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ROZHODNUTÍ REKTORA �. 4/2014 

Aplikace novely zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní 

dalších zákon� (zákon o vysokých školách) – podpora student� rodi�� 

 
I. Základní ustanovení 

1. Ú�elem opat�ení je aplikovat zm�ny zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n�  
a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých školách), a upravit pravidla a postupy z t�chto zm�n 
vyplývajících. 

2. Zm�ny zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon 
o vysokých školách), nastaly v d�sledku p�ijetí zákona �. 48/2013 Sb., kterým se m�ní zákon  
�. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých 
školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e,  
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
II. Uznaná doba rodi�ovství 

1. Uznanou dobou rodi�ovství se rozumí doba, po kterou by jinak trvala mate�ská �i rodi�ovská 
dovolená student� – rodi��.  

2. Uznaná doba rodi�ovství u matky dít�te za�íná nejd�íve osm týdn� p�ed p�edpokládaným 
termínem porodu (dnem nástupu na mate�skou dovolenou) a kon�í dovršením t�í let v�ku dít�te. 

3. Uznaná doba rodi�ovství u otce dít�te za�íná dnem narození dít�te a kon�í dovršením t�í let v�ku 
dít�te. 

4. V p�ípad� p�evzetí dít�te do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� rozhodnutí p�íslušného 
orgánu uznaná doba rodi�ovství za�íná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V p�ípad� 
p�evzetí dít�te po dosažení t�í let, nejdéle však do sedmi let jeho v�ku, trvá uznaná doba 
rodi�ovství 22 týdn�. P�i p�evzetí dít�te p�ed dosažením t�í let tak, že by doba 22 týdn� uplynula 
až po dosažení t�í let dít�te, trvá uznaná doba rodi�ovství 22 týdn� ode dne p�evzetí dít�te. 

 
III. Evidence uznané doby rodi�ovství 

1. Uznaná doba rodi�ovství m�že být evidována výhradn� na základ� písemné žádosti o její 
evidenci. 

2. O evidenci uznané doby rodi�ovství m�že sou�asn� požádat matka i otec dít�te. 

3. Písemná žádost o evidenci uznané doby rodi�ovství se podává na fakult�, kde je 
žadatel/žadatelka zapsán/zapsána ke studiu. K žádosti jsou p�iloženy kopie doklad�, kterými je 
prokázáno právo na uznanou dobu rodi�ovství. Pat�i�nými doklady jsou t�hotenský pr�kaz nebo 
potvrzení od léka�e p�íslušné odbornosti s uvedeným p�edpokládaným termínem porodu, rodný 
list dít�te, pop�. rozhodnutí p�íslušného orgánu o p�evzetí dít�te do pé�e nahrazující pé�i rodi��. 

4. O podané žádosti o evidenci uznané doby rodi�ovství rozhoduje d�kan fakulty pop�. �editel ICV. 

5. V p�ípad� podání žádosti o evidenci uznané doby rodi�ovství na základ� t�hotenského pr�kazu �i 
potvrzení od léka�e p�íslušné odbornosti je nutné p�edložit do 20 týdn� v�ku dít�te rodný list 
dít�te. Pokud nebude tento doklad dodán, bude evidence uznané rodi�ovské dovolené ukon�ena 
k datu uplynutí uvedené lh�ty. 
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6. Žádost o evidenci uznané doby rodi�ovství m�že být podána i zp�tn� po celou dobu aktivního 
studia žadatele/žadatelky. 

7. Povinností studenta/studentky je nahlásit fakult� veškeré zm�ny mající vliv na evidenci uznané 
doby rodi�ovství. 

 
IV. Poplatek za delší studium 

1. Uznaná doba rodi�ovství se nezapo�ítává do celkové doby studia pro ú�ely stanovení poplatku  
za delší dobu studia. 

 
V. P�erušení studia v souvislosti s uznanou dobou rodi�ovství. 

1. Student/studentka má právo na p�erušení studia z d�vodu rodi�ovství vždy v souvislosti 
s t�hotenstvím, porodem �i rodi�ovstvím, a to po celou uznanou dobu rodi�ovství. P�erušení 
studia je stanoveno na dobu celých semestr�. 

2. Doba p�erušení studia z d�vodu rodi�ovství se nezapo�ítává do celkové možné doby p�erušení 
studia. 

3. Student/studentka se m�že v uznané dob� rodi�ovství op�tovn� zapsat ke studiu d�íve, než 
uplyne doba, na kterou bylo studium p�erušeno, na základ� žádosti d�kanovi, pop�. �editeli ICV. 
Nástup do studia je možný pouze od za�átku semestru. 

 
VI. Prodloužení lh�t pro pln�ní studijních povinností 

1. V souvislosti s pé�í o dít� má studentka matka, v ojedin�lých p�ípadech student otec (dle bod� b), 
c) odst. 1 § 32 Zákona �. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt�ní, v platném zn�ní), právo  
na prodloužení lh�t pro pln�ní studijních povinností, jakož i pro spln�ní podmínek pro postup do 
dalšího semestru, vyplývající zejména ze studijního a zkušebního �ádu, o dobu, po kterou by jinak 
trvalo její �erpání mate�ské dovolené, a to za podmínky, že v této dob� studium nep�eruší.  

2. O prodloužení lh�ty pro pln�ní studijních povinností musí studentka matka písemn� požádat  
a žádost doložit kopií t�hotenského pr�kazu nebo potvrzením od léka�e p�íslušné odbornosti, kde 
je uvedeno datum nástupu na mate�skou dovolenou, pop�. i rodným listem dít�te. Žádost je t�eba 
podat do konce zkouškového období aktuálního semestru. 

3. Lh�ty pro pln�ní studijních povinností budou prodlouženy o 28 týdn�. Ve zvláštních p�ípadech 
(studijní p�edm�t závisí na agrotechnických lh�tách apod.) je možné prodloužení o 56 týdn�. 
Spln�ní studijních povinností pak bude ov��eno po ukon�ení zkouškového období semestru, 
v pr�b�hu kterého kon�í prodloužená lh�ta pro pln�ní studijních povinností. 

4. O prodloužení lh�ty pro pln�ní studijních povinností muže být požádáno pouze v pr�b�hu doby, 
po kterou by trvalo �erpání mate�ské dovolené.  

 
VII. Záv�re�né ustanovení 

1. Uznanou dobu rodi�ovství lze evidovat od 1. dubna 2013. 

 
 
 
Toto rozhodnutí nabývá ú�innosti dnem podpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. 
 rektor 


