanie podrobností o vyslaných pracovníkoch (v zobrazenej tabuľke) 

Keď ručne zadávate podrobnosti o jednom alebo viacerých vyslaných 

pracovníkoch, podrobnosti sa zadávajú po jednotlivých pracovníkoch 

a zobrazujú sa v tabuľke alebo zozname. Ručné zadanie podrobností:  

 Označte, že podrobnosti sa uvádzajú v tabuľke.  

 V paneli, ktorý sa otvorí nižšie, kliknite na položku pridať. 

 Zobrazí sa riadok s číslom 1 a pod panelom sa zobrazia polia 

s podrobnosťami o prvom pracovníkovi.  

 Vyplňte všetky známe podrobnosti o pracovníkovi. 

 Ak chcete zadať podrobnosti o ďalšom pracovníkovi, znova kliknite na 

položku pridať. V tabuľke sa zobrazí nový riadok s číslom 2 a súbor polí.  

 Pokračujte, až kým nezadáte podrobnosti o všetkých pracovníkoch, 

a potom kliknite na položku Ďalej.  

Podrobnosti o pracovníkovi, ktorého ste už zadali, môžete upraviť kliknutím na 

príslušný riadok v tabuľke alebo zozname. Ak kliknete na položku pridať, ale 

nezadáte povinné údaje o pracovníkovi, zobrazí sa chyba. Vyplňte všetky 

podrobnosti alebo odstráňte riadok tak, že ho vyberiete v tabuľke a kliknete na 

položku odstrániť.  

Zadanie podrobností o vyslaných pracovníkoch v priloženom súbore 

Ak sa žiadosť týka veľkého počtu pracovníkov, môže byť pre vás jednoduchšie 

priložiť súbor, v ktorom sa nachádzajú podrobnosti o vyslaných pracovníkoch. 

Postup: 

 Označte, že podrobnosti sa uvádzajú v priloženom súbore. 

 Kliknite na položku pridať, potom na položku prehľadávať, označte 

súbor a kliknite na položku uložiť. 

Obsah priloženého súboru môžete skontrolovať kliknutím na položku stiahnuť. 

Ak potrebujete súbor zmeniť, kliknite na položku odstrániť a zopakovaním 

postupu pridajte správny súbor.  

 V prípade žiadostí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia musíte označiť, 

či sa žiadosť týka konkrétnej nehody, pričom v takom prípade musíte uviesť 

všetky známe podrobnosti o nehode, napríklad dátum a miesto, kde k nehode 

došlo. 

 V prípade žiadostí o zaslanie dokumentov nie je možné zadať podrobnosti 

o vyslaných pracovníkoch. 

3. krok – Výber otázok alebo žiadosť o zaslanie dokumentov 

Žiadosti týkajúce sa vyslania alebo pracovných podmienok 
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 Na uľahčenie výberu sú otázky vzhľadom na ich veľký počet zoskupené do 

kategórií. V prípade týchto dvoch formulárov je potrebné uviesť kategórie, 

v rámci ktorých chcete klásť otázky.  

 Ak nepoznáte kategórie a otázky, ktoré možno položiť, môžete si pozrieť 

zoznamy otázok na webovom sídle systému IMI1.  

 Pre každú zvolenú kategóriu sa zobrazí zoznam možných otázok na novej karte. 

Kliknutím na položku ďalej sa môžete posúvať po kartách s otázkami.  

 Ak zistíte, že ste označili kategóriu otázok, z ktorej nechcete vybrať žiadnu 

otázku, kliknutím na položku predchádzajúce sa vráťte na kartu Druhy otázok 

a zrušte výber príslušnej kategórie. 

Výber otázok a zrušenie ich výberu 

 Ak chcete vybrať otázku, označte kolónku vedľa nej. Pod zoznamom otázok sa 

otvorí panel, v ktorom môžete pridať niektoré podrobnosti alebo špecifické 

údaje k danej otázke. Ak len kliknete na riadok, otázka zostane nevybratá 

a nebudete môcť zadať jej podrobnosti.  

 Ak chcete zrušiť výber, zrušte označenie kolónky vedľa otázky. 

Keď vyberiete karty na jednotlivých kartách otázok, budete môcť uložiť žiadosť so 

statusom Návrh.  

V prípade žiadosti o zaslanie dokumentov sa namiesto výberu otázok zobrazí 

obrazovka na priloženie dokumentov, ktoré sa majú zaslať. 

3.2. Dokončenie návrhu žiadosti  

Môžete upraviť všetky informácie uložené v návrhu, od odôvodnenia až po výber otázok. 

Pri tomto statuse žiadosti sú k dispozícii tieto možnosti: 

 Odstrániť, čím sa žiadosť natrvalo odstráni z databázy systému IMI. 

 Upraviť, ktorá umožňuje prechádzať všetkými kartami v žiadosti a upravovať 

alebo pridávať údaje, ako aj pridávať a odstraňovať otázky. 

 Môžete chcieť pridať k žiadosti podporné dokumenty alebo aj pridať správu 

odpovedajúcemu orgánu. Je to možné až po uložení návrhu žiadosti. Ďalšie 

informácie o správach a prílohách nájdete v oddiele 3.8.3. 

3.3. Odoslanie žiadosti 

Po dokončení žiadosti kliknite na tlačidlo Odoslať. 

                                                             
1 Webové sídlo systému IMI (http://ec.europa.eu/imi-net/) 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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 Ak je váš orgán prepojený s viac ako jedným koordinátorom pre vysielanie 

pracovníkov, zobrazí sa výzva, aby ste vybrali príslušného koordinátora zo 

zoznamu.  

 Ak sa pri žiadostiach vášho úradu vyžaduje schválenie koordinátorom, 

koordinátorovi sa oznámi e-mailom, že je potrebné žiadosť schváliť. 

 Ak sa pri žiadostiach vášho úradu nevyžaduje schválenie koordinátorom, 

používateľom vo zvolenom odpovedajúcom orgáne sa okamžite odošle e-mail 

s informáciou, že majú novú prichádzajúcu žiadosť.  

3.4. Úprava alebo stiahnutie žiadosti 

Po odoslaní už nebudete môcť žiadosť odstrániť ani upraviť, s výnimkou niekoľkých 

polí, napríklad s kontaktnými údajmi. Uviesť môžete aj doplňujúce informácie 

prostredníctvom karty Správy a prílohy, pozri oddiel 3.8.3 ďalej. Ak sú v žiadosti 

zásadné chyby alebo ak už nepotrebujete požadované informácie, môžete žiadosť 

stiahnuť. Pri stiahnutí žiadosti sa zobrazí výzva, aby ste uviedli odôvodnenie. 

Po odoslaní už nebudete môcť žiadosť upraviť ani odstrániť. Môžete pridať 

správu a v nej poskytnúť ďalšie informácie alebo opravy alebo v prípade 

potreby môžete žiadosť stiahnuť. 

 

3.5. Vybavovanie prichádzajúcich žiadostí 

Keď váš orgán prijme novú prichádzajúcu žiadosť, spracovateľom žiadosti sa to oznámi 

e-mailom a žiadosť sa zobrazí na paneli nástrojov pod nadpisom Žiadosti na 

akceptovanie. 

3.5.1. Akceptovanie žiadostí 

Pred akceptovaním žiadosti nie je možné zobraziť osobné údaje ani otvoriť prílohy. 

Pomáha sa tým zabezpečiť, aby sa osobné údaje vymieňali len s osobami, ktoré ich 

potrebujú poznať. Ak je na základe položených otázok zrejmé, že váš orgán je príslušný 

na vybavenie žiadosti, mali by ste žiadosť bezodkladne akceptovať. Odosielajúci orgán 

dostane e-mailom informáciu o akceptovaní žiadosti. Ak ste žiadosť akceptovali a neskôr 

zistíte, že by ju mal vybaviť iný orgán, môžete žiadosť postúpiť, pozri oddiel 3.5.2 ďalej. 

Keď žiadosť akceptujete, zobrazí sa výzva, aby ste uviedli, do koľkých kalendárnych 

dní predpokladáte poskytnutie odpovede. V prvom rade by ste mali vziať do úvahy, 

do koľkých dní požaduje odpoveď žiadajúci orgán a koľko času uplynulo od odoslania 

žiadosti. Maximálny povolený počet dní sa líši v závislosti od použitého formulára, 

podrobnosti sú uvedené v predchádzajúcom oddiele 2. Podľa toho, do koľkých 

kalendárnych dní predpokladáte poskytnutie odpovede, sa určí lehota na odpoveď na 

žiadosť. 

3.5.2. Postúpenie žiadostí 

Ak je zrejmé, že žiadosť nepatrí do právomoci vášho úradu, mali by ste ju bezodkladne 

postúpiť náležitému orgánu vo vašom členskom štáte. Ak príslušný orgán nie je 
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registrovaný v systéme IMI, postúpte žiadosť koordinátorovi, ktorý by mal zabezpečiť 

kontaktovanie a zaregistrovanie príslušného orgánu.  

Žiadosť môžete postúpiť aj po tom, ako ste ju akceptovali. V takom prípade sa 

nezachovajú žiadne návrhy odpovedí ani poznámky, ktoré ste zadali. 

Pri postúpení žiadosti sa zobrazí výzva, aby ste pre tento krok uviedli odôvodnenie. Po 

postúpení nebudete za žiadosť ďalej niesť zodpovednosť. Žiadajúci orgán dostane e-

mail s informáciou, že žiadosťou by sa mal teraz zaoberať nový odpovedajúci orgán.  

3.5.3. Rozdelenie žiadostí 

Ak môžete odpovedať len na niektoré otázky v žiadosti, mali by ste buď získať 

požadované informácie od príslušného orgánu vo vašom členskom štáte, alebo rozdeliť 

žiadosť a odoslať príslušné otázky inému orgánu. 

Žiadajúci orgán dostane e-mail s informáciou, že žiadosť bola rozdelená a niektorými 

otázkami žiadosti by sa mal teraz zaoberať nový odpovedajúci orgán. 

Môžete zvážiť aj rozdelenie žiadosti na otázky, na ktoré dokážete odpovedať rýchlo, a na 

otázky vyžadujúce viac času, pričom ako odpovedajúci orgán vyberiete vlastný orgán. 

Umožní vám to urýchlene odpovedať na niektoré otázky a venovať viac času otázkam, 

ktoré vyžadujú väčšie úsilie. 

Existuje povinnosť poskytnúť požadované informácie: ak môžete odpovedať len na 

niektoré otázky v žiadosti, mali by ste buď získať požadované informácie od príslušných 

orgánov vo vašom členskom štáte, alebo rozdeliť žiadosť a odoslať príslušné otázky 

inému orgánu alebo koordinátorovi. 

 

3.5.4. Odpovedanie na žiadosť 

Po prijatí žiadosti si budete môcť pozrieť všetky podrobnosti a priložené dokumenty. 

V závislosti od príslušného formulára môžu byť otázky uvedené na viac než jednej karte. 

Pri prezeraní otázok sa po kliknutí na otázku zobrazí nižšie panel s prípadným voľným 

textom, ktorý doplnil odosielajúci orgán. 

Keď budete môcť odpovedať na žiadosť, kliknite na položku Upraviť odpoveď.  

Ak chcete odpovedať na otázku, kliknite na ňu a pod zoznamom otázok sa zobrazí panel. 

Otázka sa zobrazí znova spolu s akýmkoľvek voľným textom zadaným odosielateľom 

a dostupnými poľami na odpoveď. Budete si môcť vybrať spomedzi pripravených 

odpovedí alebo odpovedať vo forme voľného textu. V nadväznosti na niektoré odpovede 

sa môžu zobraziť ďalšie otázky. 

Ak sa pokúsite uložiť žiadosť bez toho, aby ste zodpovedali všetky otázky, na paneli 

v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazia chybové správy a karty a nezodpovedané 

otázky sa zvýraznia oranžovou. Môžete sa rozhodnúť, že budete varovania ignorovať 

a uložíte žiadosť s odpoveďami len na niektoré otázky. 
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Môžete takisto posielať správy odosielateľovi a pridať akékoľvek podporné dokumenty 

na karte vyhradenej na tento účel. Pozri oddiel 3.8.3. 

V prípade žiadosti o zaslanie dokumentov budete namiesto zodpovedania otázok 

musieť uviesť, či sa vám dokumenty podarilo alebo nepodarilo zaslať, a to výberom 

z vopred určeného zoznamu. Pozrite si podrobnosti pre tento formulár v oddiele 2.6.  

3.5.5. Odoslanie odpovede 

Po dokončení odpovede kliknite na tlačidlo Odoslať.  

 Ak je váš orgán prepojený s viac ako jedným koordinátorom pre vysielanie 

pracovníkov, zobrazí sa výzva, aby ste vybrali príslušného koordinátora zo 

zoznamu.  

 Ak sa pri žiadostiach vášho úradu vyžaduje schválenie koordinátorom, 

koordinátorovi sa oznámi e-mailom, že je potrebné odpoveď schváliť. 

 Ak sa pri žiadostiach vášho úradu nevyžaduje schválenie koordinátorom, 

odosielajúcemu orgánu sa e-mailom okamžite oznámi odoslanie odpovede. 

3.6. Uzatvorenie žiadosti 

Keď odosielajúci orgán poskytne odpoveď, ako odosielateľ žiadosti o tom dostanete 

informáciu e-mailom. Kópia tohto e-mailu sa zašle aj na kontaktnú e-mailovú adresu 

vášho orgánu. Táto žiadosť sa bude nachádzať na paneli nástrojov v časti Žiadosti na 

uzatvorenie.  

Je potrebné, aby ste si skontrolovali odpoveď a prečítali si prípadné poznámky a správy 

v podobe voľného textu, ktoré doplnil odpovedajúci orgán. Odpoveď môže obsahovať aj 

nové prílohy.  

Ak ste k svojej žiadosti pripojili prílohu a uviedli otázky, ktoré s ňou súvisia, nezabudnite 

si skontrolovať príslušné odpovede na tieto otázky (a prípadné poznámky).  

Keď ste si pozreli odpoveď na svoju žiadosť a považujete ju za uspokojivú, mali by ste čo 

najskôr vybrať možnosť Akceptovať odpoveď. 

3.7. Žiadosť o doplňujúce vysvetlenia a ich poskytnutie 

Ak po overení odpovede na žiadosť potrebujete doplňujúce vysvetlenia týkajúce sa 

uvedených odpovedí, môžete použiť funkciou Požiadať o doplňujúce vysvetlenie. 

Zobrazí sa pole s voľným textom, v ktorom môžete požiadať o doplňujúce vysvetlenie.  

Odpovedajúci orgán dostane e-mailové oznámenie a žiadosť sa zobrazí na paneli 

nástrojov používateľov v časti Žiadosti na zodpovedanie.  

Ako odpovedajúci orgán si musíte pozrieť požadované doplňujúce vysvetlenie v časti 

Posledné vykonané úkony na prvej karte žiadosti. Kliknite na riadok Doplňujúce 

vysvetlenie k žiadosti, na paneli nižšie sa zobrazí, kto vykonal tento úkon, ako aj 

podrobnosti požadovaného doplňujúceho vysvetlenia. Teraz môžete vo forme voľného 

textu doplniť ďalšie podrobnosti k poskytnutým odpovediam a v prípade potreby 

doplniť podporné dokumenty. Po poskytnutí doplňujúcich vysvetlení kliknite na 
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položku Odoslať odpoveď. V závislosti od predmetného prípadu môžete takisto 

považovať za užitočné komunikovať s odosielateľom tak, že k žiadosti pridáte správu. 

Ak ako odosielajúci orgán potrebujete doplňujúce informácie a nie vysvetlenie, mali by 

ste akceptovať odpoveď a odoslať novú žiadosť pomocou funkcie Kopírovať 

vysvetlenej v oddiele 3.8.4.  

 

3.8. Ostatné všeobecné funkcie pre žiadosti 

3.8.1. Preklad voľného textu  

Všetky informácie zadané ako voľný text sa zobrazujú v rečových bublinách napravo. 
Tento text sa môže automaticky prekladať pomocou služby pripojenej k systému IMI 
(MT@EC). 

Ak chcete preložiť jednotlivé polia s voľným textom, kliknite na rečové bubliny vedľa 
textu a vyberte požadovaný jazyk prekladu.  

Takisto môžete preložiť všetok text v žiadosti naraz pomocou funkcie Preložiť všetko 
v hornej časti obrazovky, pomocou ktorej sa preloží všetok voľný text do jazyka, 
v ktorom používate systém IMI (t. j. do jazyka relácie, ktorý sa zobrazuje v pravom 
hornom rohu obrazovky).  

Preklady sa zvyčajne zobrazia takmer okamžite, môže však dôjsť k oneskoreniu 
v závislosti od dĺžky pôvodného textu a počtu polí, pre ktoré sa požaduje preklad. 

3.8.2. Tlač podrobností žiadosti 

Úplné podrobnosti žiadosti možno prevziať do dokumentu vo formáte PDF, a to 
s elektronickým podpisom alebo bez neho a v ktoromkoľvek z 22 jazykov, ktoré ponúka 
systém IMI. Ak nemáte právo na prezeranie osobných údajov v žiadosti, namiesto 
osobných údajov sa v dokumente vo formáte PDF zobrazia hviezdičky rovnako ako na 
obrazovke.  

Vygenerované dokumenty vo formáte PDF sa uložia v položke ponuky Moje prehľady 
na 30 dní. 

3.8.3. Správy a podporné dokumenty (prílohy) 

Všetky žiadosti v systéme IMI obsahujú vyhradenú kartu pre správy a podporné 

dokumenty (prílohy). Správy a podporné dokumenty môže k žiadostiam kedykoľvek 

pridať odosielajúci orgán aj odpovedajúci orgán, a to až do uzatvorenia žiadosti. 

Správy sú užitočným prostriedkom na komunikáciu medzi dvoma dotknutými orgánmi. 

Keď pridáte k žiadosti správu, používateľ v druhom orgáne o tom okamžite dostane 

oznámenie e-mailom. Príjemca si napríklad môže vyžiadať ďalšie podrobnosti 

o poskytovateľovi služieb alebo o pracovníkoch. Odosielajúci orgán môže odoslať 

správu s požiadavkou na informácie o postupe vybavovania žiadosti. Pri pridávaní 

správy si musíte vybrať z vopred určeného zoznamu druhov správ a potom zadať 

správu vo forme voľného textu. 

Ktorýkoľvek z dotknutých orgánov môže takisto kedykoľvek pridať podporné 

dokumenty. 
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 Keď pridávate dokument, snažte sa mu dať zmysluplný názov, ktorý vyjadruje 
jeho obsah. Tak ako pri všetkých poliach s voľným textom, aj tu sa nachádza pole 
jazyka, v ktorom by v tom prípade mal byť uvedený jazyk, v ktorom ste názov 
zadali. 

 Pri nahrávaní dokumentu sa takisto uistite, že ste vybrali správny jazyk pre 
dokument (súbor), t. j. jazyk použitý v dokumente. Tento jazyk môže byť 
odlišný od jazyka, v ktorom ste zadali názov. 

 Veľkosť dokumentov nemôže prekročiť 10 MB a nahrať nemožno niektoré 
druhy súborov, napríklad spustiteľné súbory. 

3.8.4. Kopírovanie žiadosti 

Ako odosielajúci alebo odpovedajúci orgán môžete použiť obsah jednej žiadosti na 

vytvorenie inej žiadosti rovnakého druhu pomocou funkcie Kopírovať. Môže to byť 

užitočné napríklad v prípade, že potrebujete odoslať druhú žiadosť týkajúcu sa 

rovnakého poskytovateľa služieb a vyslaných pracovníkov alebo sa pýtate rovnaké 

otázky ako v predchádzajúcej žiadosti.  

Pri kopírovaní žiadosti vykonáte rovnaké kroky ako pri vytváraní žiadosti. Údaje 

uvedené v predchádzajúcej žiadosti možno upraviť a otázky možno pridať alebo 

odstrániť.  

Príslušný orgán môže kopírovať všetky žiadosti, ktoré odoslal alebo prijal, a to 

s akýmkoľvek statusom. 

3.8.5. Funkcia Použiť rovnaké údaje 

Funkcia Použiť rovnaké údaje je podobná funkcii Kopírovať s tým rozdielom, že 

umožňuje použiť obsah jednej žiadosti v súvislosti s vysielaním pracovníkov na 

vytvorenie novej žiadosti iného druhu. Môžete napríklad otvoriť naliehavú žiadosť 

týkajúcu sa usadenia sa s cieľom vytvoriť podrobnejšiu žiadosť týkajúcu sa vyslania 

alebo pracovných podmienok. V závislosti od prístupových práv môžete prípadne znova 

použiť žiadosť o informácie na vytvorenie žiadosti o oznámenie správnej 

sankcie/pokuty alebo naopak. 

Do nového formulára možno pochopiteľne skopírovať len spoločné prvky oboch 

formulárov a skopírované údaje možno upraviť.  

Funkciu Použiť rovnaké údaje možno použiť pre akúkoľvek výmenu informácií týkajúcu 

sa vysielania pracovníkov a umožňuje vygenerovať novú výmenu informácií pre 

akýkoľvek formulár týkajúci sa vysielanie pracovníkov, ku ktorému máte prístup. 

3.9. Sledovanie žiadostí 

Prístup k žiadostiam možno získať tromi rôznymi spôsobmi: 

1. Na paneli nástrojov sa zobrazuje počet žiadostí s jednotlivými statusmi, pri 

ktorých sa vyžaduje úkon z vašej strany. Zobrazí sa tu napríklad počet návrhov 

žiadostí, žiadostí na akceptovanie, žiadostí na zodpovedanie a žiadostí na 

uzatvorenie. Ak kliknete na zobrazený počet, otvorí sa nová karta, na ktorej sa 

zobrazia žiadosti s príslušným statusom. 
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2. Ak dostanete e-mailové oznámenie o tom, že sa pri žiadosti vyžaduje úkon 

z vašej strany, môžete kliknúť na číslo žiadosti v e-maile, čím sa spustí 

prihlasovacia stránka systému IMI. Po prihlásení sa okamžite zobrazí daná 

žiadosť. Ak ste sa už skôr prihlásili do systému IMI, žiadosť sa zobrazí na novej 

karte. 

3. Ak sa pokúšate vyhľadať jednu alebo viacero žiadostí, môžete na to použiť jednu 

z dvoch možností vyhľadávania žiadostí v položke ponuky Žiadosti (nové 

formuláre).  

 Vyhľadať všetky žiadosti: v tejto položke ponuky je dostupný široký 

rozsah kritérií, ktoré sú spoločné pre všetky žiadosti: číslo záznamu, status 

žiadosti, rozsah lehôt na odpoveď, rozsah dátumov odoslania atď.  

 Vyhľadať žiadosť podľa formulára: túto možnosť ponuky použite 

v prípade, že chcete získať jednu alebo viacero žiadostí určitého druhu, napr. 

žiadosti týkajúce sa pracovných podmienok. Pri tomto vyhľadávaní sú 

k dispozícii rovnaké kritériá ako pri prvej možnosti a navyše sú tu kritériá 

vyhľadávania poskytovateľa služieb. 

3.10. E-mailové oznámenia týkajúce sa žiadostí 

Keď sa odošle nová žiadosť alebo sa vykoná úkon pri existujúcej žiadosti, relevantným 

používateľom sa odošlú automatické e-mailové oznámenia. 

 Pri odoslaní novej žiadosti sa e-mail zašle: 

a) všetkým spracovateľom v odpovedajúcom orgáne;  

b) do funkčnej e-mailovej schránky odpovedajúceho orgánu pre 

príslušný modul. 

 Pri vykonaní úkonu pri existujúcej žiadosti sa e-mail zašle: 

a) poslednému používateľovi, ktorý vykonal úkon pri žiadosti v druhom 

príslušnom orgáne;  

b) do funkčnej e-mailovej schránky druhého orgánu pre príslušný 

modul. 
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4. Modul na oznamovanie nezrovnalostí 

V tomto module je len jeden formulár. Umožňuje orgánu v jednom členskom štáte bez 

zbytočného odkladu oznámiť možné nezrovnalosti a súvisiace informácie 

dotknutému členskému štátu, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4 smernice o presadzovaní. 

V systéme IMI sa poskytnutie takejto informácie považuje za oznámenie, a preto sa 

uvádza v možnosti ponuky Upozornenia a oznámenia.  

Oznámenie má rovnakú štruktúru ako ostatné formuláre v súvislosti s vysielaním 

pracovníkov a obsahuje karty s podrobnosťami o vysielajúcej spoločnosti a vyslaných 

pracovníkoch. Na karte s oznamovanými skutočnosťami a nezrovnalosťami musí 

odosielateľ  

 vybrať v rozbaľovacom zozname druh nezrovnalosti. V prípade výberu 

nezrovnalostí, ktoré sa týkajú nedodržania podmienok zamestnania 

v hostiteľskej krajine alebo nedodržania administratívnych požiadaviek 

v hostiteľskej krajine, sa zobrazia čiastkové zoznamy s podmienkami 

a požiadavkami, 

 uviesť opis skutočností a okolností vo forme voľného textu. 

Na kartu Skutočnosti a nezrovnalosti možno nahrať aj podporné dokumenty.  

Ako pri všetkých oznámeniach systému IMI sa aj toto oznámenie posiela všetkým 

koordinátorom vo vybratom prijímajúcom členskom štáte.  

Po odoslaní oznámenie zostane otvorené 90 dní, počas ktorých si odosielateľ 

a príjemcovia môžu vymieňať správy týkajúce sa oznámenia.  

Počas tohto obdobia môžu prijímajúci koordinátori pomocou funkcie šíriť poskytnúť 

toto oznámenie iným orgánom v tom istom členskom štáte, ktorí majú prístup k modulu 

na oznamovanie nezrovnalostí.  

Aj pre tento druh výmeny informácií sú k dispozícii všeobecné funkcie Kopírovať, Použiť 

rovnaké údaje, Stiahnuť, Preložiť a Tlač opísané v oddiele 3.  
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5. Ďalšie informácie 

WEBOVÉ SÍDLO SYSTÉMU IMI: 

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

NÁRODNÍ KOORDINÁTORI IMI: 

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

PORADENSKÉ CENTRUM IMI (IMI HELPDESK): 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

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

