Stipendijní řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
článek 1
úvodní ustanovení.
1. Stipendijní řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. (dál jen "stipendijní řád")
je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon"), jako vnitřní předpis Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. (dále
jen "IFD").
2. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí IFD z dotace na stipendia poskytované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") podle § 40 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
3. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané
ministerstvem podle vyhlášených programů.
4. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob
vyplácení.

článek 2
Druhy stipendií
1. IFD může studentovi přiznat:
a. ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona,
b. sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.

článek 3
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a. je studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia,
b. studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu
do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (přestoupením se rozumí ukončení
jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního programu stejného nebo
obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných studijních programů je student
započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán
dříve,
c. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném
ze souběžně studovaných studijních programů,
d. nemá místo trvalého bydliště na území města Brna, v němž je místo jeho studia.
2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému
Sdružené informace matrik studentů (dále jen "SIMS") a z informačního systému IFD a
žádosti studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.
3. Nárok na ubytovací stipendium vzniká studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání
ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy student zahájil studium na IFD.
Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním
programu, do něhož přistoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b),
anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor výjimku.
4. Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za
měsíc červenec a srpen.

článek 4
Sociální stipendium
1. Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě ve zvýšené
výměře podle zvláštního právního předpisu) a tento nárok prokáže tím, že k žádosti o
sociální stipendium, podané prostřednictvím studijního oddělení, přiloží písemné oznámení
o přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální podpory.
2. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu
do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán po zápisu do studia;
v tomto případě může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.
3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat
neprodleně studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě.
4. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní
měsíc po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální
stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.
5. Sociální stipendium činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který stanoví
nařízení vlády.

článek 5
Společná ustanovení
1. O přiznání stipendia rozhoduje rektor na základě žádosti studenta.
2. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se doručuje do
vlastních rukou studenta na studijním oddělení IFD. Nebude-li možné tímto způsobem
rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce IFD.
3. Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve výjimečných
případech v hotovosti na pokladně IFD.
4. Prospěchová stipendia se vyplácejí měsíčně.
5. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně; výplatní termíny
se stanoví po aktualizaci v SIMS a poskytnutí příspěvku nebo dotace na stipendia.
6. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.
7. Student je povinen ihned oznámit studijnímu oddělení IFD všechny skutečnosti, které mají
vliv na přiznání a výplatu stipendia.
8. Výše stipendia, s výjimkou sociálního stipendia, se stanoví podle počtu studentů, kteří
splnili podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedeného v čl. 2 pro jednotlivá období
podle disponibilních finančních prostředků IFD a výše dotace poskytnuté ministerstvem.

článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona dnem registrace
ministerstvem.

