
Jak podat žádost o dotaci na roční             
šalinkartu? 

O příspěvek ve výši 1425,-Kč na elektronickou základní roční nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101
může požádat každý poplatník místního poplatku za komunální odpad v Brně (občan i majitel zdejších
nemovitostí), pokud není od jeho placení plně osvobozen a nemá k datu podání žádosti ani k datu
rozhodnutí o přidělení příspěvku dluh na poplatku za komunální odpad viz
https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/.

Pozor! Požádat o dotaci je nutné nejpozději do 60 dní od nákupu!!!

https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/


Postup

Zákazník bez vytvořeného full účtu v eshopu brnoID
Zákazník se nejprve zaregistruje za pomoci emailové adresy a volby hesla na tomto e-shopu. Následně v sekci 
"Můj účet" vyplní své osobní údaje a nahraje fotografii. Poté si zvolí nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní 
platební kartu Visa nebo Mastercard, nebo tzv. anonymní kartu, kterou zakoupíte na pobočkách DPMB za 99 Kč). 
Poté zákazník vybere požadovaný typ jízdenky, zvolí způsob platby a provede úhradu. Po ověření osobních údajů 
(získání statusu "full" účtu) lze podat do 60 dní od zakoupení jízdenky níže popsaným postupem žádost o 
poskytnutí příspěvku od města Brna Detailní návod pro zřízení univerzálního účtu lze nalézt na 
https://www.brnoid.cz/docs/manual-salinkarta-brnoid_cs.pdf

Zákazník s již vytvořeným full účtem v eshopu brnoID
Zákazník s ověřeným (full) účtem provede nákup základní nepřenosné roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 
101 a ihned po úspěšném zaplacení může požádat o dotaci viz dále.

Pozor! Požádat o dotaci je nutné nejpozději do 60 dní od nákupu!!!

https://www.brnoid.cz/docs/manual-salinkarta-brnoid_cs.pdf


Kde najdu „tlačítko“ na dotaci?
Po nákupu jízdenky na svém brno ID účtě zvolíte sekci MHD -> Moje jízdenky, kde pouze u uhrazené jízdenky uvidíte 
zelené dotační tlačítko viz následující list.



Zvolením-zakliknutím zeleného tlačítka „Podat žádost o dotaci do 60 dnů od nákupu“ se dostanete k formuláři 
Žádosti



V zobrazeném formuláři vyplníte číslo bankovního účtu, kam Vám bude do 90 dnů od řádně 
potvrzeného podání žádosti poslána dotace ve výši 1425 Kč od MMB.



Dále můžete doplnit případnou korespondenční adresu (pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu), 
odsouhlasíte 5 prohlášení a následně kliknete na tlačítko „zobrazit návrh smlouvy“.



Po přečtení smlouvy kliknete na tlačítko „podepsat a odeslat“, stačí pouze kliknout a žádost se podepíše a
odešle.



Po odeslání a úspěšném zpracování Vám přijde na e-mail zaregistrovaný v e-shopu www.brnoid.cz 
zpráva od MMB s číslem žádosti o dotaci. Nyní máte úspěšně podanou žádost. 
Zjistit, v jaké fázi se nachází Vaše žádost, můžete v sekci Přehled jízdenek v kolonce Cena. 


