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Následující postup popisuje založení a aktivaci účtu pro fyzické osoby (občany).

I v případě, že chcete v AIS SFŽP ČR podávat projekt jako právnická osoba (s. r. o, a. s., SVJ, obec apod.), musí si nejprve statutární 

zástupce této právnické osoby zřídit účet jako osoba fyzická. Právnickou osobu k sobě následně naváže v rámci AIS SFŽP ČR. Návod 

na přidání právnické osoby naleznete zde: https://www.sfzp.cz/dokumenty/ (Manuál pro přidání PO do AIS SFŽP ČR).

https://www.sfzp.cz/dokumenty/


Na webové stránce https://zadosti.sfzp.cz/ zvolte možnost Nemám účet na portále Identita 
občana.

https://zadosti.sfzp.cz/


Budete přesměrováni na portál Identita občana. Klikněte na Občan.



Na další stránce klikněte na přihlášení uživatelským účtem národní identitní autority ( jméno, heslo, 

SMS kód).



Zvolte možnost založení NIA ID pomocí registračního formuláře.



Otevře se formulář Založení identifikačního prostředku.



Vyplňte telefonní číslo, na nějž Vám následně budou chodit ověřovací kódy.



Zaškrtněte pole Nejsem robot a použijte tlačítko Zaslat SMS kód.



Kód, který vám přišel, opište do příslušného pole. Do formuláře uveďte také zvolené uživatelské 

jméno a heslo a vyplňte zbývající pole. Zaškrtněte souhlas s užíváním a použije tlačítko Založit.



Zobrazí se sdělení o založení identifikačního prostředku. Pro další postup budete potřebovat 

ověřit e-mail, který jste uvedl/a v předchozím kroku. Přejděte tedy do své e-mailové schránky.



Najděte e-mail odeslaný Identitou občana a ověřte svou e-mailovou adresu kliknutím na příslušný 

odkaz.



Budete přesměrováni zpět na webovou stránku Identity občana. Stejná informace vám bude také 

zaslána e-mailem. Následnou aktivaci můžete provést více způsoby, viz následující strana. Na 

aktivaci máte 30 dní.



Jakým způsobem chcete Identitu občana aktivovat?

(Klikněte na jedno z tlačítek)

Přes Bankovní identitu Půjdu na Czech POINT



Otevřete stránku Identity občana. Nejprve se musíte přihlásit tlačítkem vpravo nahoře.

http://www.identitaobcana.cz/


Z nabízených možností zvolte NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“).



Do příslušných polí vyplňte uživatelské jméno a heslo, jež jste si nastavil/a při zakládání 

identifikačního prostředku. Následně klikněte na Autorizuj a pošli kód.



Do příslušného pole opište SMS kód, který vám přišel na telefonní číslo uvedené při registraci. 

Poté použijte tlačítko Přihlásit.



Po přihlášení nahoře vidíte své uživatelské jméno. Klikněte na Občan.



V sekci Správa prostředku NIA ID zvolte možnost Aktivace uživatelského účtu.



Nyní vyberte možnost Ověření prostřednictvím národního bodu. Klikněte na Vstoupit.



Objeví se informace o vašem přesměrování. Můžete ho urychlit tlačítkem Klikněte pro okamžité 

přesměrování.



Na následující stránce zvolte z nabízených možností variantu Bankovní identita.



Po rozkliknutí se objeví nabídka bank v současnosti zapojených do bankovní identity. Zvolte vaši 

banku a dále postupujte podle pokynů bankovního rozhraní tak, jako se přihlašujete do 

internetového bankovnictví.



Po ukončení ověření přes bankovní identitu budete přesměrováni zpět na Identitu občana. Je 

zapotřebí udělit souhlas s tím, aby banka sdílela vaše data s portálem Identity občana.



Označte druhé zatržítko, jímž souhlasíte s opakovaným vydáváním údajů, a použijte tlačítko 

Uděluji TRVALÝ souhlas.



Tím je dokončeno ověření vaší totožnosti prostřednictvím bankovní identity.

Pokračovat

V návodu pokračujte kliknutím na tlačítko níže.



Pro aktivaci na Czech POINTu budete potřebovat váš identifikační kód, který vám přišel v e-mailu 

o založení uživatelského účtu.



Navštivte kterékoli kontaktní místo Czech POINT. Kontaktní místa se nacházejí na pobočkách 

České pošty nebo na obecních či městských úřadech. Seznam míst, které službu Czech POINT 

poskytují, naleznete zde. Kromě identifikačního kódu budete potřebovat i svůj občanský průkaz.

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/co-jak-kde/


U přepážky sdělte, že chcete podat Žádost o poskytnutí referenčních údajů

z registru obyvatel jiné osobě a předložte váš občanský průkaz a identifikační kód. Podání žádosti 

je bezplatné.

Sdělte, že chcete poskytnout svá osobní data právnické osobě s IČO 72054506. Jedná se o IČO 

Správy základních registrů. Do zprávy pro příjemce nahlaste váš identifikační kód.

Při dotazu na rozsah poskytnutých údajů volte položky datum narození a čísla elektronicky 

čitelných dokladů.

Nakonec zvolte variantu jednorázového poskytnutí údajů.

Následuje kontrola a podepsání vyplněného formuláře žádosti. Aktivace účtu jako identifikačního 

prostředku proběhne obvykle do několika minut.



Přestože obvykle proběhne aktivace přes Czech POINT bezproblémově, je lepší zkontrolovat, zda 

je vše v pořádku. Otevřete si tedy v internetovém prohlížeči stránku Identity občana.

https://www.identitaobcana.cz/


Nejprve se musíte přihlásit tlačítkem vpravo nahoře.



Z nabízených možností zvolte NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“).



Do příslušných polí vyplňte uživatelské jméno a heslo, jež jste si nastavil/a při zakládání 

identifikačního prostředku. Následně klikněte na Autorizuj a pošli kód.



Do příslušného pole opište SMS kód, který vám přišel na telefonní číslo uvedené při registraci. 

Poté použijte tlačítko Přihlásit.



Po přihlášení nahoře vidíte své uživatelské jméno. Klikněte na Občan.



V sekci Správa prostředku NIA ID vidíte neaktivní možnost aktivace účtu. Vše je tedy v pořádku a 
aktivace pomocí Czech POINTu je dokončena.



Nyní ještě na portál doplňte vaše kontaktní údaje. Zkontrolujte, zda jste přihlášen/a, případně se 

známým způsobem přihlaste. Klikněte na Občan.



Zvolte možnost Vaše údaje.



Vidíme seznam poskytnutých údajů.



Údaje editujte kliknutím na příslušný řádek a následným vyplněním detailu. Kliknutím na Uložit se 

na uvedené telefonní číslo odešle ověřovací kód.



Ověřovací kód má formu SMS pro ověření telefonního čísla a e-mailu pro ověření e-mailové 

adresy. Informační okno zavřeme křížkem či tlačítkem Pokračovat.



Ověřovací kód opište do příslušného pole a použijte tlačítko Potvrdit.



Obdobným způsobem vyplňte všechny kontaktní údaje. Tím je práce na portálu Identity občana 

hotova a zbývá již jen založení nového účtu v AIS SFŽP ČR.



Otevřete si stránku https://zadosti.sfzp.cz/ a klikněte na Přihlásit se/Založit účet v AIS.

https://zadosti.sfzp.cz/


Z nabízených prostředků zvolte NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“).



Do příslušných polí vyplňte uživatelské jméno a heslo, jež jste si nastavil/a při zakládání 

identifikačního prostředku na portálu Identity občana. Následně klikněte na Autorizuj a pošli kód.



Do příslušného pole opište SMS kód, který vám přišel na telefonní číslo uvedené při registraci vaší 

elektronické identity. Poté použijte tlačítko Přihlásit.



Zaškrtněte, že berete na vědomí poskytnutí svých údajů, a udělte SFŽP ČR trvalý souhlas. 



Vyplňte e-mail do příslušného pole a použijte tlačítko Získat ověřovací kód. Doporučujeme použít 

e-mailovou adresu shodnou s tou, kterou jste uváděli v kontaktních údajích na Identitě občana.



Do vaší e-mailové schránky vám přijde ověřovací kód.



Kód z ověřovacího e-mailu vložte do příslušného pole a klikněte na Potvrdit a pokračovat.



Vyplňte kontaktní telefonní číslo. Dále vložte adresu trvalého bydliště pomocí ikony tužky.



Kliknutím na tužku se otevře okno pro zadání adresy. Vyplňte adresu, textové pole má našeptávač 

existujících adres. Nakonec adresu potvrďte tlačítkem OK.



Po vyplnění všech potřebných údajů použijte tlačítko Dokončit registraci.



Po úspěšném založení účtu se tlačítkem Pokračovat přesunete na tzv. Dashboard uživatele.



Nyní již můžete podávat žádosti. Založení účtu bylo dokončeno.



Pokud se vám nepodaří registraci do AIS SFŽP ČR dokončit, kontaktujte prosím SFŽP ČR pomocí 
e-mailové adresy dotazy@sfzp.cz.

mailto:dotazy@sfzp.cz


Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,

tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz  •  dotazy@sfzp.cz


