
 

 

Uznaná doba rodičovství dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplněné dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 

 

1. Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným 

termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce 

dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.  

2. Přiměřeně jako v odstavci 1 se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči 

rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství 

v tomto případě počíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě převzetí 

dítěte po dosažení tří let, nejdéle však do sedmi let jeho věku, trvá uznaná doba 

rodičovství 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením tří let tak, že by doba 22 týdnů 

uplynula po dosažení tří let věku, trvá uznaná doba rodičovství do uplynutí 22 týdnů ode 

dne převzetí dítěte. 

3. Za dítě se považuje dítě vlastní nebo dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství 

 

1. Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě podané žádosti o její 

evidenci Univerzitou Karlovou (dále jen „univerzita“).   

2. O evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak 

i otec dítěte.  

3. Žádost se podává v písemné podobě na fakultě, na které je žadatel zapsán do studia. 

Náležitostmi žádosti o evidenci uznané doby rodičovství jsou identifikace žadatele 

(jméno, příjmení, číslo osoby uvedené na průkazu studenta univerzity), specifikace 

skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství, doložení tvrzených 

skutečností příslušnými doklady a vlastnoruční podpis. Příslušnými doklady 

prokazujícími uznanou dobu rodičovství jsou zejména kopie rodného listu dítěte 

nebo kopie rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči 

rodičů, případně kopie těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem 

porodu, posléze doplněná kopií rodného listu dítěte. Univerzita zároveň může po 

žadateli vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu. 

 

 

 

Povinnosti žadatele 

1. Žadatel je povinen hlásit univerzitě veškeré změny mající vliv na evidenci uznané doby 

rodičovství. 

2. V případě podání žádosti o evidenci uznané doby rodičovství doložené kopií těhotenské 

průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte. 

V opačném případě je žadatel fakultou vyzván k jeho doložení. Následkem nesplnění této 

povinnosti ani na základě výzvy je ukončení evidence uznané doby rodičovství, a to 

k datu uplynutí lhůty podle věty první.  


