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ZÁKON 

ze dne 30. ledna 2013, 

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb.,  

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o vysokých školách 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 

Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona 

č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., 

zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 

Sb. a zákona č. 420/ /2011 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 21 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou 

č. 11a zní: 

„f) činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich 

mateřská či rodičovská dovolená
11a)

 (dále jen „uznaná doba rodičovství“), 

 
11a)

 § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 

 

2. § 54 včetně nadpisu zní: 

„§ 54 

Přerušení studia 

(1) Studium ve studijním programu může být za podmínek stanovených studijním a 

zkušebním řádem i opakovaně přerušeno. Studijní a zkušební řád stanoví nejdelší celkovou 

dobu přerušení studia.  

(2) Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem 

či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. 

(3) Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby 

přerušení studia podle odstavce 1 ani do maximální doby studia, je-li taková doba vnitřními 

předpisy stanovena. 

(4) V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium 

přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. Vysoká škola stanoví podmínky, 



za nichž se osoba v uznané době rodičovství může opětovně zapsat ke studiu dříve, než 

uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno.“. 

 

3. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15b zní: 

„§ 54a 

Zvláštní ustanovení o průběhu studia 

V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění 

studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku 

nebo bloku vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak 

trvalo jejich čerpání mateřské dovolené
15b)

, a to za podmínky, že v této době studium 

nepřeruší. 
 

15b)
 § 195, 197 a 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

4. V § 58 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Od celkové doby studia vypočtené podle 

tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.“. 

 


