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• AIS SFŽP ČR je zkrácené označení Agendového

informačního systému SFŽP ČR

• AIS SFŽP ČR je webovou aplikací, která se používá na 

správu dotačních titulů Fondu a správu dalších činností, 

kterým se Fond v rámci své činnosti věnuje

• AIS SFŽP ČR je tedy nástroj pro práci zaměstnanců Fondu a 

také portálem pro občany, jež služby Fondu využívají

Co je AIS SFŽP ČR?



• Umožňuje úplné, či částečné elektronické podání žádosti o 

dotaci na projekty v rámci výzev NPŽP

• Žadateli poskytuje možnost sledovat a řídit administraci 

jeho projektu z pohodlí domova

• Zabezpečuje komunikaci žadatele s pracovníky Fondu

K čemu slouží AIS SFŽP ČR?



• Stačí navštívit webové stránky aplikace na adrese:

https://zadosti.sfzp.cz/

• Registraci žadatele provedete kliknutím na příslušný odkaz 

v aplikaci

• Po úspěšném provedení registrace si může žadatel vybrat 

příslušnou výzvu a přistoupit k tvorbě své dotační žádosti 

Jak můžu začít AIS SFŽP ČR používat?

https://zadosti.sfzp.cz/


• Po kliknutí na odkaz „Registrace žadatele“ v levé části 

obrazovky zvolíte typ registrace dle právní formy 

registrovaného žadatele

• V případě právnické osoby a fyzické osoby podnikající je 

nutno ověřit identitu registrovaného žadatele přihlášením 

se k datové schránce žadatele, respektive ověřeným 

certifikátem obsahujícím IČO žadatele

Registrace žadatele a jeho uživatele





• V rámci následujících kroků postupně zaregistrujete 

žadatelský subjekt a jeho prvního uživatele, který bude 

účet žadatele obsluhovat a spravovat

• Pokud by mělo k žadatelském účtu přistupovat vícero 

osob, je možné tyto uživatelé dodatečně přidat a přidělit 

jim adekvátní oprávnění ke čtení, tvorbě, či editaci 

dotačních žádostí

Registrace žadatele a jeho uživatele



• Po úspěšné registraci a přihlášení se do aplikace může 

uživatel podávat žádosti o dotaci do výzev NPŽP, u nichž 

aktuálně probíhá příjem žádostí

• Kliknutím na odkaz „Výzvy“ v levé části obrazovky se 

zobrazí seznam všech výzev, do nichž je žadatel oprávněn 

podávat žádosti v závislosti od jeho právní formy

• Zahájit tvorbu dotační žádosti může uživatel po kliknutí na 

symbol „+“ vpravo u výzvy, do níž má zájem žádost podat 

Podání žádosti o dotaci







• Podrobné videonávody k provedení registrace žadatele a jeho 

uživatelů, jako i k podání žádosti v AIS SFŽP ČR naleznete na webových 

stránkách Národního programu Životní prostředí na webové adrese:

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/jak-podat-zadost/

• V případě dodatečných dotazů nejenom k AIS SFŽP ČR, ale i obecně k 

NPŽP neváhejte kontaktovat pracovníky Call centra Fondu na 

telefonním čísle: 800 260 500 (v pracovní dny od 7.30 do 16.00) anebo 

e-mailem na adresu: dotazy@sfzp.cz

Návody k obsluze aplikace a kontakty

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/jak-podat-zadost/
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
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