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AKREDITAČNÍ ŘÁD   
POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE   

 
Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze  

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  

ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto  
Akreditačním řádu Policejní akademie České republiky v Praze,  

 
jako jejím vnitřním předpisu: 

 
 

ČÁST PRVNÍ 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1) Akreditační řád PA ČR (dále jen „Řád“) je v souladu § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu s čl. 7 
odst. 1 písm. k) Statutu PA ČR vnitřním předpisem Policejní akademie České republiky 
v Praze (dále jen „PA ČR“). 

2) Akreditační řád stanoví postup PA ČR při podání žádosti o institucionální akreditaci pro 
oblast nebo oblasti vzdělávání a dále postup při schvalování studijních programů na 
základě institucionální akreditace.  

 
ČÁST DRUHÁ 

INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE 

Čl. 2 
Úvodní ustanovení 

1) Institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání uděluje Akreditační úřad na 
základě písemné žádosti PA ČR. 

2) Udělení institucionální akreditace dává PA ČR oprávnění samostatně vytvářet a 
uskutečňovat daný typ nebo typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených 
oblastech vzdělávání. 

 
Čl. 3 

Náležitosti žádosti o institucionální akreditaci 

1) Žádost o institucionální akreditaci obsahuje: 
a) označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých PA ČR na základě 

akreditace hodlá působit, a typu nebo typů studijních programů, 
b) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a případné dodatky k této zprávě, 
c) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků 

vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících 
se finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké školy a jeho 
rozvoje, 

d) další náležitosti stanovené § 81a zákona a nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o 
standardech pro akreditace ve vysokém školství (dále jen „nařízení vlády“). 
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Čl. 4 
Předkládání návrhu oblastí vzdělávání 

1) Rektor vyzve děkany fakult, případně další vedoucí součástí, k předložení návrhu oblasti 
nebo oblastí vzdělávání, ve kterých PA ČR hodlá uskutečňovat studijní programy, za 
účelem označení oblasti nebo oblastí vzdělávání dle čl. 3 odst. 1 písm. a). 

2) Předkladatelem návrhu oblastí vzdělávání podle odst. 1 je děkan fakulty, pokud mají být 
studijní programy uskutečňovány na jedné fakultě, děkani fakult, pokud mají být studijní 
programy uskutečňovány na více fakultách, případně rektor, pokud mají být SP 
uskutečňovány v rámci PA ČR jako celku.  

3) Návrhy oblastí vzdělávání podle odst. 1 schválí vědecká rada fakulty, nebo vědecké rady 
fakult, popř. Vědecká rada PA ČR (dále jen „VR PA ČR“).  

4) Před schválením návrhu vědeckou radou fakulty, popř. vědeckými radami fakult, 
případně VR PA ČR, je návrh projednán v akademickém senátu příslušné fakulty nebo v 
akademických senátech příslušných fakult, v případě studijních programů v  budoucnu 
uskutečňovaných na PA ČR jako celku, je návrh projednán Akademickým senátem PA 
ČR. 

 

Čl. 5 
Schválení návrhu oblastí vzdělávání 

1) Na jednání kolegia rektora vyrozumí rektor o návrhu ostatní děkany a spolu s jejich 
případným vyjádřením předloží návrh ke schválení VR PA ČR. 

2) V případě věcných námitek proti návrhu oblastí vzdělávání vrátí VR PA ČR návrh 
prostřednictvím rektora předkladatelům k novému projednání. 

 

Čl. 6 
Příprava sebehodnotící zprávy 

1) Po schválení návrhu oblastí vzdělávání VR PA ČR vyzve rektor předkladatele 
k poskytnutí podkladů za účelem přípravy sebehodnotící zprávy. 

2) V případě nedostatků těchto podkladů vyzve rektor předkladatele k doplnění podkladů 
popř. k odstranění vad, k čemuž stanoví lhůtu. 

 

Čl. 7 
Schválení záměru předložit žádost o institucionální akreditaci 

1) Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání 
schvaluje VR PA ČR na návrh rektora. 

2) VR PA ČR může v odůvodněných případech projednávání záměru přerušit a požádat 
rektora o doplnění, popř. o přepracování podkladů. 

 

Čl. 8 
Podání žádosti o institucionální akreditaci 

1) Po schválení záměru předložit žádost o institucionální akreditaci VR PA ČR rektor 
předloží žádost o institucionální akreditaci Akreditačnímu úřadu. 

 
 
 
 



 

3 

 

Čl. 9 
Rozšíření institucionální akreditace 

1) V době platnosti institucionální akreditace může PA ČR požádat o její rozšíření pro další 
oblast nebo oblasti vzdělávání nebo pro další typ nebo typy studijních programů v rámci 
oblasti vzdělávání, pro kterou již má institucionální akreditaci. 

2) Doba platnosti institucionální akreditace se jejím rozšířením neprodlužuje. 
3) Pro přípravu žádosti o rozšíření institucionální akreditace se obdobně použijí ustanovení 

článků 4 až 8. 

 

Čl. 10 
Zánik institucionální akreditace 

1) Institucionální akreditace zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, 
odnětím akreditace nebo oznámením Akreditačnímu úřadu, že se PA ČR vzdává 
institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání. 

2) Záměr vzdát se institucionální akreditace schvaluje na návrh rektora VR PA ČR. 
3) Před předložením záměru vzdát se institucionální akreditace VR PA ČR projednají záměr 

vědecké rady fakult a akademické senáty fakult, které se podílely nebo podílejí na 
uskutečňování studijních programů v dané oblasti nebo oblastech vzdělávání, a 
akademický senát PA ČR. 

 

ČÁST TŘETÍ 
UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ USKUTEČŇOVAT STUDIJNÍ PROGRAMY V RÁMCI 

INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE 

Čl. 11 
Úvodní ustanovení 

1) V rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání uděluje rada pro 
vnitřní hodnocení (dále jen „RVH“) součásti PA ČR nebo součástem PA ČR oprávnění 
uskutečňovat studijní programy. 

 

Čl. 12 
Standardy studijních programů 

1) Studijní programy uskutečňované na PA ČR musí splňovat požadavky vymezené 
zákonem a nařízením vlády.  

2) Soubor vnitřních požadavků závazných pro oprávnění uskutečňovat studijní programy 
v rámci institucionální akreditace je vymezen vnitřní normou PA ČR „Standardy studijních 
programů PA ČR“, kterou projednává RVH.  

 

Čl. 13 
Náležitosti návrhu studijního programu, který dosud nebyl uskutečňován 

1) Náležitosti návrhu tvoří: 
a) žádost o schválení studijního programu zahrnující dokumentaci studijního programu ve 

struktuře:  
i. název studijního programu a jeho kód, 
ii. typ studijního programu (bakalářský, magisterský, nebo doktorský),  
iii. profil studijního programu dle odst. 2 (pouze v případě bakalářského nebo 

magisterského studijního programu),  
iv. vyučovací jazyk,  
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v. forma studia (prezenční nebo kombinovaná),  
vi. nositele oprávnění uskutečňovat studijní program dle čl. 2 odst. 1 a 2,  
vii. dobu, na kterou je uděleno oprávnění uskutečňovat studijní program nebo na 

kterou je udělena akreditace studijního programu dle čl. 2 odst. 3),  
viii. jméno garanta studijního programu a složení rady studijního programu nebo 

oborové rady, v případě doktorského studijního programu,  
ix. určení oblasti nebo oblastí vzdělávání, v rámci kterých je studijní program 

uskutečňován, v případě kombinovaného studijního programu rovněž procentní 
podíl základních tematických okruhů náležejících do jednotlivých oblastí 
vzdělávání ve výuce,  

x. cíle studia představující základní informace o studijním programu,  
xi. udělovaný akademický titul, 
xii. profil absolventa, který zahrnuje odborné znalosti, odborné dovednosti a 

obecné způsobilosti, které by si měl absolvent v rámci studia programu osvojit, 
xiii. charakteristiku profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven a/nebo 

charakteristiku odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své 
vzdělání, 

xiv. podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném 
ukončení včetně obsahu státních zkoušek,  

xv. standardní dobu studia při průměrné studijní zátěži vyjádřenou v akademických 
rocích,  

xvi. studijní plán dle Studijního a zkušebního řádu PA ČR, případně více studijních 
plánů, které odpovídají jednotlivým specializacím studijního programu, 

xvii. pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, v případě doktorského 
studia individuálních studijních plánů,  

xviii. případná délka praxe,  
xix. dokumentace studijních předmětů zařazených do studijního plánu, 
xx. informace o dostupnosti studia osobám se zdravotním postižením, 

xxi. návaznost na další typy studijních programů v téže nebo příbuzné 
oblasti nebo oblastech vzdělávání.  

b) návrh garanta studijního programu s odůvodněním, které vysvětluje odborné a 
organizační předpoklady pro funkci garanta a informace o naplnění požadavků 
vyplývajících ze zákona, nařízení vlády a standardů pro akreditace, 

c)     sebehodnotící zpráva v předepsané struktuře o naplnění požadavků vyplývajících 
ze Standardů stanovených vnitřní normou dle čl. 12,  

d) v případě návrhu studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují 
odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, také stanovisko uznávacího 
orgánu k výkonu regulovaného povolání. 

 

Čl. 14 
Předkládání návrhu studijního programu 

1) Předkladatelem návrhu studijního programu, který dosud nebyl na PA ČR uskutečňován, 
může být: 

a) děkan fakulty, pokud má být studijní program uskutečňován na jedné fakultě, 

b) děkani fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách; 
v tom případě je jedna z fakult koordinátorem přípravy návrhu a předkladatelem, 

c) rektor, pokud má být SP uskutečňován na PA ČR jako celku. 

2) Návrh projedná akademický senát příslušné fakulty nebo akademické senáty fakult, 
v případě studijního programu předkládaného rektorem PA ČR dle odst. 1 bodu c) je 
návrh projednán Akademickým senátem PA ČR. 
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3) Návrh studijního programu schvaluje vědecká rada fakulty, popř. vědecké rady fakult, 
popř. VR PA ČR.  Vědecká rada návrh projedná za účasti navrženého garanta studijního 
programu. 

4) Po schválení návrhů ve vědecké radě nebo vědeckých radách zašle předkladatel návrh 
rektorovi. 

5) Není-li návrh úplný, vyzve rektor předkladatele k doplnění a odstranění vad návrhu, 
k čemuž mu stanoví lhůtu. 

6) Na jednání kolegia rektora vyrozumí rektor o návrhu ostatní děkany a spolu s jejich 
případným vyjádřením předloží návrh ke schválení radě pro vnitřní hodnocení. 

 

Čl. 15 
Spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR 

1) Pokud to vyplývá z institucionální akreditace, může studium ve studijním programu 
probíhat ve spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR. 

2) V tom případě je součástí návrhu studijního programu dohoda o vzájemné spolupráci při 
uskutečňování studijního programu uzavřená mezi PAČR a pracovištěm Akademie věd 
ČR. 

3) Dohodu s pracovištěm Akademie věd ČR podepisuje rektor po projednání 
v akademickém senátu PA ČR a VR PA ČR.  

 

Čl. 16 
Spolupráce se zahraniční vysokou školou 

1) Studium ve studijním programu může též probíhat ve spolupráci se zahraniční vysokou 
školou, která realizuje obsahově související studijní program. 

2) Podmínky spolupráce upraví v souladu se zákonem a právními předpisy státu, ve kterém 
je spolupracující zahraniční vysoká škola ustavena, dohoda zúčastněných vysokých škol. 

3) Návrh dohody projedná VR PA ČR a Akademický senát PA ČR. 
4) Náležitosti dohody o spolupráci se zahraniční vysokou školou upravuje vnitřní norma PA 

ČR. 

 

Čl. 17 
Projednání návrhu Radou pro vnitřní hodnocení 

1) RVH posoudí, zda návrh splňuje požadavky vyplývající ze zákona a z vnitřní normy dle 
čl. 12 a zda je návrh v souladu se strategickým záměrem PA ČR. 

2) V odůvodněných případech může RVH projednávání návrhu přerušit a požádat 
předkladatele o doplnění popř. o úpravu návrhu, k čemuž stanoví předkladateli lhůtu. 

3) Po projednání návrhu RVH unesením udělí oprávnění uskutečňovat studijní program 
nebo návrh zamítne.  

4) Usnesení vydá RVH do 90 dnů od obdržení návrhu. Do této lhůty se nezapočítává doba, 
po kterou byly odstraňovány vady a doba přerušení projednání dle odst. 2. 

 

Čl. 18 
Udělení oprávnění uskutečňovat studijní program 

1) Oprávnění uskutečňovat studijní program uděluje RVH na dobu maximálně 10 let. Na 
dobu kratší než 10 let může být uděleno oprávnění uskutečňovat studijní program, 
pokud: 

a) oprávnění uskutečňovat studijní program se žadateli uděluje poprvé, nebo 
b) oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje s ohledem na naplnění 

potřeby zajistit studentům možnost dostudování, nebo 
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c) předkladatel neposkytuje dostatečné záruky řádného zabezpečení a rozvoje 
studijního programu z hlediska personálního zajištění a naplnění standardů 
studijních programů PA ČR na dobu 10 let, 

Maximální doba udělení nemůže překročit dobu udělené institucionální 
akreditace. 

2) V usnesení o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program musí být uvedeno: 
a) název studijního programu, 
b) typ studijního programu,  
c) standardní doba studia, 
d) forma studia, 
e) profil studijního programu, pokud se jedná o bakalářský nebo magisterský 

program, 
f) oblast popř. oblasti vzdělávání, do nichž program náleží; v případě 

kombinovaného programu také procentuální podíl oblastí vzdělávání na výuce, 
g) doba, po kterou může být studijní program uskutečňován, 
h) název fakulty, popř. názvy fakult, popř. názvy spolupracujících ústavů AV ČR (čl. 

15), popř. název zahraniční vysoké školy (čl. 16), 
i) jazyk výuky. 

3) V případě udělení oprávnění podle odst. 1 písm. c) obsahuje usnesení RVH uložení 
případných nápravných opatření nebo požadavek na předložení kontrolní zprávy. 

4) Usnesení RVH o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program podepisuje rektor. 

 
Čl. 19 

Neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program 

1) RVH neudělí oprávnění uskutečňovat studijní program, jestliže návrh: 
a) není v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy PA ČR, nebo 
b) nesplňuje standardy studijních programů PA ČR dle čl. 12, nebo 
c) není v souladu se strategickým záměrem PA ČR, nebo 
d) neobsahoval všechny náležitosti a ani v dodatečně stanovené lhůtě nebyly vady 

odstraněny. 

2) Usnesení RVH o neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program sdělí předkladateli 
rektor. Proti tomuto unesení je přípustný opravný prostředek podle čl. 23. 

 

Čl. 20 
Rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program a změny ve studijním 

programu 

1) Během uskutečňování studijního programu může nositel oprávnění uskutečňovat studijní 
program požádat o: 

a) rozšíření o jinou formu studia, 
b) rozšíření studijního programu o další studijní plán, 
c) udělení oprávnění uskutečňovat daný studijní program také v dalším jazyce výuky, 
d) závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování, 
e) prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program. 

2) Ve výše uvedených případech jsou součástí návrhu rovněž dokumenty z vnitřních 
hodnocení studijního programu za posledních 5 let. 

3) Návrh nejdříve projedná rada studijního programu, případně rada studijních programů a 
dále se postupuje obdobně podle čl. 12 a následujících. 

4) V návaznosti na výsledek rozhodnutí RVH upraví garant studijního programu 
v nezbytném rozsahu dokumentaci studijního programu v SIS PA ČR. 
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Čl. 21 
Omezení nebo odnětí uskutečňovat studijní program 

1) Pokud RVH zjistí závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, vyzve 
nositele oprávnění uskutečňovat studijní program k nápravě, k čemuž mu stanoví 
přiměřenou lhůtu. Za závažný nedostatek se považuje, pokud: 

a) je studijní program uskutečňován v rozporu s uděleným oprávněním uskutečňovat 
studijní program, nebo 

b) je studijní program uskutečňován v rozporu se standardy studijních programů dle 
čl. 12, nebo 

c) nositel oprávnění uskutečňovat studijní program neprovádí vnitřní hodnocení 
studijního programu. 
 

2) Člen akademické obce PA ČR může podat RVH stížnost na závažné nedostatky při 
uskutečňování studijního programu. 

3) RVH projedná zjištěné nedostatky za možné účasti vedoucího organizační složky PA ČR 
uskutečňující studijní program a garanta studijního programu.  

4) Pokud nebyly nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, RVH se podle povahy 
nedostatků usnese na: 

a) omezení oprávnění uskutečňovat studijní program spočívající v zákazu přijímat ke 
studiu další uchazeče, nebo 

b) odnětí oprávnění uskutečňovat studijní program. 

5) RVH toto usnesení spolu s uvedením důvodů oznámí prostřednictvím rektora nositeli 
oprávnění uskutečňovat studijní program. 
 

 
Čl. 22 

Zánik oprávnění uskutečňovat studijní program 

1) Oprávnění uskutečňovat studijní program zaniká: 
a) odnětím oprávnění uskutečňovat studijní program dle čl. 21, nebo 
b) zrušením studijního programu na základě návrhu nositele oprávnění uskutečňovat 

studijní program podle odst. 2, nebo 
c) uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění uskutečňovat studijní program uděleno, 

nebo 
d) odnětím nebo omezením institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti 

vzdělávání podle zákona způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem. 

2) Návrh na zrušení studijního programu podává rektorovi nositel oprávnění uskutečňovat 
studijní program. Návrh je projednán radou studijního programu, vědeckou radou 
příslušnou k organizační součásti PA ČR, která studijní program dosud uskutečňovala, a 
akademickým senátem PA ČR, případně VR PA ČR a Akademickým senátem PA ČR. 

3) Studijní program je zrušen oznámením rektora ve veřejné části internetových stránek po 
schválení VR PA ČR. 

 

Čl. 23 
Přezkoumání usnesení Rady pro vnitřní hodnocení 

1) Do 30 dnů od oznámení usnesení o neudělení, odnětí či omezení oprávnění 
uskutečňovat studijní program může předkladatel požádat rektora o přezkoumání. 

2) Rektor přezkoumá soulad usnesení RVH a jeho odůvodnění s právními předpisy a 
vnitřními předpisy, přičemž může rovněž požádat o stanovisko vědeckou radu PA ČR. 
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3) Rektor usnesení o neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program potvrdí, nebo 
zruší a vrátí jej RVH k novému projednání dle čl. 17. Následující rozhodnutí RVH je již 
konečné.  

ČÁST ČTVRTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 24 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento Řád nabývá platnosti podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona registrací Ministerstvem 
vnitra. 

2) Tento Řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy PA ČR zřídila Statutem PA 
ČR RVH.  

 

 

Akreditační řád Policejní akademie České republiky v Praze 

Akreditační řád Policejní akademie České republiky v Praze byl registrován Ministerstvem 

vnitra dne 12. září 2017 pod č.j.: MV-107978-10/OBP-2017. 


