
Návod pro registraci do Portálu Vinařského fondu a pro 

propojení se službou identita občana

Registrace na portálu VF

Portál najdeme na adrese  portal.vinarskyfond.cz . Pokud zde ještě nejste registrováni, je 

nutno vytvořit registraci.

Následně je třeba vyplnit údaje ve formuláři. Uživatelské jméno a heslo si vybíráte dle vlastního 

uvážení. Údaje označené červenou hvězdičkou jsou nezbytně nutné, nicméně doporučujeme 

vyplnit všechny údaje. 



Po vyplnění formuláře opište kód z obrázku a klikněte na OK. Kód z obrázku má určitou časovou 

platnost, takže pokud se vám registrace napoprvé nepovede (s tím, že se objeví hláška, že 

nejsou vyplněny všechny údaje), vyplňte nový kód a znovu odešlete.

Dokončení registrace je potom potřeba potvrdit v emailu, který vám přijde na mailovou 

adresu, kterou jste zadali. Poté bude účet aktivní.



Propojení účtu se službou „Identita občana“

Podle zákona musí být podaná žádost podepsaná. Mimo elektronického podpisu lze tuto 

nutnost zajistit buď datovou schránkou nebo právě Identitou občana. V následujícím obrázku 

vidíte možnosti, přes které je možnost se na Portál VF přihlásit. Ze strany Správy základních 

registrů (podřízená organizace ministerstva vnitra) nám bohužel nebylo umožněno používat 

přihlašování pomocí bankovní identity. Nejjednodušší tak je, pokud máte občanský průkaz 

s aktivním čipem a čtečkou karet. Pokud nemáte, tak doporučujeme vytvořit účet na NIA ID, 

případně MojeID.

Pokud už tedy máte některý z těchto prostředků zřízený, tak propojení s účtem na Portálu VF 

je jednoduché. Na hlavní stránce portálu klikněte na tlačítko „Přihlásit“ a přihlaste se pomocí 

uživatelského jména a hesla (zadali jste si sami při registraci).



Po přihlášení klikněte v horním menu na možnost „Upravit účet“, kde se objeví možnost 

„Identita občana“.

Kliknutím na tlačítko „Připojit“ se objeví stránka k připojení na Identitu občana, kde zvolíte 

svůj identifikační prostředek a přihlásíte se.



Objeví se stránka, která bude vyžadovat souhlas s propojením. Zde prosím zašktněte políčko 

„Beru na vědomí….“, a následně klikněte na tlačítko „Uděluji TRVALÝ souhlas“ !!!!

Po tomhle kroku budete přesměrování zpět na portál VF, kde již budete přihlášeni Identitou 

občana a můžete vytvořit Žádost o podporu.




