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Návod pro fyzické osoby na založení a aktivaci identity  

na portále eidentita.cz 
 

 

Elektronická identita (tzv. eidentita) by se dala přirovnat k občanskému průkazu s výhodou, 

který umožňuje bezpečně prokázat vaši totožnost online. Podávání žádostí i všech souvisejících 

dokumentů bude nově v programu Nová zelená úsporám probíhat elektronicky přes systém 

AIS SFŽP ČR a prokázání vaší eidentity bude nutným prvním krokem pro přihlášení do tohoto 

systému. To znamená, že pokud se chystáte žádat o dotaci, musíte mít nejprve zřízenou 

a aktivovanou elektronickou identifikaci. Eidentitu budete potřebovat i v případě, kdy za vás 

žádost o dotaci bude vyplňovat zplnomocněná osoba.  

 

Vaši elektronickou identitu tvoří údaje o vás. Díky tomu umí eidentita ověřit, zda jste to právě 

vy, kdo žádá o dotaci nebo využívá jiné online služby veřejné správy. Více informací naleznete 

na adrese https://info.eidentita.cz/. 

 

K podání žádosti o dotaci potřebujete: 

1. mít založenou a aktivovanou eidentitu: 

- elektronickou identitu můžete začít používat po aktivování eObčanky nebo po 

zřízení a aktivaci uživatelského účtu na eidentita.cz.  

- účet na eidentita.cz můžete založit různými způsoby. Tento návod je pro 

registraci přes NIA ID a následnou aktivací na pobočce Czech POINT,  

- pokud ale máte datovou schránku, na Czech POINT chodit nemusíte a aktivaci 

můžete provést přímo z domova. Prostřednictvím datové schránky svůj účet na 

adrese eidentita.cz jednoduše aktivujete. Další možností je přihlášení pomocí 

internetového bankovnictví. Tento způsob ověření pro podání žádosti je 

momentálně v řešení. 

 

2. registrovat se jako žadatel do AIS SFŽP ČR a přihlásit se do profilu, 

 

3. založit a vyplnit žádost o dotaci na webové adrese: https://zadosti.sfzp.cz/ nebo si 

přidat zplnomocněnou osobu, která za vás žádost podá.   

 

 

  

https://info.eidentita.cz/
https://zadosti.sfzp.cz/
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Registrace přes NIA ID a aktivace na pobočce Czech POINT 

Jak založit identitu na portále eidentita.cz 

 
1. Vyplňte formulář na webové stránce https://www.eidentita.cz/ProfileRegistration.  

Po vyplnění kolonky „telefon“ klikněte na „zaslat SMS kód“.   

 

 
 

 

 

https://www.eidentita.cz/ProfileRegistration
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2. Přepište kód z přijaté SMS na vašem mobilním telefonu do kolonky „SMS kód“. 

Klikněte na „Založit“.  
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3. Dostanete se na stránku, kterou můžete zavřít. 

 

 
 

4. Přihlaste se do své e-mailové schránky, kterou jste uvedli v prvním kroku 

při registraci. Rozklikněte e-mail od odesílatele notifikace@eidentita.cz. Ověřte svůj 

e-mail kliknutím na tlačítko „zde“. 

 
 

Vaše elektronická identifikace je založena.   



 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.novazelenausporam.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz 5/13 

Jak aktivovat eidentitu na pobočce Czech POINT 
 

1. Pro aktivaci eidentity si poznamenejte svůj identifikační kód. Kód vám byl zaslán z portálu 

eidentita.cz na vyplněnou e-mailovou adresu a na mobilní telefon.  
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2. 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 na této adrese: 

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

 

3. U přepážky sdělte, že chcete podat „Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru 

obyvatel jiné osobě“. Podání žádosti je bezplatné.  

 

4. Předložte váš občanský průkaz a identifikační kód. 

 

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

se o IČO Správy základních registrů. 

 

6. Následně do zprávy pro příjemce nahlaste váš identifikační kód. 

 

7. Při dotazu na rozsah poskytnutých údajů volte položky  

 „datum narození“  

 „čísla elektronicky čitelných dokladů“ 

 

8. Nakonec zvolte variantu jednorázového poskytnutí. 

 

 

Následuje kontrola a podepsání vyplněného formuláře žádosti. Aktivace účtu jako 

identifikačního prostředku proběhne obvykle do několika minut. 

 

 

 

 

  

http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/co-jak-kde/
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Jak se přihlásit a zkontrolovat, zda aktivace proběhla v pořádku 
 

1. Na úvodní stránce webu www.eidentita.cz klikněte v pravém horním rohu na 

„Přihlásit“. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.eidentita.cz/
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2. Z nabídky možností přihlášení zvolte NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“).  
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3. Vyplňte svoje uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko „Autorizuj a pošli kód“. 
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4. Přepište SMS kód, který vám přišel na mobilní telefon. Přihlaste se. 
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5. Klikněte na „Vaše údaje“. 
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6. Klikněte na „Správa prostředku NIA ID“. 
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7. Ověřte, zda je účet správně aktivovaný: pokud ano, záložka „Aktivace uživatelského 

účtu“ nebude zobrazena.  

 

 
 

Vaše registrace účtu je dokončena a můžete se přihlásit do informačního systému AIS 

SFŽP ČR. 

 

 

Nevíte si rady? 
 

 Jak postupovat, pokud zapomenete přihlašovací údaje, zjistíte zde.  

 

 Pokud máte přetrvávající obtíže se založením a aktivací účtu, můžete se obrátit 

na podporu Service Desk Správy základních registrů e-mailem eidentita@szrcr.cz nebo 

telefonicky na čísle 227 023 444 či 225 514 777.  

 

 Jestliže doma nemáte počítač nebo vám přijde celý systém složitý a bojíte se, že sami 

zřízení eidentity nezvládnete, kontaktujte kterékoli naše krajské pracoviště, kde s vámi 

celý postup osobně projdeme. Kontakt na krajská pracoviště naleznete na této webové 

stránce https://novazelenausporam.cz/kontakty/ 

https://info.eidentita.cz/UPS/UpsHesloZmena.aspx

