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PRVNÍ  KROKY S  FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ  ŽÁD

 

OVLÁDÁNÍ ONLINE FORM

RISPF – WEBOVÝ PORTÁL ŽÁDOSTI
Úvod 
 

Příručka poskytuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace 
informačního systému RISPF
správně vyplnit online formulář žádosti

1 První kroky s  formulářem 
online 

Online formulář pro podání žádosti o 

https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Po spuštění formuláře se zobrazí úvodní stránka, z
tlačítko Registrace a Přihlásit
Nápověda je možné kdykoliv zobrazit a stáhnout tuto příručku. Dále je zde možné najít 
všechny výzvy (všech rezortů), přes které je možné podat žádost o dotaci. Tato možnost se 
nabízí do doby, než je vybraný
původního zobrazení všech výzev, klikněte v

Důležité! Abyste mohli podávat žádosti v
zaregistrovat. 

Obrázek 1 – Úvodní stránka portálu Nová zelená úspo

LÁŘEM PRO PODÁNÍ  ŽÁDOSTI  O PODPORU ONLINE  
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OVLÁDÁNÍ ONLINE FORMULÁŘE ŽÁDOSTI  

WEBOVÝ PORTÁL ŽÁDOSTI

poskytuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace 
RISPF, prostřednictvím, kterého se žádosti o dotaci podávají 

vyplnit online formulář žádosti.  

formulářem pro podání žádosti 

žádosti o podporu naleznete na internetovém portálu

https://isprofin.mfcr.cz/rispf 

se zobrazí úvodní stránka, zde je v záhlaví stránky 
Přihlásit umístěné v horní části formuláře v zeleném pruhu

je možné kdykoliv zobrazit a stáhnout tuto příručku. Dále je zde možné najít 
všechny výzvy (všech rezortů), přes které je možné podat žádost o dotaci. Tato možnost se 

aný konkrétní poskytovatel. V případě, že se chcete navrátit 
původního zobrazení všech výzev, klikněte v levém horním rohu na „RISPF

mohli podávat žádosti v rámci webového portálu

Úvodní stránka portálu Nová zelená úsporám. 
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WEBOVÝ PORTÁL ŽÁDOSTI 

poskytuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace 
, prostřednictvím, kterého se žádosti o dotaci podávají a jak 

žádosti o podporu 

m portálu: 

záhlaví stránky možné kliknout na 
horní části formuláře v zeleném pruhu. Tlačítkem 

je možné kdykoliv zobrazit a stáhnout tuto příručku. Dále je zde možné najít 
všechny výzvy (všech rezortů), přes které je možné podat žádost o dotaci. Tato možnost se 

případě, že se chcete navrátit do 
levém horním rohu na „RISPF“ 

rámci webového portálu, je nutné se 
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1.1 Registrace 

Pro zahájení registrace klikněte (v záhlaví stránky v pravém rohu) na tlačítko Registrace. 

 
Obrázek 2 – Tlačítko v záhlaví na úvodní stránce – „Registrace“ 

Je nezbytné vyplnit všechny povinné položky formuláře a vybrat checkbox (zaškrtávací pole) 
„Nejsem robot“. Povinné položky jsou označeny vykřičníkem napravo. Telefon není povinná 
položka, ale všem registrujícím doporučujeme jej uvést. 

 
Obrázek 3 – Okno pro registraci 

Položky na formuláři pro registraci 

 E-mail – tato položka je povinná. Právě na tento e-mail bude doručena zpráva pro aktivaci 

Vašeho účtu. 

 Ověření e-mailu – tato položka je povinná. Je nezbytné, aby se položky – E-mail a Ověření  
e-mailu shodovaly. 

 Heslo – povinná položka. Heslo, které zde vyplníte, budete nadále používat k přihlášení do 
online formuláře, heslo musí obsahovat min. 8 znaků a to písmena i číslice. 

 Ověření hesla – tato položka je povinná a je nezbytné, aby se řádky Heslo a Ověření hesla 
shodovaly. 

 Telefon – nepovinná položka.  

 Jméno – povinná položka. Vyplňte své jméno. 

 Příjmení – povinná položka. Vyplňte své příjmení. 

Registrace 
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 Organizace – nepovinná položka. 

 Nejsem robot – povinná položka. Zaškrtněte pole. 

Důležité! Po označení pole Nejsem robot, počítač může položit dotaz na údaje 
zobrazované na obrázku, to slouží k ověření, že registraci neprovádí stroj (robot). 

1.2 Aktivace účtu 

Pokud celá registrace proběhla v pořádku, objeví se následující informační hlášení: 

 
Obrázek 4 – Oznámení o správné registraci 

Toto okno informuje, že byl doručen notifikační e-mail (na ten, jenž byl vyplněn v registračním 
okně), kterým se potvrzuje správnost registrace na online formuláři. Pro dokončení registrace je 
nezbytné tento e-mail otevřít a aktivovat učet. 

 

 
Obrázek 5 – Potvrzovací e-mail 

Pro správnou aktivaci klikněte na odkaz „Aktivovat účet“. V případě, že nebude aktivace 

úspěšná, klikněte na webový https odkaz, který je v informačním okně uvedený.  

Pokud aktivace řádně proběhla, otevře se okno v internetovém prohlížeči, v němž jste 
informováni o aktivaci účtu textem v zeleném pruhu: „Účet byl úspěšně aktivován.“ 

1.3 Přihlášení do uživatelského účtu 

Pro práci na webovém portálu RISPF, je nutné se po registraci a aktivaci účtu ještě přihlásit. 

V otevřeném formuláři zadejte povinné údaje – E-mail a Heslo, které jste vyplňovali při prvotní 

registraci a zvolte tlačítko „Přihlásit“. 

Důležité! Pokud neprovedete první přihlášení do 24 hodin, bude Váš účet automaticky 
zablokován! Pro opětovné zaslání aktivačního e-mailu je nutné požádat správce. 
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Obrázek 6 – Přihlášení do účtu 

Správné přihlášení je rozpoznatelné v pravé části záhlaví stránky, kde se zobrazí Váš e-mail 
a tlačítko Vytvořit novou žádost, jak vidíte na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 7 – Správné přihlášení do účtu 

1.3.1 Menu (hlavní nabídka) 

Hlavní nabídku menu vyvoláte pomocí šipky u Vašeho e-mailového účtu. Po rozbalení se zobrazí 
nabídka funkcí: Změna hesla, Nahlásit problém a Odhlásit. 

 
Obrázek 8 – Nabídka funkcí 
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1.3.1.1 Změna hesla 

Při změně hesla je nezbytné vyplnit aktuální heslo, poté heslo nové a jeho ověření. Nové heslo a 
ověření nového hesla se musí shodovat. Správnost potvrdíte tlačítkem Uložit. 

 
Obrázek 9 – Změna hesla 

Změna hesla bude potvrzena následujícím hlášením. 

 
Obrázek 10 – Informace o změně 

1.3.1.2 Nahlásit problém 

Při technických potížích při podání žádosti můžete ihned odeslat požadavek s popisem problémů 
na administrátora. Do volného okna popište problém a zmáčkněte tlačítko Odeslat. 

 
Obrázek 11 – Nahlásit problém  



PRVNÍ  KROKY S  FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ  ŽÁDOSTI  O PODPORU ONLINE  

6 SYSCOM SOFTW ARE SPOL.  S  R.O.  

Tato funkce se vyvolává jak z hlavní nabídky menu u e-mailového účtu, tak ve spodní levé části 
stránky, viz červené tlačítko „Nahlásit problém“. 

 
Obrázek 12 – Tlačítko Nahlásit problém 

Jelikož toto webové rozhraní slouží jako sběrný portál pro více kapitol, musíte při použití této 
funkce vybrat příslušnou výzvu, u které jste narazili na chybu či k ní máte dotaz. U každé výzvy 
je přiřazena určitá skupina pověřených pracovníků, kteří mají danou výzvu na starosti. Díky 
tomu máte jistotu, že se Vašemu dotazu bude věnovat správný pověřený pracovník. 

 
Obrázek 13 – Nahlásit problém – výběr výzev 

1.3.1.3 Odhlásit 

Pomocí této funkce je možné odhlásit se z webového portálu. 

 
Obrázek 14 – Odhlásit 

  


