
Formulář k odesílání výstrah 

1) Tento seznam obsahuje jednotlivé kroky, které je třeba provést při odesílání 
výstrahy. Zkontrolujete podle něj, zda jsou v daném případě splněna všechna kritéria, 
jež musí být před odesláním výstrahy splněna. 
 

Krok 1: Může s poskytováním služeb nebo s chováním jejich poskytovatele souviset nějaké 
vážné riziko?  

Další informace viz pokyny k výstrahám na internetových stránkách IMI. 
 

 Ano, s poskytováním služeb nebo s chováním jejich poskytovatele může souviset 

potenciální vážné riziko. 

 Pokračujte krokem 2 

 Ne, s poskytováním služeb ani s chováním jejich poskytovatele potenciální vážné riziko 

souviset nemůže. 

 Výstrahu neposílejte. 

 

Krok 2: Vztahuje se na danou činnost poskytování služeb směrnice o službách? 
 
Pokud si odpovědí nejste jisti, více informací naleznete v Příručce k provádění směrnice o 
službách na internetových stánkách IMI. 
 

 Ano 

 Pokračujte krokem 3 

 Ne 

 Výstrahu neposílejte. 

 
 

Krok 3: Existuje riziko závažného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob či 
životního prostředí?  

Při rozhodování zvažte především závažnost a rozsah škod, které by mohly vzniknout. Pokud 
se jedná o škody vysokého stupně závažnosti nebo rozsahu, může být zaslání výstrahy 
žádoucí i tehdy, je-li pravděpodobnost vzniku takových škod nízká.  

Další informace viz pokyny k výstrahám na internetových stránkách IMI. 
 

 Ano, chování, konkrétní činy nebo okolnosti související s poskytováním služeb mohou 

způsobit závažné poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob či životního prostředí. 

 Pokračujte krokem 4 

 Ne, riziko závažných škod neexistuje.  

 Výstrahu neposílejte. 
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Krok 4: Existuje příčinná souvislost mezi poskytováním služeb a rizikem závažných škod?  

Další informace viz pokyny k výstrahám na internetových stránkách IMI. 
 
       Ano, příčinná souvislost existuje. Závažné škody by mohly být způsobeny právě  

      chováním, konkrétními činy nebo okolnostmi dané činnosti.  

       Pokračujte krokem 5 

       Ne, přímá příčinná souvislost mezi chováním, konkrétními činy ani okolnostmi dané 

činnosti  a rizikem závažných škod neexistuje.  

       Výstrahu neposílejte. 

 
 

Krok č. 5: Je riziko závažných škod právě přítomno? / Je konkrétní? Při rozhodování zvažte 
zejména tyto faktory: 

 
- Hrozí riziko závažných škod nyní? Je pravděpodobné, že bude hrozit v blízké 

budoucnosti? (Pokud ne, výstrahu neposílejte.) 

- Byla přijata opatření k eliminaci nebo snížení rizika? (Pokud taková opatření riziko 
eliminovala nebo snížila na velmi nízkou míru, výstrahu neposílejte.) 

- Kdo jsou obvykle příjemci dané služby? (Je-li příjemcem osoba, pro kterou je obtížné 
riziko odhalit nebo přijmout preventivní opatření, je riziko vzniku škody obecně vyšší.) 

Další informace viz Pokyny k výstrahám na internetových stránkách IMI. 
 

       Ano, riziko závažných škod aktuálně existuje.  

       Pokračujte krokem 6 

       Ne, riziko již netrvá a podle všeho v blízké budoucnosti ani nenastane.  

       Výstrahu neposílejte. 

 
 

Krok č. 6: Existuje riziko, že vzniknou škody v ostatních členských státech? Při rozhodování 
zvažte zejména tyto faktory: 

 
- Poskytuje poskytovatel služby v dalších členských státech? 

- Je poskytovatel usazen v pohraničním regionu? 

- Existuje u daného typu služby pravděpodobnost přeshraničního poskytování? 

    Další informace viz pokyny k výstrahám na internetových stránkách IMI. 
 

       Ano, přeshraniční prvek je přítomen.  Odešlete výstrahu / pokračujte částmi 2         
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a 3 tohoto formuláře. 
       Ne, přeshraniční prvek není přítomen.  Výstrahu neposílejte.  
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2) Obecné informace o poskytovateli služeb (*označuje povinné údaje) 
 

a. Typ poskytovatele služeb (*) 

 A. Společnost / sdružení  

 B. Fyzická osoba 

 C. Informace není k dispozici  

 

b. Osobní údaje o poskytovateli služeb  

Oficiální název společnosti / sdružení (* Pokud jste v předchozí kolonce zaškrtli A nebo 

C):  

[libovolný text]  

Jméno poskytovatele služeb / zástupce (* Pokud jste v předchozí kolonce zaškrtli B):  

[libovolný text] 

Příjmení poskytovatele služeb / zástupce (* Pokud jste v předchozí kolonce zaškrtli B):  

[libovolný text] 

Datum narození poskytovatele služeb / zástupce:  

[libovolný text] 

Místo narození poskytovatele služeb / zástupce:  

[libovolný text] 

Další používaná obchodní jména (pokud možno všechna):  

[libovolný text] 

Právní forma poskytovatele služeb (* Pokud jste v předchozí kolonce zaškrtli A):  

(Viz seznam právních forem na internetových stránkách IMI.) 

 

c. Členský stát usazení (*) 

Uveďte stát, v němž je poskytovatel služeb usazen. 

 Členským státem usazení je:   

[uveďte stát spadající do Evropského hospodářského prostoru]  

 [členský stát usazení není znám] 
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d. Typ poskytovaných služeb 

Uveďte, kterou činnost poskytovatel v rámci poskytování služeb provádí.  

[Viz seznam činností na internetových stránkách IMI.] 

V případě potřeby upřesněte.  

[libovolný text] 

e. Registrační číslo 

Daňové identifikační číslo:  

[libovolný text] 

Obchodní rejstřík:  

[libovolný text] 

Profesní registrační číslo:  

[libovolný text] 

Jiné registrační číslo:  

[libovolný text] 

Další informace o registračním čísle (např. upřesnění typu):  

[libovolný text] 

f. Kontaktní údaje 

E-mailová adresa poskytovatele služeb  

[libovolný text] 

Telefonní číslo poskytovatele služeb 

[libovolný text] 

g. Adresa poskytovatele služeb 

Uveďte, o jakou adresu se jedná: 

 Adresa kanceláře  

 Korespondenční adresa 

Země: [libovolný text] 

Oblast [libovolný text] 

Region [libovolný text] 

Obec: [libovolný text] 

Směrovací číslo: [libovolný text] 

Ulice a číslo domu: [libovolný text] 
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Další informace (jiné používané adresy, kontaktní údaje):  

[libovolný text] 
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3) Podrobný popis případu (*označuje povinné údaje) 
 

a. Činnost, které se tato výstraha týká: 

Uveďte činnost, které se tato výstraha týká:  

[Viz seznam činností na internetových stránkách IMI.] 

->V případě potřeby upřesněte.  

[libovolný text] 

Pokud se výstraha týká používání výrobků nebo vybavení v souvislosti s poskytováním 
služeb, vyberte příslušný typ, s nímž je riziko přímo spojeno:  

[Viz seznam strojů a vybavení na internetových stránkách IMI.] 

->V případě potřeby upřesněte (značku, typ, sérii atd.).  

[libovolný text] 
 

b. Druh škody, kterou poskytovatel způsobil nebo kterou by případně mohl 

způsobit. (*) 

 Závažné poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob.  

 Závažná škoda na životním prostředí.  

V případě potřeby upřesněte.  

[libovolný text] 

c. Byly již ve vašem členském státě nějaké škody způsobeny? (*) 

 Ano  

 Ne. Existuje však závažné riziko, že k poškození dojde. Usuzujeme tak na základě 

následujících skutečností:  

Popište podrobně případ (uveďte informace o jednání poskytovatele služeb, závažnosti a 

rozsahu případných škod, v čem spočívá nastalé riziko atd.).  

[libovolný text] 

d. Nasvědčuje něco tomu, že poskytovatel služeb poskytuje služby též v jiných 

členských státech? * 

 Ano [uveďte stát/státy spadající do Evropského hospodářského prostoru]  

 Ne 

V případě potřeby upřesněte.  
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[libovolný text] 

e. Přijaly příslušné orgány vašeho státu v souvislosti s  poskytovatelem služby 

nějaká opatření (aby omezily riziko / předešly škodám?)  

 Ano  

 Zatím ne, ale uvažuje se o tom.  

 Ne, v této chvíli o žádných opatřeních neuvažujeme.  

Vysvětlete prosím:  

[libovolný text] 

f. Dokumentace (dokumenty včetně obrazových materiálů, které daný případ objasňují). 

Prosím uveďte bližší informace: 

[libovolný text] 

g. Další informace o případu, které považujete za důležité: 

Prosím uveďte bližší informace:  

[libovolný text]  

h. Členské státy, které by měly tuto výstrahu obdržet 

[Uveďte stát/státy spadající do Evropského hospodářského prostoru, kterým má být tato 

výstraha doručena.] 

i. Orgány, které by měly tuto výstrahu obdržet 

Výstraha bude zaslána správcům výstražných schránek ve vámi zvolených členských 
státech, kteří výstrahu postoupí příslušných orgánům v daném členském státě. Pokud to 
považujete za vhodné, uveďte zde ty konkrétní orgány, kterým by podle vás měla být 
výstraha rozhodně přeposlána. Můžete uvádět i orgány ve vašem členském státě.  
 
Upřesněte [libovolný text] 

 
 
 


