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1 VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1 VYMEZENÍ POJMŮ  

Pro účely této Metodiky se rozumí:  
1. Individuálním elektronickým nástrojem (dále jen „IEN“) jednotlivá elektronická tržiště a 

elektronické nástroje zadavatelů pro administraci zadávacích postupů 

2. Správcem NEN Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

3. Systémovým integrátorem společnost Datasys s.r.o.  

4. Provozovatelem společnosti Tesco SW a.s. a 02 Czech Republic a.s. podle smlouvy o zajištění 
provozu národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“)  

5. XML rozhraním datové rozhraní NEN, pomocí kterého je umožněn přenos dat prostřednictvím 
dálkového přístupu  

1.2 ÚČEL DOKUMENTU 

Účelem metodiky je popsání postupu pro připojení IEN, tak aby mohl komunikovat pomocí XML 

rozhraní s NEN. Tato metodika obsahuje popis kroků provozovatele IEN nutných k povolení, testování 

a připojení k NEN. Bez provedené postupu nebude možné IEN umožnit připojení k NEN. 

 

2 POSTUP PŘIPOJENÍ IEN K NEN 

Každý IEN musí poslat oficiální žádost o registraci do NEN správci systému NEN. 

V rámci žádosti je potřeba dodat 2 certifikáty: 

- Autorizace IEN (individuálního elektronického nástroje) je prováděna pomocí certifikátu. V 

rámci žádosti o registraci vašeho IEN je potřeba dodat komerční systémový certifikát vydaný 

pro Váš systém. Tento certifikát bude využit při zašifrování zpráv (oboustranné SSL). 

Jsou akceptovány certifikáty od těchto certifikačních autorit: I.CA,PostSignum, eIdentity. 

- Dále je potřeba dodat osobní kvalifikovaný certifikát pro vývojové rozhraní. Zprávy odesílané 

do NEN musí být vždy podepsány certifikátem osoby, která žádost provádí. Na základě 

certifikátu ve zprávě bude provedena finální autorizace volání NEN. Vámi dodaný certifikát 

bude použit pro vývojové rozhraní, které je určeno pro ladění komunikace s NEN. 

Jsou akceptovány certifikáty od těchto certifikačních autorit: I.CA,PostSignum, eIdentity. 

 

Při volání bude v systému NEN kontrolována platnost certifikátů, a proto musí být dodané certifikáty 

platné. Pokud přestane být certifikát platný, je potřeba poslat nový certifikát správci systému NEN. 

 

Po schválení registrace správcem NEN dojde k zavedení IEN do systému NEN. IEN obdrží následující 

údaje: 

- Detailní technický popis rozhraní 

- XSD šablony 

- Identifikátor IEN, pod kterým bude v NEN veden a bude předáván v rámci každé komunikace 

pomocí webových služeb 

- Identifikátory rámcových smluv pro testovací prostředí 
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2.1 POSTUP TESTOVÁNÍ 

Detailní technický popis rozhraní je součástí samostatného dokumentu. 

Vývoj rozhraní je možné provádět kdykoliv. IEN obdrží v rámci registrace přístupové údaje 

k vývojovému prostředí. Po otestování komunikace musí IEN požádat provozovatele NEN o 

zpřístupnění produkčního rozhraní. Identifikátor IEN zůstává na všech prostředích stejný. Pro každé 

prostředí je možné nastavit jiný certifikát pro zabezpečení komunikace (SSL). Pokud nebude certifikát 

při žádosti o připojení k PROD prostředí připojen, bude použit dříve poskytnutý. 

 

Následnou komunikaci v případě technických problémů, změny komerčních certifikátů pro účely 

zabezpečení komunikace zajišťuje provozovatel NEN. 

V ostatních případech se obracejte na správce systému NEN. 

Certifikáty si zajišťují jednotliví provozovatelé a uživatelé na vlastní náklady. 

 

2.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Kontaktní email na správce systému NEN je spravcenen@mmr.cz. 

Kontaktní email na provozovatele NEN je hotlineNEN@tescosw.cz. 

 

 

3 PŘEHLED PROSTŘEDÍ 

Název Účel Adresa služby 

DEV Vývojové prostředí. Aplikačně shodné 
s produkčním prostředím. 

https://nen-ws.nipez.cz/et01d/E-
Trziste.svc 

PROD Ostrá verze https://nen-ws.nipez.cz/et01/E-
Trziste.svc 

 

 

3.1 VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ 

V rámci testovacího prostředí bude danému IEN zpřístupněna funkcionalita zadavatele pomocí daných 

webových služeb. Z tohoto důvodu je potřeba dodat certifikát uživatele určený k podpisu dat a 

k identifikaci uživatele. Pro IEN bude vytvořen 1 útvar, jehož identifikaci si může pomocí webových 

služeb stáhnout. Tento útvar bude mít k dispozici 2 rámcové smlouvy. Identifikátory rámcových smluv 

budou IEN předány v rámci schválení registrace. Útvaru nebudou vygenerovány žádné zadávací 

postupy. Pomocí webových služeb je možné provést jejich založení a provádět s nimi další manipulace. 

IEN nemá přístup pomocí webového rozhraní do systému NEN. 

mailto:spravcenen@mmr.cz
mailto:hotlineNEN@tescosw.cz
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3.2 PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ 

Na produkčním prostředí již nebude možné s dodaným osobním certifikátem uživatele pracovat. 

Pro autorizaci systému je možné použít stejný komerční systémový certifikát, jako na ostatních 

prostředích. Pokud připojující systém potřebuje použít jiný certifikát, je možné jej použít. 

 

3.3 ZMĚNA ROZHRANÍ 

Při změně rozhraní bude každý zaregistrovaný IEN s časovým předstihem upozorněn.  Zároveň bude 

zveřejněno rozhraní s novým nastavením.  

 

4 POŽADAVKY NA UŽIVATELE IEN 

Uživatelé IEN, kteří budou chtít komunikovat pomocí IEN se systémem NEN musí splnit tyto požadavky: 

- Subjekt musí být zaregistrován jako zadavatel v NEN 

- Osoba, která bude v IEN zprávy podepisovat privátním klíčem, který je v páru s osobním 

kvalifikovaným certifikátem, musí být zaregistrována v NEN 

- Osoba si musí po přihlášení pomocí webového rozhraní NEN před komunikací z IEN nahrát do 

NEN svůj certifikát (veřejný klíč). Privátním klíčem osoba provádí podepisování v IEN. 

- Nahrávaný certifikát je zkontrolován na vydavatelkou certifikační autoritu (pouze kvalifikované 

certifikační autority), platnost certifikátu a nesmí být odvolána jeho platnost 

- Nahrávaný certifikát musí být unikátní. Není povoleno použít jeden certifikát u více osob 

v systému.  

- Uživatel si může nahrát více certifikátů. Při vypršení platnosti stačí nahrát certifikát nový a opět 

jej svázat se zaregistrovanými IEN v NEN 

 


