
 

Začínáte se systémem IMI? Není nic snadnějšího! 

 Požádejte svého předchůdce nebo koordinátora IMI, aby vás v 
systému IMI registroval. 

 Přihlaste se do systému a projděte si: 

– činnost vašeho orgánu v IMI  
– položku „Moje úkoly“ 

– orgány z jiných zemí, se kterými si budete v rámci své funkce vyměňovat 
informace 

 Zkontrolujte také, že je v systému zaregistrován alespoň jeden z vašich kolegů jako 
náhradník, a odstraňte registrace osob, které s IMI již nepracují.  

 Je možné, že pro práci s IMI budete potřebovat zvláštní školení:  

 

– Požádejte koordinátora o informace o IMI a o plánovaných 
seminářích.  

– Projděte si školicí materiály na internetových stránkách Komise 

– Požádejte koordinátora o udělení přístupu do školicího 
prostředí – simulátoru IMI, ve kterém si lze vyzkoušet jeho 
funkce. 

Využívání IMI při každodenní práci 

 VÝMĚNA INFORMACÍ 

 

Podle nastavení vašich uživatelských práv v systému můžete jeho prostřednictvím 
odesílat žádosti o informace týkající se různých legislativních oblastí – např. 
odborných kvalifikací, poskytování služeb nebo vysílání pracovníků. Pokud si například 
chcete ověřit údaje o konkrétním pracovníkovi z EU, poskytovateli služeb nebo 
vyslaném pracovníkovi, můžete pomocí IMI o tyto informace požádat orgán v 
příslušném státě.  Otázky můžete vybrat ve vašem jazyce.  

Stejně tak mohou o informace žádat jiné orgány vás.  Pokaždé,  kdy přes IMI obdržíte 
nějakou žádost, vám bude e-mailem zasláno upozornění. Před tím, než žádost v systému 
přijmete, si zkontrolujte navrženou lhůtu pro její vyřízení a případně ji změňte. Lhůtu 
pak při vyřizování žádostí dodržujte. 

 AKTUALIZACE ÚDAJŮ O VAŠEM ORGÁNU  

 

Pravidelně aktualizujte údaje, které jsou o vašem orgánu v IMI vedené - 
například při výměně pracovníků, kteří u vás mají IMI na starost. Do IMI 
registrujte všechny kolegy, kteří by mohli systém k práci potřebovat. 

 

IMI obsahuje mimo jiné i seznam rejstříků, do kterého mohou orgány 
zadávat informace o internetových, veřejných a volně dostupných 
registrech týkajících se služeb a výkonu různých profesí. Aktualizací 
informací o jednotlivých rejstřících napomůžete tomu, že si uživatelé 

Chcete si například ověřit, zda 

konkrétní turistický průvodce z 

Portugalska poskytl pravdivé 

informace o svém oprávnění.  

Požádejte o jejich potvrzení 

příslušný portugalský orgán. 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_cs.htm
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budou sami informace hledat v rejstříku a nebudou se na vás muset 
obracet s žádostmi. 

Další informace 

Ve všech jazycích je k dispozici instruktážní video. Ve zkratce přibližuje, jak IMI 
funguje. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_cs.htm 

Oficiální internetové stránky – umožňují přístup do autentického systému a do školicího 
simulátoru: http://ec.europa.eu/imi-net 

Školicí materiály k samostudiu najdete zde: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/using_imi/index_cs.htm 

Zkušenosti ostatních uživatelů IMI shrnují naše průzkumy: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/All%20user%20survey%20-%20for%20CAs.pdf 

Informace o ochraně osobních údajů v rámci IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_summary_cs.pdf 

Kdo vám poradí? 

 

 

S jakýmkoli problémem týkajícím se IMI vám pomůže váš 
národní koordinátor IMI. 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_cs.htm 

 

 

Technickou podporu zajišťují pracovníci asistenční služby – 
po přihlášení do systému stačí kliknout na „Vnitrostátní 
asistenční služby“. 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/using_imi/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/All%20user%20survey%20-%20for%20CAs.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_summary_cs.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_summary_cs.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_cs.htm

