
Vážení uživatelé, 

připravujeme pro vás aktualizaci systému NEN, která bude obsahovat následující novinky: 

Zadavatel: 

1.) V nové verzi NEN (HTML5) budou zpřístupněny zbývající funkce, které bylo dosud možné 

využít pouze v původní verzi (Silverlight): 

a. Předběžná tržní konzultace a Průzkum trhu – proces byl optimalizován, nově 

umožněna elektronická komunikace s dodavatelem prostřednictvím NEN. Umožněna 

externí administrace. 

b. Možnost realizace E-aukce mimo zadávací postup v NEN. Umožněna externí 

administrace E-aukcí. 

c. Registr inovačního partnerství 

d. Registr systému kvalifikace 

e. Parametrické formuláře pro metodika subjektu: 

i. Správa tiskových šablon dokumentů 

ii. Parametrizace VZMR (nově možnost náhledového zobrazení nastavení 

parametrizace VZMR pro zadavatele, který nemá roli metodik) 

f. Podpůrné funkce pro zadávání veřejných zakázek: 

i. Mé komise 

ii. Vzory veřejných zakázek – možnost přidělení vzoru útvaru 

g. Smlouvy a objednávky 

h. Statistické informace 

i. Zobrazení a import profilu zadavatele – zjednodušen proces importu profilu 

zadavatele, systém za uživatele automaticky provede transformaci vstupního XML 

souboru do podoby vyžadované NEN (dříve musel uživatel zajistit transformaci XML 

vlastními prostředky) 

j. Chybějící funkcionalita správy subjektu: 

i. Elektronické úkony organizace 

ii. Mé uživatelské operace a činnosti nástroje 

iii. Seznam operací ze spisové služby 

iv. Struktura mé organizace s navázanými organizacemi 

v. Zařazování organizace pod jinou organizační strukturu 

vi. Zobrazení organizační struktury k datu 

2.) Úpravy uživatelské přívětivosti: 

a. U výše uvedených funkcionalit, které jsou nově dostupné v nové verzi NEN, byla 

provedena řada optimalizací 

b. Nově je na formulářích pro administraci veřejné zakázky, soutěže o návrh a informací 

o trhu dostupné tlačítko pro formální ukončení zakázky, které zakázku označí jako 

dokončenou a nabídne na nové záložce akce, které se mohou u uzavřené zakázky 

uživateli hodit 

c. U veřejné zakázky, informací o trhu a soutěží o návrh se nově plní tzv. podfáze, která 

uživateli poskytuje podrobnější informaci o tom, v jaké stavu se zadávací postup 

nachází 

d. Nově při otevření formuláře pro administraci veřejné zakázky bude dynamicky aktivní 

záložka, kde se očekává, že uživatel dle aktuální podfáze bude pracovat 

e. Nově při administraci zakázky v některých případech po provedení úkonu bude 

automaticky aktivována záložka, kde je očekávána další akce uživatele 



f. Název generované zadávací dokumentace byl upraven tak, aby obsahoval kód a 

název zakázky 

g. Na vybraných místech bylo přidáno upozornění o nutnosti vložit alespoň 1 dokument 

3.) Rozhraní pro připojení individuálních elektronických nástrojů (IEN) – zásadně rozšířeny 

možnosti rozhraní, které budou popsány v připravované technické dokumentaci 

4.) Nebude do nové verze převedeno: 

a. Výběr poddodavatele – nebylo využíváno, bude odebráno i z původní verze NEN 

(Silverlight) 

b. Šablony vzorů – funkcionalita určena pouze pro zakázky s průvodcem, které již 

v systému nelze od minulé aktualizace administrovat 

c. Číselníky – možnost zobrazení položek číselníku bude pouze při výběru hodnoty 

v rámci procesu 

d. Opční právo – institut dle zákona o veřejných zakázkách z roku 2006 

Dodavatel – nová verze: 

1.) Dlaždice Poskytnout odpověď – úkon pro elektronickou komunikaci se zadavatelem 

prostřednictvím NEN v rámci Předběžné tržní konzultace a Průzkumu trhu 

2.) Dodavatel provádí správu své organizace na obdobném formuláři, jako má k dispozici 

zadavatel. Nově tak má možnost modelování organizační struktury. 

3.) Dodavatel má nově možnost přidělit veřejnou zakázku útvaru ve své organizaci, vhodné pro 

větší dodavatele. Po přidělení jsou notifikace o změnách v průběhu zakázky odesílány pouze 

uživatelům v daném útvaru. 

 

Předpokládaný termín instalace aktualizace na produkční prostředí NEN je ve čtvrtek 1.4.2021 od 20 

hodin. NEN bude v průběhu aktualizace dostupný, dojde pouze k odhlášení uživatelů. 


