
 
ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

B/13 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro program „Podpora 

nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD“ 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Poskytování a použití dotace se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: 

 zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), v platném znění, 

 zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.  

2. Poskytování dotace vychází ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené 

programy. 

3. Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti. 

4. Dotace poskytnutá z rozpočtu města Brna podle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Brna pro program „Podpora nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD“ (dále jen 

„Pravidla“) je účelová, přičemž účel a další podmínky poskytnutí dotace, vymezené ve smlouvě 

o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodržen. 

5. V případě porušení podmínek pro využití dotace se jedná o porušení rozpočtové kázně v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb. a dotace musí být poskytovateli vrácena ve stanoveném termínu. 

II. ÚČEL PROGRAMU 

Hlavním účelem dotačního programu je zvýšení zájmu o využívání veřejné hromadné dopravy na úkor 

individuální automobilové dopravy, a to formou příspěvku na pořízení (zakoupení) elektronické základní 

nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného 

tarifu Dopravního podniku města Brna, a. s. (dále jen „předmětná jízdenka MHD“). Jedná se o určitou 

formu benefitu pro fyzické osoby, které prokázaly odpovědný přístup ke svým závazkům vůči městu, 

pomáhají snižovat jeho výdaje a spolupodílejí se na daňových výnosech rozpočtu města 

(prostřednictvím místního poplatku i daně z nemovité věci). Za výše uvedeným účelem bude dotace 

poskytnuta oprávněnému žadateli při splnění dále uvedených podmínek. 

Důvody podpory stanoveného účelu: S ohledem na významnost problematiky automobilové dopravy 

na území statutárního města Brna (zásadní podíl na znečišťování ovzduší, přetížení sítě komunikací, 

neplynulost dopravy, zábor veřejného prostoru) je podpora zájmu o využívání veřejné hromadné 

dopravy považována za zásadní. Z tohoto důvodu považuje město za nezbytné přijmout opatření, jejichž 

účelem je zvýšení počtu lidí pravidelně využívajících MHD. Častější využívání veřejné hromadné 

dopravy k cestám po území města na úkor využívání individuální automobilové dopravy vede ke 

snižování znečištění ovzduší a vytváření příznivého životního prostředí, což je jedním z důležitých úkolů 

veřejné správy. 

 

Dotace je vázána na podporu nákupu elektronické formy předplatní jízdenky, neboť město Brno 

dlouhodobě usiluje o elektronizaci celého systému odbavování cestujících, a to jak kvůli snižování 

vlastních administrativních nákladů, tak kvůli zvyšování komfortu služeb pro zákazníky. 

IV.  PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A VÝŠE DOTACE 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků se může v jednotlivých letech fungování tohoto 

dotačního programu lišit v závislosti na množství žádostí a objemu fluktuace tradičních uživatelů jiných 

než ročních předplatních jízdenek a dle aktuálních finančních možností statutárního města Brna. 

Výše poskytnuté dotace je pevně dána částkou 1 425,- Kč na oprávněného žadatele za období jednoho 

roku.    

V. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ 

Způsobilým žadatelem o dotaci je fyzická osoba, která  

a) je držitelkou předmětné jízdenky MHD, zakoupené přes ověřený uživatelský účet na „e-shopu 

městských služeb“, a 



b) je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů ve statutárním městě Brně, a 

c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 

d) v případě, že je poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů pouze z titulu spoluvlastnictví bytu nebo rodinného 

domu, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, pak zároveň vystupuje a platí tento poplatek 

jako společný zmocněnec,  

e) má na svém osobním daňovém účtu zcela uhrazený poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to i poplatek splatný 

v roce podání a vyřízení žádosti, a   

f) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu 

Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným, 

přičemž všechny výše uvedené podmínky musí žadatel splňovat ke dni podání žádosti a současně ke 

dni rozhodnutí o žádosti s výjimkou podmínky uvedené pod písm. e), kterou je nutno splnit nejpozději 

do dne rozhodnutí o žádosti. 

VI. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

1. Žádost o dotaci se podává na formuláři vypracovaném k tomuto účelu Odborem životního prostředí 

Magistrátu města Brna (dále také „OŽP MMB“) a doplněném o přílohu stanovenou Pravidly.  

2. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím „e-shopu městských služeb“ na www.brnoid.cz. 

3. Formulář žádosti včetně přílohy je přístupný v uživatelském účtu v sekci Moje jízdenky na „e-shopu 

městských služeb“ na www.brnoid.cz.  

4. Žádost musí být podána nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení předmětné jízdenky MHD. Prvním 

dnem této lhůty je kalendářní den následující po dni, kdy byla zakoupena jízdenka. Pokud poslední 

den lhůty dopadá na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující 

pracovní den. Pro dodržení termínu podání žádosti je rozhodující datum doručení Magistrátu města 

Brna. 

5. Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně jednu žádost. 

6. Na jeden kupon může žadatel podat pouze jednu žádost. 

7. Žádost, u které nebude dodržen termín pro podání žádosti nebo forma specifikovaná v odst. 2 

tohoto článku, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele dle čl. V těchto Pravidel 

a žádosti nebude vyhověno. 

8. Dotace může být připsána výhradně na bankovní účet vedený v ČR. 

VII. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 

1. Žádost o dotaci obsahuje náležitosti stanovené zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dále: 

a) číslo předplatního kuponu předmětné jízdenky MHD žadatele a datum jeho zakoupení, 

b) číslo bankovního účtu žadatele a název peněžního ústavu,  

c) čestné prohlášení, v němž žadatel prohlásí, že 

-  má na svém osobním daňovém účtu zcela uhrazený poplatek za provoz systému     

   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a  

   to i poplatek splatný v roce podání a vyřízení žádosti, 

- ke dni podání žádosti nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města 

Brna, tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi 

zřizovaným či založeným, a že si je vědom právních následků nepravdivosti tohoto 

prohlášení, 

- je majitelem, popř. disponentem, bankovního účtu, jehož číslo uvedl v žádosti, a že si je vědom 

právních následků v případě, že uvedl nepravdivý či nepřesný údaj, 

- uvedl úplné a pravdivé údaje v žádosti včetně přílohy, 

- souhlasí s Pravidly, která si důkladně přečetl a plně jim rozumí, 



- bere na vědomí podmínky použití dotace, zejména podmínky specifikované v čl. IX. odst. 4 

a 5 Pravidel, které ukládají příjemci dotace povinnost vrátit dotaci v plné výši v uvedených 

případech, 

- bere na vědomí povinnost oznámit na OŽP MMB veškeré změny údajů uvedených v žádosti, 

které u žadatele nastanou po jejím podání, a to do 15 dnů ode dne účinnosti změny, 

- bere na vědomí zpracování osobních údajů správci (DPMB, MMB) na základě čl. 6 odst. 1 

písm. b) a písm. e) GDPR za účelem plnění smlouvy a za účelem plnění úkolů ve veřejném 

zájmu, který vzniká odesláním vyplněné žádosti o dotaci z rozpočtu města. Zpracování bude 

probíhat pouze po dobu nezbytně nutnou, popřípadě po dobu plynoucí ze zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále po 

dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, nejdéle do skončení její platnosti nebo do 

ukončení vymáhání pohledávek z ní plynoucích, popř. pro účely doručování sdělení týkajících 

se plnění ze smlouvy nebo vyřízení žádosti o dotaci. Je si vědom svých práv vyplývajících mu 

z GDPR a prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté ke zpracování jsou pravdivé a přesné. 

Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez zbytečného odkladu správcům sdělit, 

- zprošťuje povinnosti mlčenlivosti správce daně, jakož i další kompetentní orgány 

spravující/zajišťující jednotlivé příjmové složky rozpočtu statutárního města Brna v rozsahu 

nezbytném k naplnění účelu prověření splnění podmínek způsobilosti žadatele dle čl. V. písm. 

b) – f) Pravidel. 

2. Přílohou žádosti o dotaci je návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace., k jehož podpisu 

prostým elektronickým podpisem dochází v momentě odeslání žádosti z e-shopu městských služeb. 

3. Údaje uvedené v žádosti, stejně jako přiložené doklady, musí být pravdivé a aktuální ke dni podání 

žádosti. 

4. Žadatel o dotaci i příjemce dotace je povinen oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených 

v žádosti a doložených dokumentech, a to do 15 dnů ode dne účinnosti změny. 

5. Žádost o poskytnutí dotace a případné další vyžádané podklady se nevracejí.   

VIII. POSTUP PŘI POSUZOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A NÁSLEDNÉM POSKYTOVÁNÍ 

DOTACÍ 

1. Odbor životního prostředí MMB posoudí podanou žádost o poskytnutí dotace z hlediska: 

a) dodržení formálních náležitostí žádosti a dodržení termínu podání, 

b) způsobilosti žadatele dle čl. V těchto Pravidel. 

2. Bezdlužností se rozumí závazky žadatele dle čl. V. písm. f) těchto Pravidel: 

a) které byly řádně vyrovnány, 

b) kterým bylo, na základě žádosti žadatele, příslušným orgánem schváleno posečkání s platbou, 

c) které jsou, na základě žádosti žadatele, předmětem splátkového kalendáře, soudního smíru 

nebo jiného právního aktu obdobného charakteru, 

d) jejichž existence je předmětem probíhajícího soudního sporu. 

3. O poskytnutí dotace rozhodne Odbor životního prostředí MMB.  

4. O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání řádné žádosti.  

5. Dotace bude poskytnuta a následně poukázána na bankovní účet uvedený v žádosti pouze 

způsobilým žadatelům, kteří kumulativně splní všechny podmínky pro poskytnutí dotace. Žadatel 

není povinen prokazovat splnění podmínek pro poskytnutí dotace, jestliže poskytovateli udělil 

souhlas se získáním těchto údajů ze základních registrů a od správce místního poplatku. OŽP MMB 

má právo vyzvat žadatele k doložení podkladů, z nichž plyne splnění podmínek dotace, nelze-li tyto 

údaje ani přes souhlas žadatele získat.  

6. Dotace může být způsobilému žadateli poskytnuta pouze jednou za období jednoho roku a na jeden 

platný kupon. 

7. Žádosti nebude vyhověno, nebude-li z ní (či jejích příloh) patrná způsobilost žadatele a splnění 

požadovaných kritérií. Žádosti nebude vyhověno též tehdy, bude-li mít poskytovatel důvodné 

pochyby o pravosti žadatelem uváděných údajů, přičemž je na žadateli, aby prokázal skutečnosti 

tvrzené v žádosti.  

8. Není-li žádosti o poskytnutí dotace vyhověno, sdělí Odbor životního prostředí MMB bez zbytečného 

odkladu tuto skutečnost písemně žadateli spolu s důvodem nevyhovění žádosti. 



9. Žadatelé, jimž byla schválena dotace, poskytnou věcně příslušnému odboru potřebnou součinnost 

k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

 

 

IX. POUŽITÍ DOTACE 

1. Použití a finanční vypořádání dotace se řídí podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace, Pravidly 

a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Příjemce dotace odpovídá za použití poskytnutých prostředků v souladu s účelem, pro který byla 

dotace poskytnuta. 

3. Odbor životního prostředí MMB kontroluje dodržení účelu, na který byly finanční prostředky použity, 

zejména ověřuje v databázi Dopravního podniku města Brna a.s., zda předmětná jízdenka MHD, 

na níž byla dotace poskytnuta, nebyla vrácena před koncem její platnosti. 

4. Jestliže příjemce dotace vrátí předmětnou jízdenku MHD před koncem její platnosti, jedná se o 

porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), a příjemce dotace je povinen 

vrátit dotaci v plném rozsahu na číslo účtu poskytovatele v termínu do 30 dnů od vrácení předmětné 

jízdenky MHD.  

5. Příjemce dotace se dopustí porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), 

pokud nesplňoval ke dni rozhodnutí o dotaci podmínky způsobilého žadatele. Příjemce dotace je 

v takovém případě povinen na výzvu OŽP MMB vrátit dotaci v plném rozsahu na číslo účtu 

poskytovatele v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace. 

6. Jestliže příjemce dotace vrátí poskytovateli z jakéhokoli důvodu, byť jen část poskytnuté dotace, 

jedná se o porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), a příjemce dotace 

je povinen vrátit dotaci v plném rozsahu na číslo účtu poskytovatele v termínu do 30 dnů od připsání 

vrácené části dotace na účet poskytovatele. 

 

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tato Pravidla byla schválena Radou města Brna na schůzi R8/118 konané dne 25. 11. 2020 a nabyla 

účinnosti dnem schválení. 

Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města Brna na 

schůzi č. R7/087 konané dne 8. 11. 2016 v platném znění. 

 

 


