Ubytovací stipendium je od roku 2005/06 novým typem stipendia a může být studentovi přiznáno
v případě, že splňuje podmínky pro jeho přiznání uvedené v článku 7 Stipendijního řádu MENDELU.
Ubytovací stipendium může být tedy přiznáno studentovi, který








je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu
v prezenční formě studia,
studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo
přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno
(přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do jiného studijního
programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných studijních
programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl
do studia zapsán dříve; za první studijní program není považováno studium, které bylo
zahájeno i ukončeno v období 1. května až 30. října ve stejném roce jako studium na
univerzitě,
nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze
souběžně studovaných studijních programů,
není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté)
a mezinárodních smluv,
není studentem v programu AKTION, CEEPUS a ERASMUS,
nemá trvalé bydliště v okrese, v němž v rozhodném období akademického roku studuje
a jeho dojezdová vzdálenost (z obce svého zapsaného trvalého bydliště do centra obce svého
studia) dle serveru idos.datis.cdrail.cz je větší než 60 minut.

Poznámka: Dojezdový čas je vždy posuzován dle zprůměrované dojezdové doby v pracovní dny
z obce s PSČ dle zapsaného trvalého bydliště do centra obce (např. hlavní autobusové nebo vlakové
nádraží) svého studia (Brno nebo Lednice). Dojezdové časy jsou každý rok v systému aktualizovány,
a proto se může nárok i bez změny trvalého bydliště změnit.
Nárok na ubytovací stipendium
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium má student max. 10
měsíců v jednom akademickém roce a nevzniká v měsících červenec, srpen.
Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné ze SIMS (Sdružené informace
matrik studentů), z UIS a také žádost studenta o přiznání ubytovacího stipendia s uvedením
bankovního spojení, kterou student podává prostřednictvím UIS (bezhotovostní výplata ubytovacího
stipendia je jediným možným způsobem výplaty). Bankovní účet musí být veden v českých
korunách, a to u českého peněžního ústavu.
Žádost o ubytovací stipendium se podává pouze jednou pro příslušný studijní program, v rámci
kterého byla podána. To znamená, že v případě zahájení studia na bakalářském typu studia
a následném přechodu na magisterský typ studia je nutné žádost znovu podat. Obdobná situace je
v případě magisterského a doktorského typu studia. Podané žádosti jsou vyhodnocovány třikrát
ročně. V případě kladně vyhodnocené žádosti pak následuje výplata ubytovacího stipendia za
poslední čtvrtletí (popř. za poslední 4 měsíce) zpětně. V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny
termíny pro vyhodnocení a výplatu, a měsíce, za které je nárok na ubytovací stipendium
vyhodnocován.
Čtvrtletí Vyhodnocení a výplata

Nárok v měsících

Čtvrtletí Vyhodnocení a výplata
Nárok v měsících
1.
leden
září, říjen, listopad, prosinec
2.
duben
leden, únor, březen
3.
červenec
duben, květen, červen
Příklad: v případě podání žádosti o ubytovací stipendium na počátku studia příslušného studijního
programu již není třeba - v rámci tohoto příslušného studijního programu - žádost podávat
opakovaně (toto následně neplatí při přechodu na jiný typ studia). Pokud nastane situace, kdy je
studium ukončeno např. v polovině čtvrtletí, náleží studentovi ubytovací stipendium za každý celý
kalendářní měsíc, po který byl studentem MENDELU a splňoval ostatní podmínky pro jeho přiznání.
Nárok na ubytovací stipendium má student max. 10 měsíců v jednom akademickém roce a nevzniká
v měsících červenec, srpen.
Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Rozhodnutí se doručuje do vlastních
rukou studenta na studijním oddělení fakulty nebo rektorátu. Nebude-li možno tímto způsobem
rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce fakulty, nebo univerzity.
Výši ubytovacího stipendia stanoví jednotně pro celou univerzitu rektor.

Poučení: Podle ustanovení § 68 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,
může student požádat o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení. Žádost se podává
k děkanovi fakulty.

