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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 
č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 11. června 2013 pod čj. MSMT-25952/2013-30 změnu přílohy č. 6 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze.

..........................................
       Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

ZMĚNA

přílohy č. 6 STATUTU 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na této změně přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy:

Čl. 1

Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem) se mění takto:

V čl. 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 

„3. Do celkové odstudované doby se nezapočítává uznaná doba rodičovství, během které 

student studoval nebo studuje. Uznanou dobou rodičovství se rozumí doba, po kterou by 

jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená studenta4); podrobnosti o evidenci této 

doby univerzitou a o žádostech o tuto evidenci upravuje opatření rektora.

4) § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
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Čl. 2

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 26. dubna 2013.

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1)

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

................................... ...................................
předseda akademického senátu rektor

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 11. června 2013.




