
Postup	při	registraci	subjektu	do	
Národního	elektronického	nástroje	NEN

1. Zvolit v rámci své organizace 

subjektu. Administrátor subjektu má oprávnění (více příručka „

organizace a osob pro 

a. registraci a správě uživate

b. administraci a zobrazení organizační struktury,

c. administraci rolí,

d. správě šablon pro generování dokumentů,

e. manipulaci s klasifikacemi a číselníky spravovanými zadavateli 

f. komunikaci v systému a

g. zobrazení souvisejících záznamových souborů.

2. Zajistit dokument prokazující existenci dané organizace (dokument s

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, 

zřizovací listinu, statut organi

3. Zajistit dokument prokazující oprávnění dané osoby zastupovat organizaci 

navenek.2

4. Vyplnit „Vzor pověření Administrátora subjektu NEN“

statutárním zástupcem organizace.

5. Jít na webovou adresu 

uživatelské příručky „Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele“, tj.:

a. Vyplnit minimálně žluté záznamy v

b. Zvolit minimálně 1 předmět činnosti v

c. V případě, že organizace vykonává relevantní činnost dle §4 ZVZ, zvolit minimálně 

1 relevantní činnost v

d. V případě, že organizace chce uvést i jiné kontaktní adr

v záložce „Základní údaje zadavatele“, vloží je do záložky „Jiné kontaktní adresy“.

e. Do záložky „Dokumenty“ vloží vyplněný dokument „Vzor pověření Administrátora 

subjektu NEN“ podepsaný statutárním zástupcem organizace. Dokument bude 

obsahovat jméno a příjmení pracovníka, který je oprávněný k

Také zde vloží dokume

zákon č. 2/1969

statut organizace, atd.

f. Do záložky „Kontaktní osoby“ vyplní minimálně žluté položky o osobě, která bude po 

potvrzení registrace a stanovení hesla stanovena do role „Administrátor subjektu“. 

Jméno kontaktní oso

                                                          
1

Uživatelská příručka je k dispozici na webu 

„Uživatelské příručky“
2

Jmenovací dekret, zápis z jednání zastupitelstva o volbě starosty, atd.
3

Vzor je k dispozici na webu https://nen.nipez.cz/
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rámci své organizace osobu, která bude zastávat roli Administrátor 

subjektu. Administrátor subjektu má oprávnění (více příručka „Registrace a správa 

organizace a osob pro zadavatele“1) :

registraci a správě uživatelů v dané organizaci zadavatele,

administraci a zobrazení organizační struktury,

administraci rolí,

správě šablon pro generování dokumentů,

manipulaci s klasifikacemi a číselníky spravovanými zadavateli 

i v systému a

zobrazení souvisejících záznamových souborů.

Zajistit dokument prokazující existenci dané organizace (dokument s

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, 

zřizovací listinu, statut organizace, atd.)

Zajistit dokument prokazující oprávnění dané osoby zastupovat organizaci 

Vyplnit „Vzor pověření Administrátora subjektu NEN“3 a nechat ho potvrdit 

statutárním zástupcem organizace.

Jít na webovou adresu https://nen.nipez.cz/ a postupovat při registraci dle 

uživatelské příručky „Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele“, tj.:

Vyplnit minimálně žluté záznamy v záložky „Základní údaje zadavatele“

ě 1 předmět činnosti v záložce „Hlavní předmět činnosti“

případě, že organizace vykonává relevantní činnost dle §4 ZVZ, zvolit minimálně 

1 relevantní činnost v záložce „Druh relevantní činnosti“.

případě, že organizace chce uvést i jiné kontaktní adresy než jsou uvedeny 

záložce „Základní údaje zadavatele“, vloží je do záložky „Jiné kontaktní adresy“.

Do záložky „Dokumenty“ vloží vyplněný dokument „Vzor pověření Administrátora 

subjektu NEN“ podepsaný statutárním zástupcem organizace. Dokument bude 

sahovat jméno a příjmení pracovníka, který je oprávněný k provedení registrace.

Také zde vloží dokument prokazující existenci dané organizace

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní s

rganizace, atd.) a informaci o tom, kdo je nyní statutárním zástupcem.

Do záložky „Kontaktní osoby“ vyplní minimálně žluté položky o osobě, která bude po 

potvrzení registrace a stanovení hesla stanovena do role „Administrátor subjektu“. 

Jméno kontaktní osoby (osob) se musí shodovat se jménem vyplněným v

                  

dispozici na webu https://nen.nipez.cz/, v záložce „Informace pro uživatele“ 

jednání zastupitelstva o volbě starosty, atd.

https://nen.nipez.cz/, v záložce „Informace pro uživatele“ 
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osobu, která bude zastávat roli Administrátor 

Registrace a správa 

Zajistit dokument prokazující existenci dané organizace (dokument s odkazem na 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, 

Zajistit dokument prokazující oprávnění dané osoby zastupovat organizaci 

a nechat ho potvrdit 

a postupovat při registraci dle 

uživatelské příručky „Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele“, tj.:

záložky „Základní údaje zadavatele“.

záložce „Hlavní předmět činnosti“.

případě, že organizace vykonává relevantní činnost dle §4 ZVZ, zvolit minimálně 

esy než jsou uvedeny 

záložce „Základní údaje zadavatele“, vloží je do záložky „Jiné kontaktní adresy“.

Do záložky „Dokumenty“ vloží vyplněný dokument „Vzor pověření Administrátora 

subjektu NEN“ podepsaný statutárním zástupcem organizace. Dokument bude 

provedení registrace.

nt prokazující existenci dané organizace (například odkaz na 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, 

a informaci o tom, kdo je nyní statutárním zástupcem.

Do záložky „Kontaktní osoby“ vyplní minimálně žluté položky o osobě, která bude po 

potvrzení registrace a stanovení hesla stanovena do role „Administrátor subjektu“. 

by (osob) se musí shodovat se jménem vyplněným v dokumentu 

záložce „Informace pro uživatele“ 

„Informace pro uživatele“  „Provozní řád“ 



„Vzor pověření Administrátora subjektu NEN“. Na uvedenou e

zaslán odkaz s potvrzením registrace a stanovením hesla. Heslo musí mít formát 

minimálně 8 znaků, z

6. Po vyplnění všech údajů zvolit funkci „Zkontrolovat“. V

zahlásí, co je nutné upravit. 

7. Zvolit funkci „Odeslat“

podpisu. Jak si vygenerovat certifikát elektronického podpisu je popsáno v

„Principy práce s certifikáty v NEN

8. V případě, že je vše v

systému. Ten má 2 pracovní 

9. Na e-mail uvedený v

Administrátora systému o schválení/zamítnutí registrace. V

registrace přijde na e

registrace a stanovením hesla.

10. E-mail kontaktní osobě 

jména, první 3 písmena příjmení, první 4 písmena názvu organizace a číslo, které 

určuje pořadí uživatele 

11. Po vyplnění hesla (minimálně 8 znaků, z

číslice) a jeho odeslání a kontrole, se může uživatel přihlásit do systému

v uživatelské příručce „

                                                          
4

Uživatelské jméno Jana Nováka z
další Jan Novák, tentokrát z Ministerstva spravedlnosti, bude mít uživatelské jméno jannovmini2. Tato 
informace je uvedena v e-mailu, který dojde osobě registrované do systému.

„Vzor pověření Administrátora subjektu NEN“. Na uvedenou e-mailovou adresu bude 

potvrzením registrace a stanovením hesla. Heslo musí mít formát 

minimálně 8 znaků, z toho 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 1 číslice.

Po vyplnění všech údajů zvolit funkci „Zkontrolovat“. V případě problémů systém 

zahlásí, co je nutné upravit. 

„Odeslat“. Systém vyzve k vložení certifikátu a hesla elektronického 

podpisu. Jak si vygenerovat certifikát elektronického podpisu je popsáno v

certifikáty v NEN“.

případě, že je vše v pořádku, systém odešle žádost o registraci Administrátorovi

pracovní dny na akceptaci/zamítnutí registrace.

mail uvedený v záložce „Základní údaje zadavatele“ přijde informace od 

Administrátora systému o schválení/zamítnutí registrace. V

registrace přijde na e-mailovou adresu kontaktní osoby e-

registrace a stanovením hesla.

kontaktní osobě obsahuje uživatelské jméno (první 3 písmena křestního 

jména, první 3 písmena příjmení, první 4 písmena názvu organizace a číslo, které 

určuje pořadí uživatele daného jména v systému). 4

Po vyplnění hesla (minimálně 8 znaků, z toho 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 1 

jeho odeslání a kontrole, se může uživatel přihlásit do systému

uživatelské příručce „Registrace a správa organizace a osob zadav

                  
Ministerstva pro místní rozvoj = jannovmini1. Pokud se do systému zanese 

Ministerstva spravedlnosti, bude mít uživatelské jméno jannovmini2. Tato 
mailu, který dojde osobě registrované do systému.

mailovou adresu bude 

potvrzením registrace a stanovením hesla. Heslo musí mít formát 

písmeno, 1 malé písmeno a 1 číslice.

případě problémů systém 

vložení certifikátu a hesla elektronického 

podpisu. Jak si vygenerovat certifikát elektronického podpisu je popsáno v příručce 

pořádku, systém odešle žádost o registraci Administrátorovi

dny na akceptaci/zamítnutí registrace.

„Základní údaje zadavatele“ přijde informace od 

případě schválení 

-mail s potvrzením 

obsahuje uživatelské jméno (první 3 písmena křestního 

jména, první 3 písmena příjmení, první 4 písmena názvu organizace a číslo, které 

toho 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 1 

jeho odeslání a kontrole, se může uživatel přihlásit do systému (více 

Registrace a správa organizace a osob zadavatele“).

erstva pro místní rozvoj = jannovmini1. Pokud se do systému zanese 
Ministerstva spravedlnosti, bude mít uživatelské jméno jannovmini2. Tato 




