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KOMBINOVANÃ‰ STUDIUM A VÃ•Å½IVNÃ‰
PondÄ›lÃ-, 28 Ä•ervenec 2014

Dobrý den, mám dotaz ohlednÄ› vyÅ¾ivovací povinnosti na zletilou dceru (23 let), která dokonÄ•ila bakaláÅ™ské studium.
Dcera nebyla pÅ™ijata na magisterské studium denní formou pro nedostatek získaných bodÅ¯ v pÅ™ijímacím Å™ízení. Nyní mi
oznámila, Å¾e pÅ¯jde na magisterské studium kombinovanou formou.

&Scaron;kolní rok 2010/2011 studovala ekonomickou &scaron;kolu, kterou pÅ™estala nav&scaron;tÄ›vovat po
neúspÄ›&scaron;ném zakonÄ•ení zimního semestru. V letním semestru do &scaron;koly nechodila, ov&scaron;em byla
dále vedena po statutem studenta a já dál platit výÅ¾ivné. &Scaron;kolní rok 2011/ 2012 zaÄ•ala studovat dal&scaron;í
vysokou &scaron;kolu, kterou v Ä•ervnu 2014 ukonÄ•ila titulem Bc.
Dcera Å¾ije pÅ™es 2 roky s pÅ™ítelem v jeho rodinném domÄ›, ov&scaron;em trvalé bydli&scaron;tÄ› má stále u matky. P
mé dcery podniká, dcera v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nestrádá (chodí ve znaÄ•kovém obleÄ•ení, jezdí na dovolené do zahraniÄ•í,
má se opravdu nadstandardnÄ›).
Proto bych se chtÄ›l zeptat, zda jsem povinen platit dceÅ™i výÅ¾ivné i v pÅ™ípadÄ›, poku
nav&scaron;tÄ›vovat magisterské kombinované studium?
DÄ›kuji za odpovÄ›d, MIREK

O D P O V Äš ÄŽ :

Milý Mirku,

jak z níÅ¾e psaného vyplývá, dcera uÅ¾ má své studium zakonÄ•eno a nyní se sice rozhodla k dal&scaron;ímu,
ov&scaron;em to je uÅ¾ v její reÅ¾ii - pÅ™ípadnÄ› v reÅ¾ii jejího pÅ™ítele. Ale kaÅ¾dopádnÄ›: ne abyste jen tak pÅ™estal pl
který vám výÅ¾ivné vymÄ›Å™il podejte Å¾ádost o jeho zru&scaron;ení spolu s tímto zdÅ¯vodnÄ›ním. PrezenÄ•ní forma studia
denní forma &ndash; výuka mÅ¯Å¾e probíhat kterýkoliv v&scaron;ední den, dopoledne i odpoledne, student má povinnost
nav&scaron;tÄ›vovat povinné semináÅ™e, Ä•lovÄ›k, který studuje V&Scaron; v prezenÄ•ní formÄ› má status studenta (a z toho
vyplývající výhody).

Kombinované studium je studium, pÅ™i nÄ›mÅ¾ student nav&scaron;tÄ›vuje &scaron;kolu s niÅ¾&scaron;í frekvencí neÅ¾ pÅ
prezenÄ•ním studiu; mnohdy probíhá formou blokové výuky; nahradilo tzv. dálkové studium. Ten, kdo studuje
kombinovanou formou, nemá status studenta a z nÄ›j plynoucí daÅˆové úlevy. SrdeÄ•nÄ› zdravím,d@niela
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