
Vážení uživatelé, 

aktualizace systému NEN obsahuje následující novinky: 

Obecné: 

1.) Byla provedena první etapa tzv. sjednocení úkonů zadavatelů a dodavatelů. Následující úkony 

budou nově administrovány obdobně, jako se posílají zprávy v rámci NEN 

a. Dodavatel – žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, podání námitky 

b. Zadavatel – vysvětlení zadávací dokumentace, vyřízení námitky 

V rámci těchto úprav byla realizována řada obecných změn, např.: 

a. Po odeslání zprávy (provedení úkonu) se zobrazuje potvrzující informace o korektním 

doručení zprávy 

b. Umožněna evidence zprávy/úkonu k veřejné zakázce (VZ), soutěži o návrh (SoN) 

c. Přehled komunikace k veřejné zakázce, soutěži o návrh (Detail postupu → 

Komunikace → Komunikace s dodavatelem/zadavatelem) byl upraven do podoby, 

která umožňuje široké možnosti filtrování. Po realizaci dalších etap bude na tomto 

formuláři dostupná veškerá komunikace vztahující se k VZ 

d. Na formuláři Komunikace (ikona obálky na hlavním panelu) ve složkách Odeslané 

zprávy a Koncepty je zobrazen příjemce místo původního odesílatele 

e. Úprava formuláře pro výběr adresátů zprávy, nová tlačítka pro automatický výběr 

okruhů dodavatelů (např. účastníci VZ) 

f. Obecný redesign s cílem optimalizace formuláře pro odeslání zprávy/provedení 

úkonu 

Změny, které se vztahují k vysvětlení zadávací dokumentace, např.: 

a. Možnost dodatečně žádost o VZD navázat na odeslanou odpověď 

b. Možnost odpovědět na více žádostí o VZD současně 

c. Při odeslání vysvětlení zadávací dokumentace se zadavateli přednastaví relevantní 

okruh dodavatelů 

Veškeré dříve provedené úkony byly převedeny do nové podoby a jsou dostupné stejným 

způsobem, jako byly doposud. V dalších etapách budou postupně převáděny ostatní úkony do 

nové podoby – jedním z mnoha cílů této změny je jednotné uživatelské ovládání pro všechny typy 

úkonů. 

2.) Úpravy v oblasti vytváření elektronických podpisů: 

a. Změna pravidel pro přidělení časového razítka a elektronického podpisu ze strany 

NEN.  

b. U dokumentů, kterým bude přiděleno časové razítko, nebo jsou vloženy do NEN 

s kvalifikovaným časovým razítkem, bude provedeno před vypršením certifikátu, na 

základě kterého bylo razítko přiděleno, automatické přerazítkování 

c. Byla nastavena nová politika vyhodnocení elektronických podpisů, která zohledňuje 

24 hodinovou ochrannou dobu. 

  



Zadavatel: 

1.) U VZ, kde je vyžadováno šifrování podání, je nově v bloku pro vložení veřejného klíče 

dostupná funkcionalita pro vygenerování šifrovacího a dešifrovacího klíče. 

Důrazně doporučujeme v případě jakékoliv nejasnosti při generování šifrovacích klíčů v NEN 

kontaktovat uživatelskou podporu. 

2.) Nově je umožněno evidovat více smluv jako výsledek jedné veřejné zakázky. S tím byla 

provedena řada úprav: 

a. Způsob evidence uveřejnění dle zákona o registru smluv – není dále umožněno uvést 

pro celou VZ, ale pouze pro jednotlivé smlouvy 

b. Příznak „Uveřejněno dle zákona o registru smluv“ bude automaticky nastaven na 

ANO, pokud bude smluvní hodnota nad 50 000,- Kč a zadavatel bude definované 

kategorie zadavatele a právní formy. 

c. Optimalizace formuláře pro evidenci smlouvy 

d. Podpora pro odesílání více smluv do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) 

e. Úprava zobrazení výsledku VZ na profilu zadavatele 

3.) Pokud bylo podáno sdružením dodavatelů, je tato informace propsána na příslušného 

formuláře VVZ 

4.) Nově je možné využít samostatného zpřístupnění nabídkových cen nebo nákladů životního 

cyklu i bez nutnosti hodnocení nabídek prostřednictvím NEN 

5.) Na úvodní obrazovce po přihlášení jsou nově v pravém panelu „K vyřízení“ zobrazeny 

nevyřízené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a námitky. Po vyřízení dojde k jejich 

skrytí. 

6.) Příznak „Automaticky zpřístupnit“ na seznamu zadávací dokumentace je nově automaticky 

nastaveno na ANO, původně NE 

 

Dodavatel: 

1.) Při podání nabídky je nově možné evidovat sdružení dodavatelů, které nabídku podává 

2.) Upraven formulář pro podání, pokud zadavatel vyžaduje samostatné zpřístupnění 

nabídkových cen nebo nákladů životního cyklu 

 

Rozhraní pro připojení informačních systémů zadavatelů 

1.) Přidána možnost smazat dokument a oduveřejnit dokument v NEN 

2.) Při stažení podání z NEN do IS zadavatele budou staženy i údaje o sdružení dodavatelů, kteří 

nabídku podali 

3.) Přidána možnost evidovat oznámení o zahájení ve VVZ 

4.) Podpora nastavení různých lhůt podání u částí VZ 

5.) Nová metoda pro předběžnou registraci dodavatele 

6.) Při zaslání/stažení dokumentu je zaslán i jeho kontrolní otisk pro ověření, že byl dokument 

v pořádku doručen 


