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PÅ™eji hezký den. ChtÄ›la bych se zeptat, zda jsem povinna platit výÅ¾ivné na mé zletilé dÄ›ti, které od záÅ™í nastoupily
kombinované studium na vysoké &scaron;kole. ObÄ› nikde nepracují ani nejsou vedeny na úÅ™adÄ› práce. Syn ukonÄ•il
maturitu aÅ¾ v lednu leto&scaron;ního roku, mÄ›l ji správnÄ› ukonÄ•it loni v kvÄ›tnu.

Od záÅ™í loÅˆského roku do leto&scaron;ního Ä•ervna si dÄ›lal jazykový kurz. Od leto&scaron;ního záÅ™í nastoupil kombin
studium na V&Scaron;. Do srpna jsem výÅ¾ivné hradila. Dcera letos v Ä•ervnu ukonÄ•ila druhý roÄ•ník na denním studiu
bakaláÅ™ském. TeÄ• od záÅ™í pÅ™estoupila na jinou vysokou &scaron;kolu a také na kombinované studium. Moje otázka
zní: "Jsem povinna jim obÄ›ma hradit i nadále výÅ¾ivné?"
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,Jana

O D P O V Äš ÄŽ:

Tak nejprve pár základních informací:
Kombinované studium je kombinací dálkového a prezenÄ•ního studia. Studenti
kombinované formy studia mají vÄ›t&scaron;inu práv i povinností jako studenti prezenÄ•ní formy. Nemohou v&scaron;ak
napÅ™íklad obdrÅ¾et ubytovací stipendium. PonÄ›vadÅ¾ v&scaron;ak i student kombinované formy studia je Å™ádným studen
ve smyslu vysoko&scaron;kolského zákona, nemusí platit zdravotní poji&scaron;tÄ›ní. Zdravotní poji&scaron;tÄ›ní hradí stát
za v&scaron;echny Å™ádné studenty pÅ™ed dovr&scaron;ením vÄ›ku 26 let. Od této vÄ›kové hranice si zdravotní
poji&scaron;tÄ›ní hradí student sám, pÅ™ípadnÄ› jeho zamÄ›stnavatel. Toto omezení se v&scaron;ak týká i studentÅ¯ prezenÄ•
formy studia.
Sociální poji&scaron;tÄ›ní se platí z pÅ™íjmu, tzn., Å¾e nepracující student (a samozÅ™ejmÄ› ani &scaron;ko
podstaty vÄ›ci platit nemohou. "Výpadek" rokÅ¯ potÅ™ebných pro pÅ™iznání dÅ¯chodu nenastane, protoÅ¾e studium patÅ™í m
náhradní doby. ---TakÅ¾e - pravdÄ›podobnÄ› si obÄ› tvoje dÄ›ti vybraly kombinované studium, protoÅ¾e "neriskly", Å¾e by
nedostaly na to prezenÄ•ní, tedy denní. Je pravda, Å¾e tímpádem do &scaron;koly chodí jen obÄ•as; v&scaron;ak také tahle
forma je pÅ™edev&scaron;ím urÄ•ena pro pracující. Ale pokud nejsou zamÄ›stnané a ani nejsou "na pracáku" - tak cca do
&scaron;estadvaceti let, respektive do skonÄ•ení jejich studia... Ano, mají nárok na výÅ¾ivné.DrÅ¾ím palce, aby tedy alespoÅˆ
tato forma studia je dovedla k Å™ádnému ukonÄ•ení a následnÄ› i nastoupení do zamÄ›stnání.... d@niela
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