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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
č. 1024/2012 

ze dne 25. října 2012 

o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) 

(Text s významem pro EHP) 

KAPITOLA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

▼M5 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví pravidla pro používání systému pro výměnu infor
mací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) při správní spolupráci 
mezi subjekty systému IMI, včetně zpracování osobních údajů. 

▼B 

Článek 2 

Zřízení systému IMI 

Formálně se zřizuje systém IMI. 

Článek 3 

Oblast působnosti 

▼M5 
1. Systém IMI se používá k výměně informací, včetně výměny osob
ních údajů, mezi subjekty systému IMI a ke zpracování těchto informací 
pro účely kteréhokoliv z následujících úkonů: 

a) správní spolupráci, která se vyžaduje v souladu s akty uvedenými 
v příloze; 

b) správní spolupráci, která podléhá pilotnímu projektu, jenž se provádí 
v souladu s článkem 4. 

▼B 
2. Žádné ustanovení tohoto nařízení nečiní závaznými ustanovení 
aktů Unie, jež nejsou závazná. 

Článek 4 

Rozšiřování systému IMI 

1. Komise může provést pilotní projekty s cílem vyhodnotit, zda by 
systém IMI byl účinným nástrojem k provedení ustanovení o správní 
spolupráci obsažených v aktech Unie, které nejsou uvedeny v příloze. 
Komise přijme prováděcí akt s cílem stanovit, na která ustanovení aktů 
Unie se pilotní projekt bude vztahovat, a vymezit postupy každého 

▼B
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projektu, zejména klíčové technické funkce a procesní podmínky 
potřebné k provedení příslušných ustanovení o správní spolupráci. 
Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 24 
odst. 3. 

2. Komise předloží hodnocení výsledků pilotního projektu včetně 
otázek ochrany údajů a účinných překladových funkcí Evropskému 
parlamentu a Radě. Kde je to vhodné, může být k hodnocení připojen 
legislativní návrh na změnu přílohy s cílem rozšířit využívání systému 
IMI na příslušná ustanovení aktů Unie. 

Článek 5 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené ve směrnici 
95/46/ES a v nařízení (ES) č. 45/2001. 

Vedle toho se rozumí: 

▼M5 
a) „systémem IMI“ elektronický nástroj, který Komise poskytuje na 

podporu správní spolupráce mezi subjekty systému IMI; 

b) „správní spoluprací“ spolupráce mezi subjekty systému IMI prostřed
nictvím výměny a zpracování informací za účelem lepšího uplatňo
vání práva Unie; 

▼B 
c) „oblastí vnitřního trhu“ právní nebo funkční oblast vnitřního trhu ve 

smyslu čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v níž se 
systém IMI používá v souladu s článkem 3 tohoto nařízení; 

d) „postupem správní spolupráce“ předem definovaný pracovní postup 
stanovený pro systém IMI, který subjektům IMI umožňuje navzájem 
komunikovat a jednat strukturovaným způsobem; 

e) „koordinátorem IMI“ subjekt jmenovaný členským státem k výkonu 
podpůrných úkolů, které jsou nezbytné pro účinné fungování 
systému IMI v souladu s tímto nařízením; 

f) „příslušným orgánem“ jakýkoliv orgán zřízený na celostátní, regi
onální nebo místní úrovni a registrovaný v systému IMI, který má 
specifické povinnosti týkající se uplatňování vnitrostátního práva 
nebo aktů Unie uvedených v příloze v jedné nebo více oblastech 
vnitřního trhu; 

▼B
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g) „subjekty systému IMI“ příslušné orgány, koordinátoři systému IMI, 
Komise a instituce a jiné subjekty Unie; 

▼B 
h) „uživatelem IMI“ fyzická osoba, která pracuje v rámci pravomoci 

subjektu IMI a která je v systému IMI zaregistrována jménem tohoto 
subjektu IMI; 

i) „vnějšími subjekty“ fyzické nebo právnické osoby jiné než uživatelé 
IMI, které mohou vzájemně komunikovat v systému IMI pouze za 
použití oddělených technických prostředků a v souladu se specific
kým, předem stanoveným pracovním postupem zavedeným pro 
uvedený účel; 

j) „zablokováním“ použití technických prostředků tak, aby uživatelé 
IMI nemohli mít prostřednictvím běžného rozhraní systému IMI 
přístup k osobním údajům; 

k) „formálním ukončením“ technický nástroj poskytovaný systémem 
IMI pro ukončení postupu správní spolupráce. 

KAPITOLA II 

FUNKCE A POVINNOSTI VE VZTAHU K SYSTÉMU IMI 

Článek 6 

Koordinátoři IMI 

1. Každý členský stát jmenuje jednoho národního koordinátora IMI, 
k jehož úkolům patří 

a) registrovat nebo ověřovat registraci koordinátorů IMI a příslušných 
orgánů; 

b) působit jako hlavní kontaktní osoba pro subjekty IMI z členských 
států v záležitostech týkajících se systému IMI, včetně poskytování 
informací o aspektech souvisejících s ochranou osobních údajů podle 
tohoto nařízení; 

c) působit jako partner Komise v otázkách souvisejících se systémem 
IMI, včetně poskytování informací o aspektech souvisejících 
s ochranou osobních údajů podle tohoto nařízení; 

d) poskytovat subjektům IMI z členských států znalosti, odbornou 
přípravu a podporu, včetně základní technické pomoci; 

e) zajišťovat účinné fungování systému IMI, nakolik je to v jeho moci, 
včetně poskytování včasných a přiměřených odpovědí subjekty IMI 
z členských států na žádosti o správní spolupráci. 

▼M5
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2. Vedle toho může každý členský stát v souladu se svou vnitřní 
správní strukturou jmenovat jednoho nebo více koordinátorů IMI, 
kteří budou plnit některé z úkolů uvedených v odstavci 1. 

3. Členské státy uvědomí Komisi o koordinátorech IMI jmenovaných 
v souladu s odstavci 1 a 2 a o úkolech, za které jsou odpovědní. 
Komise tyto informace sdělí ostatním členským státům. 

4. Všichni koordinátoři IMI mohou působit jako příslušné orgány. 
V takových případech má koordinátor IMI stejná přístupová práva 
jako příslušný orgán. Každý koordinátor IMI působí jako správce ve 
vztahu k vlastním činnostem zpracování údajů, které vykonal jako 
subjekt IMI. 

Článek 7 

Příslušné orgány 

1. Při spolupráci prostřednictvím systému IMI příslušné orgány 
prostřednictvím uživatelů IMI jednajících v souladu s postupy správní 
spolupráce zajistí, aby v souladu s příslušným aktem Unie byla co 
nejdříve a v každém případě ve lhůtě stanovené v uvedeném aktu 
poskytnuta přiměřená odpověď. 

2. Příslušný orgán může jako důkazy použít veškeré informace, 
dokumenty, závěry, prohlášení nebo ověřené kopie, které obdržel elekt
ronicky prostřednictvím systému IMI, na stejném základě jako obdobné 
informace získané ve své vlastní zemi, pokud tak činí pro účely sluči
telné s účelem, pro který byly údaje původně shromážděny. 

3. Každý příslušný orgán působí jako správce ve vztahu k vlastním 
činnostem zpracování údajů vykonávaným uživatelem IMI spadajícím 
pod jeho pravomoc a zajišťuje, v případě potřeby ve spolupráci 
s Komisí, aby subjekty údajů mohly vykonávat svá práva v souladu 
s kapitolami III a IV. 

Článek 8 

Komise 

1. Komise odpovídá za vykonávání těchto úkolů: 

a) zajišťování bezpečnosti, dostupnosti, údržby a vývoje softwaru 
a infrastruktury informačních technologií pro systém IMI; 

▼B
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b) poskytování mnohojazyčného systému, včetně existujících překlado
vých funkcí, odborné přípravy ve spolupráci s členskými státy a asis
tenční služby, která členským státům poskytuje pomoc při používání 
systému IMI; 

c) provádění registrace národních koordinátorů IMI a udělování jim 
přístupu k systému IMI; 

d) zpracování osobních údajů v systému IMI, pokud je tak stanoveno 
v tomto nařízení, v souladu s účely stanovenými platnými akty Unie 
uvedenými v příloze; 

e) sledování, zda je uplatňováno toto nařízení, a podávání zpráv Evrop
skému parlamentu, Radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů 
v souladu s článkem 25; 

▼M5 
f) zajišťování spolupráce s institucemi a jinými subjekty Unie a umož 

ňování jejich přístupu do systému IMI. 

▼B 
2. Pro účely plnění úkolů uvedených v odstavci 1 a pro sestavování 
statistických zpráv má Komise přístup k nezbytným informacím, které 
se týkají zpracování údajů prováděného v systému IMI. 

3. Komise se podílí na postupech správní spolupráce, jejichž součástí 
je zpracování osobních údajů, pouze pokud to vyžaduje ustanovení 
některého aktu Unie uvedeného v příloze. 

Článek 9 

Přístupová práva subjektů a uživatelů IMI 

1. Přístup k systému IMI mají pouze uživatelé IMI. 

2. Členské státy jmenují koordinátory IMI a určí příslušné orgány 
i oblasti vnitřního trhu, které jsou v jejich působnosti. Komise 
v tomto procesu může plnit poradní úlohu. 

3. Každý subjekt IMI podle potřeby uděluje a odebírá vhodná přístu
pová práva svým uživatelům IMI v oblasti vnitřního trhu, která je 
v jeho působnosti. 

▼M5 
4. Členské státy, Komise a instituce a jiné subjekty Unie zavedou 
vhodné prostředky, kterými zajistí, aby uživatelům systému IMI byl 
umožněn přístup pouze k osobním údajům zpracovaným v systému 
IMI, které potřebují, a pouze v těch oblastech vnitřního trhu, pro 
které jim byla udělena přístupová práva v souladu s odstavcem 3. 

▼B 
5. Zakazuje se používat osobní údaje, které jsou zpracovány 
v systému IMI za určitým účelem, způsobem neslučitelným s tímto 
původním účelem, není-li to výslovně stanoveno vnitrostátním právem 
v souladu s právem Unie. 

▼B
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6. Pokud postup správní spolupráce zahrnuje zpracování osobních 
údajů, mají k těmto údajům přístup pouze subjekty IMI zapojené do 
tohoto postupu. 

Článek 10 

Důvěrnost 

1. Každý členský stát použije v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo v souladu s právními předpisy Unie svá pravidla zacho
vávání služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování 
důvěrnosti pro své subjekty IMI a uživatele IMI. 

2. Subjekty IMI zajistí, aby uživatelé IMI spadající pod jejich 
pravomoc respektovali žádosti jiných subjektů IMI o zachování důvěr
nosti informací vyměňovaných prostřednictvím systému IMI. 

Článek 11 

Postupy správní spolupráce 

Systém IMI je založen na postupech správní spolupráce, jimiž se 
provádějí ustanovení stanovená v příslušných aktech Unie uvedených 
v příloze. V případě potřeby může Komise přijmout prováděcí akty ke 
konkrétnímu aktu Unie uvedenému v příloze nebo pro určitý druh 
postupu správní spolupráce, a stanovit tak klíčové technické funkce 
a procesní podmínky potřebné k tomu, aby příslušné postupy správní 
spolupráce mohly fungovat, v příslušných případech rovněž komunikací 
mezi vnějšími subjekty a systémem IMI podle článku 12. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2. 

Článek 12 

Vnější subjekty 

Vnějším subjektům lze poskytnout technické prostředky, jež jim umožní 
komunikovat se systémem IMI, je-li tato interakce 

a) stanovena aktem Unie; 

b) stanovena v prováděcím aktu podle článku 11 v zájmu usnadnění 
správní spolupráce mezi příslušnými orgány v členských státech pro 
uplatňování ustanovení aktů Unie uvedených v příloze; nebo 

c) nezbytná pro podávání žádostí v zájmu výkonu jejich práv jakožto 
subjektů údajů v souladu s článkem 19. 

Všechny tyto technické prostředky musí být odděleny od systému IMI 
a nesmějí vnějším subjektům umožňovat přístup do systému IMI. 

▼B
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KAPITOLA III 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST 

Článek 13 

Omezení účelu 

Subjekty IMI si vyměňují a zpracovávají osobní údaje pouze pro účely 
vymezené v příslušných ustanoveních aktů Unie uvedených v příloze. 

Údaje předložené systému IMI subjekty údajů se využívají pouze 
k účelům, k nimž byly poskytnuty. 

Článek 14 

Uchování osobních údajů 

1. Osobní údaje zpracovávané v systému IMI jsou v něm zabloko
vány, jakmile již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromáž
děny, v závislosti na zvláštnostech jednotlivých druhů správní spolu
práce a obecně nejpozději šest měsíců po formálním ukončení postupu 
správní spolupráce. 

Je-li však v některém z platných aktů Unie uvedených v příloze stano
vena delší doba, lze osobní údaje zpracované v systému IMI uchovávat 
nejdéle osmnáct měsíců po formálním ukončení postupu správní spolu
práce. 

2. Pokud je některým závazným aktem Unie uvedeným v příloze 
vyžadováno úložiště informací pro účely jejich budoucího použití 
subjekty IMI, mohou být osobní údaje uložené v těchto úložištích zpra
covávány po dobu nezbytnou pro tyto účely, a to buď se souhlasem 
subjektu údajů, nebo stanoví-li tak zmíněný akt Unie. 

3. Osobní údaje zablokované podle tohoto článku smějí být, 
s výjimkou svého uložení, zpracovávány pouze jako důkaz o výměně 
informací prostřednictvím systému IMI se souhlasem subjektu údajů, 
ledaže je zpracování potřebné s ohledem na naléhavé důvody obecného 
zájmu. 

4. Zablokované údaje jsou v systému IMI automaticky vymazány po 
uplynutí tří let od formálního ukončení postupu správní spolupráce. 

5. Na výslovnou žádost příslušného orgánu a se souhlasem subjektu 
údajů lze v konkrétním případě osobní údaje vymazat před skončením 
příslušné doby uchování. 

▼B
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6. Komise pomocí technických prostředků zajistí zablokování 
a vymazání osobních údajů a jejich vyhledávání v souladu s 
odstavcem 3. 

7. Zavedou se technické prostředky, jimiž budou subjekty IMI moti
vovány, aby postupy správní spolupráce formálně uzavíraly co nejdříve 
po završení výměny informací, a díky nimž budou subjekty IMI moci 
zapojit příslušné koordinátory IMI do kteréhokoli postupu, jenž zůstává 
bez opodstatnění neaktivní po dobu přesahující dva měsíce. 

Článek 15 

Uchovávání osobních údajů uživatelů IMI 

1. Odchylně od článku 14 se pro uchovávání osobních údajů uživa
telů IMI použijí odstavce 2 a 3 tohoto článku. K těmto osobním údajům 
patří jméno a příjmení a veškeré údaje o elektronickém nebo jiném 
kontaktu nezbytné pro účely tohoto nařízení. 

2. Osobní údaje týkající se uživatelů IMI jsou v systému IMI uloženy 
tak dlouho, dokud jsou tyto osoby uživateli IMI, a mohou být zpraco
vány pro účely slučitelné s cíli tohoto nařízení. 

3. Pokud fyzická osoba přestane být uživatelem IMI, jsou její osobní 
údaje pomocí technických prostředků zablokovány po dobu tří let. 
S výjimkou uložení jsou tyto údaje zpracovávány pouze jako důkaz 
o výměně informací prostřednictvím systému IMI a po uplynutí tří let 
se vymaží. 

Článek 16 

Zpracování zvláštních kategorií údajů 

1. Zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 8 odst. 1 
směrnice 95/46/ES a čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001 prostřednic
tvím systému IMI se povoluje pouze na základě konkrétního důvodu 
uvedeného v čl. 8 odst. 2 a 4 uvedené směrnice a čl. 10 odst. 2 
uvedeného nařízení a s výhradou vhodných ochranných opatření stano
vených v uvedených článcích v zájmu zajištění práv jednotlivců, jejichž 
osobní údaje jsou zpracovány. 

2. Systém IMI lze použít pro zpracování údajů týkajících se proti
právního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních 
opatření uvedených v čl. 8 odst. 5 směrnice 95/46/ES a čl. 10 odst. 5 
nařízení (ES) č. 45/2001, s výhradou ochranných opatření stanovených 
v uvedených článcích, včetně informací o disciplinárních či správních 

▼B
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sankcích nebo trestech nebo jiných informací nezbytných k prokázání 
bezúhonnosti fyzické nebo právnické osoby, pokud je zpracování těchto 
údajů stanoveno v aktu Unie, který je základem pro zpracování, nebo 
s výslovným souhlasem subjektu údajů, s výhradou zvláštních ochran
ných opatření uvedených v čl. 8 odst. 5 směrnice 95/46/ES. 

Článek 17 

Bezpečnost 

1. Komise zajistí, aby v systému IMI byla dodržována pravidla pro 
ochranu údajů přijatá Komisí podle článku 22 nařízení (ES) č. 45/2001. 

2. Komise zavede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osobních 
údajů zpracovávaných v systému IMI, včetně vhodné kontroly přístupu 
k údajům a bezpečnostního plánu, který musí být průběžně aktualizo
ván. 

3. Komise zajistí, aby v případě mimořádné bezpečnostní události 
bylo možné ověřit, které údaje byly v systému IMI zpracovány, kdy, 
kým a pro jaký účel. 

4. Subjekty IMI přijmou veškerá procesní a organizační opatření 
nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů jimi zpracovávaných 
v systému IMI v souladu s článkem 17 směrnice 95/46/ES. 

KAPITOLA IV 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A DOHLED 

Článek 18 

Informace poskytované subjektům údajů a transparentnost 

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekty údajů byly co nejdříve infor
movány o zpracování svých osobních údajů v systému IMI a aby měly 
přístup k informacím o svých právech a o tom, jak je vykonávat, včetně 
totožnosti a kontaktních údajů správce a popřípadě jeho zástupce, 
v souladu s článkem 10 nebo 11 směrnice 95/46/ES a s vnitrostátními 
právními předpisy, které jsou v souladu s uvedenou směrnicí. 

2. Komise zpřístupní veřejnosti snadno dostupným způsobem 

a) informace o systému IMI v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) 
č. 45/2001 v jasné a srozumitelné formě; 

b) informace o aspektech ochrany údajů u postupů správní spolupráce 
v systému IMI podle článku 11 tohoto nařízení; 

▼B
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c) informace o výjimkách nebo omezeních práv subjektů údajů uvede
ných v článku 20 tohoto nařízení; 

d) druhy postupů správní spolupráce, klíčové funkce systému IMI 
a kategorie údajů, které mohou být v systému IMI zpracovávány; 

e) úplný seznam všech prováděcích aktů nebo aktů v přenesené pravo
moci týkajících se systému IMI, přijatých na základě tohoto nařízení 
nebo jiného aktu Unie, a konsolidovanou verzi přílohy tohoto naří
zení a její následné změny jinými akty Unie. 

Článek 19 

Právo na přístup, opravu a vymazání 

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů mohl účinně uplatňovat 
právo na přístup k údajům, které se ho v systému IMI týkají, jakož 
i právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů a vymazání 
neoprávněně zpracovaných údajů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Opravu nebo vymazání údajů provede odpovědný subjekt IMI 
co nejdříve a nejpozději 30 dnů od obdržení žádosti subjektu údajů. 

2. Pokud subjekt údajů napadne správnost nebo zákonnost údajů 
zablokovaných podle čl. 14 odst. 1, je třeba tuto skutečnost zaznamenat 
a uvést i správné, opravené informace. 

Článek 20 

Výjimky a omezení 

Pokud členské státy v souladu s článkem 13 směrnice 95/46/ES ve 
vnitrostátních právních předpisech stanoví výjimky z práv nebo omezení 
práv, jež pro subjekty údajů stanoví tato kapitola, uvědomí o tom 
Komisi. 

Článek 21 

Dohled 

1. Vnitrostátní orgán nebo orgány dozoru určené v každém členském 
státě, jimž byly svěřeny pravomoci uvedené v článku 28 směrnice 
95/46/ES („vnitrostátní orgán dozoru“), kontrolují nezávislým způsobem 
zákonnost zpracování osobních údajů subjekty IMI svého členského 
státu a zejména zajistí, aby byla práva subjektů údajů stanovená 
v této kapitole chráněna v souladu s tímto nařízením. 

▼M5 
2. Evropský inspektor ochrany údajů je odpovědný za sledování 
a zajištění toho, aby se uplatňovalo toto nařízení kdykoli Komise 
nebo instituce a jiné subjekty Unie ve své úloze subjektů systému 
IMI zpracovávají osobní údaje. Odpovídajícím způsobem se použijí 
povinnosti a pravomoci uvedené v článcích 57 a 58 nařízení (EU) 
2018/1725 ( 1 ). 

▼B 

( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 
2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. 
L 295, 21.11.2018, s. 39).
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3. Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, 
z nichž každý jedná v rozsahu svých svěřených pravomocí, spolupra
cují, aby zajistili koordinovaný dohled nad systémem IMI a jeho použí
váním subjekty systému IMI v souladu s článkem 62 nařízení (EU) 
2018/1725. 

__________ 

▼B 

KAPITOLA V 

ZEMĚPISNÁ PŮSOBNOST SYSTÉMU IMI 

Článek 22 

Vnitrostátní používání systému IMI 

1. Členský stát může používat systém IMI pro účely správní spolu
práce mezi příslušnými orgány na svém území v souladu s vnitrostátním 
právem, jsou-li splněny tyto podmínky: 

a) nejsou vyžadovány žádné podstatné změny stávajících postupů 
správní spolupráce; 

b) vnitrostátnímu orgánu dozoru bylo předloženo oznámení plánova
ného použití systému IMI, pokud to vyžaduje vnitrostátní právo, a 

c) nemá to negativní dopad na účinné fungování systému IMI, pokud 
jde o jeho uživatele. 

2. Pokud členský stát zamýšlí systematicky využívat systém IMI pro 
vnitrostátní účely, oznámí svůj záměr Komisi a požádá ji předem 
o schválení. Komise posoudí, zda jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1. Je-li to nezbytné, uzavřou členské státy s Komisí v souladu 
s tímto nařízením dohodu, která mimo jiné stanoví technická, finanční 
a organizační opatření pro vnitrostátní použití, včetně závazků subjektů 
IMI. 

Článek 23 

Výměna informací se třetími zeměmi 

1. Subjekty IMI v rámci Unie si mohou v souladu s tímto nařízením 
se svými protějšky ve třetí zemi vyměňovat v systému IMI informace, 
včetně osobních údajů, pouze jsou-li splněny tyto podmínky: 

a) informace jsou zpracovávány podle ustanovení aktu Unie uvedeného 
v příloze a podle rovnocenných právních předpisů dané třetí země; 

▼M5
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b) informace jsou vyměňovány nebo zpřístupňovány v souladu s mezi
národní dohodou, která stanoví 

i) použití ustanovení aktu Unie uvedeného v příloze danou třetí 
zemí, 

ii) využití systému IMI a 

iii) zásady a postupy takové výměny a 

c) dotyčná třetí země zajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů 
v souladu s čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES, včetně vhodných 
ochranných opatření, podle nichž se údaje zpracovávané v systému 
IMI použijí pouze pro účely, pro které byly původně vyměněny, 
a Komise přijala rozhodnutí v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 
95/46/ES. 

2. Pokud je Komise subjektem IMI, použije se pro jakoukoli výměnu 
osobních údajů, které jsou zpracovány v systému IMI, s jejími protějšky 
ve třetí zemi čl. 9 odst. 1 a 7 nařízení (ES) č. 45/2001. 

3. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a průběžně 
aktualizuje seznam třetích zemí oprávněných k výměně informací, 
včetně osobních údajů, v souladu s odstavcem 1. 

KAPITOLA VI 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 24 

Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení 
(EU) č. 182/2011. 

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 
(EU) č. 182/2011. 

Článek 25 

Sledování a podávání zpráv 

1. Komise předloží každoročně Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o fungování systému IMI. 

2. Do 5 prosince 2017 a každých pět let poté podá Komise evrop
skému inspektorovi ochrany údajů zprávu o aspektech, které se týkají 
ochrany osobních údajů v systému IMI, včetně bezpečnosti údajů. 

▼B
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3. Pro účely vypracování zpráv uvedených v odstavcích 1 a 2 posky
tnou členské státy Komisi veškeré informace týkající se uplatňování 
tohoto nařízení, včetně informací o praktickém uplatňování požadavků 
na ochranu údajů, které jsou v tomto nařízení stanoveny. 

Článek 26 

Náklady 

1. Náklady na vývoj, propagaci, provoz a údržbu systému IMI se 
hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, aniž jsou dotčena opatření 
podle čl. 22 odst. 2. 

2. Pokud není stanoveno jinak v aktu Unie, hradí jednotlivé členské 
státy náklady na provoz systému IMI na své úrovni, včetně lidských 
zdrojů nezbytných pro poskytování odborné přípravy, propagaci a tech
nickou pomoc (asistenční službu), jakož i pro správu systému IMI na 
vnitrostátní úrovni. 

Článek 27 

Zrušení 

Rozhodnutí 2008/49/ES se zrušuje. 

Článek 28 

Účinné uplatňování 

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily účinné 
uplatňování tohoto nařízení svými subjekty IMI. 

Článek 29 

Výjimky 

▼M5 __________ 

▼B 
2. Aby se prostřednictvím systému IMI provedla ustanovení o správní 
spolupráci obsažená v doporučení SOLVIT, může bez ohledu na čl. 8 
odst. 3 a čl. 12 první pododstavec písm. a) a b) tohoto nařízení a na 
základě postupů stanovených před vstupem tohoto nařízení v platnost 
pokračovat zapojení Komise do postupů správní spolupráce a fungování 

▼B
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stávajícího nástroje pro vnější subjekty. Lhůta uvedená v čl. 14 odst. 1 
tohoto nařízení pro osobní údaje zpracovávané v systému IMI pro účely 
doporučení SOLVIT činí osmnáct měsíců. 

3. Bez ohledu na čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení může Komise zahájit 
pilotní projekt, jehož cílem bude posoudit, zda je systém IMI účinným, 
nákladově efektivním a uživatelsky vstřícným nástrojem pro provedení 
čl. 3 odst. 4, 5 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES 
ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb infor
mační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“) ( 1 ). Nejpozději dva roky po 
zahájení takového pilotního projektu Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě hodnocení uvedené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, 
v němž bude rovněž zahrnuta i interakce mezi správní spoluprací 
v rámci systému spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele, která byla 
zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány přísluš
nými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
(„nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) ( 2 ), a v rámci 
systému IMI. 

4. Bez ohledu na čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení se v této oblasti 
nadále uplatňují veškeré lhůty v délce nepřesahující osmnáct měsíců, 
o nichž bylo rozhodnuto podle článku 36 směrnice 2006/123/ES 
s ohledem na správní spolupráci podle kapitoly VI zmíněné směrnice. 

Článek 30 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

▼B 

( 1 ) Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 
( 2 ) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
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PŘÍLOHA 

USTANOVENÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI V AKTECH UNIE UVEDENÁ 
V ČLÁNKU 3, KTERÁ JSOU PROVÁDĚNA PROSTŘEDNICTVÍM 

SYSTÉMU IMI 

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu ( 1 ): kapitola VI, čl. 39 odst. 5 a případně 
čl. 15 odst. 7, není-li v souladu se směrnicí 98/34/ES učiněno oznámení 
stanovené v uvedeném článku. 

▼M1 
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ( 2 ): články 4a až 4e, 

články 8, 21a, 50, 56 a 56a. 

▼B 
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 

o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči ( 3 ): čl. 10 odst. 4. 

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16. listo
padu 2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi 
členskými státy eurozóny ( 4 ): čl. 11 odst. 2. 

5. Doporučení Komise ze dne 7. prosince 2001 o zásadách využívání sítě 
SOLVIT – sítě pro řešení problémů vnitřního trhu ( 5 ): kapitoly I a II. 

▼M3 
6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ( 6 ): článek 4. 

7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 
2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci posky
tování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“) ( 7 ) články 6 a 7, čl. 10 odst. 3 a články 14 až 18. 

▼M2 
8. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 

2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území člen
ského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 ( 8 ): články 5 a 7. 

▼M4 
9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 

2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných znečišťujících látek 
a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilnič
ních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 
č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES ( 9 ): článek 44. 

▼B 

( 1 ) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 
( 2 ) Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. 
( 3 ) Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45. 
( 4 ) Úř. věst. L 316, 29.11.2011, s. 1. 
( 5 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 79. 
( 6 ) Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1. 
( 7 ) Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11. 
( 8 ) Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 1. 
( 9 ) Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53.
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11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) ( 1 ): článek 56, články 60 až 66 a čl. 70 
odst. 1. 

12. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 2. října 
2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu 
k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení 
problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 ( 2 ): čl. 6 odst. 4, 
články 15 a 19. 

▼M5 

( 1 ) Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1. 
( 2 ) Úř. věst L 295, 21.11.2018, s. 39.


