BKTV a RVŠ
FINANCOVÁNÍ
(o formách a nikoliv objemech)
Daniel Münich

Financovaná délka studia
RVŠ: …praxe by přinesla velice negativní důsledky. Navýšení standardní doby
studia o jeden rok bez „finančních sankcí“ je velmi podstatné z hlediska mobility
studentů a možností jejich zahraničních pobytů. … vysokoškolské studium se
stává záležitostí i starších studentů. Je dosti případů, kdy student neúspěšně
ukončí studium ze závažných osobních, zdravotních, sociálních apod. důvodů a
později se chce k tomuto studiu vrátit. Bylo by nesmyslné sankcionovat školu za
přijetí takového opožděného studenta odepřením normativu.

BKTV:
Motivace škol i studentů k včasnému dokončování studia
Demotivace neopodstatněného prodlužování studia (rozvolněné
studijní plány a neúměrné kurikulární nároky) s cílem získat nárok na
financování a studentské výhody
Alternativní užití finančních prostředků pro další zájemce o studium
Mobilita některých (!) studentů má obsahovat transfer kreditů a často
obsahuje vlastní financování
Specifické životní situace jednotlivců je vhodnější řešit cíleně, ne
plošně (přerušení studia nebo přísně ověřované důvody).

Veřejná podpora studia na SVŠ
RVŠ: …Návrhy na státní financování soukromých
vysokých škol je třeba podložit příklady modelů
fungujících v zahraničí.

Thematic Review of Tertiary Education: Chapter 4: Devising Solid Bases for Funding
Tertiary Education

Veřejná podpora studia na SVŠ
pokračování:

Dluhové zatížení a sociální dopady
RVŠ:…Ve vztahu k předkládanému návrhu vyvstávají
závažné obavy mj. z pravděpodobné možnosti obtížného
dluhového zatížení absolventů a jejich mladých rodin
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Dluhové zatížení a sociální dopady
RVŠ:…Ve vztahu k předkládanému návrhu vyvstávají závažné obavy mj.
z pravděpodobné možnosti obtížného dluhového zatížení absolventů a
jejich mladých rodin
BKTV:
Půjčka na studium není standardní dluh a nepředstavuje standardní
dluhové zatížení (hypotéky a spotřební úvěry).
Kontingeční charakter splácení garantuje nulové zatížení pro
absolventy s nízkými příjmy (nulové riziko!).
~40% věkového ročníku získá VŠ vzdělání a bude mít příjmy vyšší o
~60%. Splátky půjček přitom sníží jejich čistý příjem o pouhé
jednotky %. Maturanti a vyučení (!) také zakládají a živí rodiny a
musí bydlet s výrazně nižšími příjmy.
Každá platba má nějaký negativní dopad, ale to ještě neznamená, že
nepřevažují přínosy (proto máme daně a sociální a zdravotní pojištění)
Empirické zahraniční zkušenosti s dobře nastavenými systémy
nezavdávají důvody k vážnějším obavám

Dluhové zatížení a sociální dopady

Scobie, G., Gibson, J. & Le, T. (2005) Household wealth in New Zealand

Dluhové zatížení
The conclusions from the Australian research with respect to socio-economic mix
and access are as follows:
• The relatively disadvantaged in Australia were less likely to attend university even
when there were no student fees;
• The introduction of HECS was associated with aggregate increases in higher education
enrolments;
• HECS did not result in decreases in the participation of prospective students from
relatively poor families, although the percentage point increases were higher for less
disadvantaged students.
• There was a small decrease in the aggregate number of applications after the 1997
changes, but no apparent decreases in commencements of members of low
socio-economic groups…
• The significant changes to HECS introduced in 1997 were associated generally with
increases in the participation of individuals to 1999, irrespective of their family wealth.
• …few consequences for the accessibility to higher education for students from
relatively disadvantaged backgrounds, at least as represented by enrolments. Socioeconomic make-up of the higher education student body was about the same in the late
1990s and early 2000s.
B.Chapman a M.Tan (2007), The Australian University Student Financing System:
The Rationale for, and Experience with, Income Contingent Loans

Dluhové zatížení

Hans Vossensteyn: Challenges in student financing [UK]

Dluhové zatížení a sociální dopady

Erik Kanton (2001): Should tuition fees be increased [in Netherlands]?

Dluhové zatížení: shrnutí OECD

Thematic Review of Tertiary Education: Chapter 4: Devising Solid Bases for Funding Tertiary Education

Centrum správy financování terciárního
vzdělání. Proč nový úřad?
Nová agenda správy studentských půjček a splátek (i
bez školného!), studijních grantů, sociálních
stipendií, atd.
Finanční operace a dlouhodobé závazky nemůže ze
zákona realizovat úřad státní správy MŠMT
(student-centrum, centrum-finanční trhy)
Potřeba detailních analýz a statistických výstupů pro
rozhodování a informační systém o TV
(výdělkové profily absolventů, míra splácení, (ne)dokončování a délka trvání studia)

Peníze ze školného do škol:
hned nebo až po letech?
Vzpomínky na staré návrhy školného (human capital
contracts): peníze do škol až ze splátek
BKTV:
Z pohledu studenta školné odložené, z pohledu školy okamžité
Studenta založí průběžné financovaný fond studentských půjček
stát musí fond založit
Čím méně peněz dá stát na založení, tím menší díl školného
dostanou školy hned
Peníze školám hned okamžitý fin. přínos a motivace ☺,
finanční náklady státy
Peníze školám později

možné ve stabilizovaném systému

