
 
Současná podpora studentům VŠ: 

� Ubytovací stipendium 
Nárok na ubytovací stipendium pro období, na něž 
se ubytovací stipendium přiznává, má student, 
který je ke dni vydání rozhodnutí zapsán 
v akreditovaném studijním programu, 
uskutečňovaném v českém jazyce a je v takovém 
studijním programu zapsán jako ve svém prvním 
studijním programu na vysoké škole v ČR. Po 
dovršení 26 let o podporu přichází. 

� Sociální stipendium 
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 
přiloží originál písemného oznámení o přídavku na 
dítě vydané úřadem státní sociální podpory. (tj. 
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 1,1 
násobek životního minima). V tomto roce je 
přídavek na dítě ve výši  810,- Kč/měsíčně (po 
reformě veřejných financí bude rozhodný příjem 
pro udělení přídavku činit 2,4 násobek životního 
minima, v současnosti 698,- Kč). Po dovršení 26 
let student o podporu přichází. 

� Přídavek na dítě – viz výše 
� Veřejné zdravotní pojištění 

Do 26 let věku student zdravotní pojištění neplatí, 
po překročení této hranice je posuzován jako 
osoba bez zdanitelných příjmů a platí 13,5% 
z vyměřovacího základu (minimální mzdy 8 000,- 
Kč), v letošním roce tedy 1 080,- Kč. 

� Účast na důchodovém pojištění 
Po šest let studia platí za studenta pojištění stát, 
po dovršení 26 let jej platí sám či prostřednictvím 
zaměstnavatele. V případě, že je veden jako 
uchazeč o zaměstnání na ÚP, platí jej za něj stát. 
Po případné realizaci reformy dojde ke zrušení 
náhradní doby pojistného v době studia. 
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ZRUŠENÍ 26LETÉ HRANICE PRO 
STUDENTY VŠ 

� Sleva na dani příjmu 
V současnosti sleva na studenta činí 2 400 korun 
ročně, po realizaci reformy se zvýší na 4 020 
korun ročně. Po dovršení 26 let student o tuto 
slevu přijde. 

� Žákovské jízdné 
Žákovské jízdné je určeno pro žáky a studenty do 
26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se 
soustavně připravují na budoucí povolání ve 
střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální 
škole v denním nebo prezenčním studiu. Sleva se 
přiznává pouze z místa bydliště do místa školy. Po 
dovršení hranice 26 let student o slevu přichází. 

47 63815 888CELKEM

9 4531 05740 a více

7 7231 15435 – 39 let

15 5203 67930 – 34 let

4 5231 86329 let

5 0452 98828 let

5 3745 14727 let

Kombinovaná
forma

Prezenční
formaVěk

Studenti nad 26 let podle formy studia
(k 31. 10. 2005)

47 63815 888CELKEM

9 4531 05740 a více

7 7231 15435 – 39 let

15 5203 67930 – 34 let

4 5231 86329 let

5 0452 98828 let

5 3745 14727 let

Kombinovaná
forma

Prezenční
formaVěk

Studenti nad 26 let podle formy studia
(k 31. 10. 2005)

 
 Zdroj: ÚIV 

 

64 237233 566CELKEM

711271Ostatní

47 63822 097Kombinovaná

15 888211 198Prezenční

Nad 26 letDo 26 letForma studia

Studenti podle věku a formy studia
(k 31. 10. 2005)

64 237233 566CELKEM

711271Ostatní

47 63822 097Kombinovaná

15 888211 198Prezenční

Nad 26 letDo 26 letForma studia

Studenti podle věku a formy studia
(k 31. 10. 2005)

Zdroj:ÚIV 



 

MOŽNOSTI ZMĚN A JEJICH DOPADY 

DOPAD NA VEŘEJNÝ ROZPOČET PODLE SK RVŠ 
 

V současné době je na VŠ dle odhadu SKRVŠ 14 511 
českých studentů nad 26 let. Kdyby jim stát přiznal 
výhody, musel by zaplatit: 

� 84,7 mil. Kč na zdravotním pojištění 
� o 2,4 mil. Kč méně by vybral na daních 
� 47,1 mil. Kč na přídavcích na nezaopatřené dítě 
� 14,2 mil. Kč na sociálních stipendiích 

 
Celkem: 148,5 mil. Kč 

HLAVNÍ ARGUMENTY PRO ZRUŠENÍ HRANICE: 
 
- s prodloužením povinné školní docházky na 9 let se 
posunula i doba nástupu na VŠ na 19-20 let. Při 
minimální době studia končí student v 27 letech 
- ruší znevýhodnění studentů, kteří nenastoupili na 
VŠ bezprostředně po ukončení střední školy 
- podporuje absolvování praxí a stáží  
- realizuje koncept celoživotního vzdělání 
- podle odhadů by neměl mít výraznější dopad na 
státní rozpočet, neboť až 90% studentů nad 26 let 
platí pojistné prostřednictvím zaměstnavatele 

 
HLAVNÍ ARGUMENTY PROTI ZRUŠENÍ 
HRANICE: 
 

- prohlubující se znevýhodnění studentů soukromých 
vysokých škol 
- hrozba zneužitelnosti (např. v případě pobytu 
studenta v zahraničí) 
- zatížení státního rozpočtu 
 

VĚKOVÁ STRUKTURA STUDENTŮ V ZEMÍCH 
OECD (2004) 

Věková struktura studentů v zemích OECD 

 

DOKUMENT  
 
Návrh ustanovení Studentské komory Rady 
vysokých škol z 30.11.2006 
 
1.Systém sociální podpory by měl po přechodnou 
dobu zahrnovat i ty studenty kombinovaných 
studijních programů, kteří začali svá studia 
v nynějším systému sociální podpory studia. 
 
2.Systém sociální podpory studia by měl zahrnovat 
všechny studenty studující v prezenční formě studia.  
 
3. Systém sociální podpory studia by měl umožnit 
následující studijní flexibilitu: 
a. možnost prodloužení studia o jeden rok nad 
standardní dobu příslušného studia/studií jedenkrát 
v průběhu celého studia jednotlivce při zachování 
nároku na sociální podporu studia („jeden rok navíc 
jednou za celé studium“); 
b. možnost jedné změny studijního programu s tím, 
že student bude mít při studiu v novém studijním 
programu nárok na sociální podporu studia po dobu 
odpovídající standardní době nového studia 
zmenšenou o dobu odstudovanou v předchozím 
studijním programu („tolerance jednoho omylu 
během celého studia“). 

ŘEKLI O PROBLEMATICE  
Sněm RVŠ doporučuje, aby sociální podpora 
vysokoškolského studia byla legislativně koncipována 
nezávisle na věku studenta a byly tak plně uplatněny 
principy celoživotního vzdělávání a otevřenosti 
studia. Usnesení Rady vysokých škol , 16.11.06 
„Až se ten systém zaběhne, tak budou náklady skoro 
stejné jako dnes. Studentů bude jenom o trochu víc. 
Ten prvotní náraz způsobí jen ti, kteří dnes hranici 26 
let přesahují,“ Petr Matějů, ředitel Analyticko-
koncepčního odboru ministerstva školství, 
www.aktualne.cz, 18.12.06 
„Zrušení věkové hranice by umožnilo skutečnou 
flexibilitu terciárního vzdělávání a efektivitu 
strukturovaného studia,“ Klára Poláčková, 
předsedkyně Studentské komory Rady 
vysokých škol, www.muni.cz  
„Poznatky (po praxi mimo školu) studenti využijí a 
mohou se vrátit do studia na doktorát. Můžeme tak 
vychovat i více vědců,“ Václav Havlíček, rektor 
ČVUT, www.ihned.cz, 12.7.07 
 „Finanční podpora bude více cílená. Nechceme, aby 
studenti výhod zneužívali," Simona Weidnerová, 
výkonná ředitelka ISEA, www.ihned.cz, 12.7.07 
 


