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ŘÁD  CELOŽIVOTNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ   

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 
Řádu celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky v Praze, 

jako jejím vnitřním předpisu: 
 

ČÁST PRVNÍ 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

1) Řád celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky v Praze (dále jako 
„Řád“) upravuje v souladu s ustanoveními § 60 a § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jako „zákon”) poskytování celoživotního vzdělávání a 
vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu na Policejní akademii České republiky 
v Praze (dále jen „PA ČR“).  

2) Celoživotním vzděláváním (dále jako „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které 
doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich 
účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních 
programů. Za CŽV se též považuje vzdělávací činnost zaměřená na získání odborné 
způsobilosti ke specializované činnosti. 

3) Vzděláváním v mezinárodně uznávaném kursu (dále jako „MUK“) se rozumí vzdělávání 
orientované především na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy.  

4) Studium v programech CŽV a MUK je určeno zpravidla uchazečům s vysokoškolským 
vzděláním. 

5) Vzdělávání v programech CŽV a MUK nezakládá jejich účastníkům právní 
postavení studenta podle zákona (§ 60 odst. 3 a § 60a odst. 3 zákona). 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Čl. 2 
 Programy CŽV 

1) CŽV se uskutečňuje v těchto základních typech programů: 
a) mimořádné studium vybraných předmětů - akreditovaného studijního programu k 

získání požadovaného zaměření vzdělání1,  
b) kvalifikační kurzy k získání dalšího odborného požadavku2,  
c) další vzdělávací, kvalifikační a rekvalifikační kurzy. 

                                                            
1 Např. § 19 odst. 4 písm. b) zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
2 Např. § 19 odst. 5 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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2) CŽV se realizuje v prezenční nebo distanční formě nebo jejich kombinací (dále jen 
,,kombinované studium").  

3) CŽV tvoří na PA ČR vzdělávací činnosti, které doplňují a neomezují výuku v 
akreditovaných studijních programech, vědu a výzkum. 
 

Čl. 3 
 Mimořádné studium 

1) Mimořádné studium na PA ČR je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního 
programu a slouží k získání požadovaného zaměření vzdělání. V přihlášce k 
mimořádnému studiu uchazeč uvede studijní program, obor a skupinu předmětů 
potřebných k získání požadovaného zaměření vzdělání.  

2) O přijetí uchazeče do mimořádného studia rozhoduje rektor.  
3) Termíny a podmínky přijímacího řízení vyhlašuje rektor. 

 

Čl. 4 
 Studium k získání dalšího odborného požadavku 

1) Studium k získání dalšího odborného požadavku je určeno uchazečům z řad příslušníků 
bezpečnostních sborů, zejména Policie České republiky, ustanovených na služební místo 
s požadovaným minimálně bakalářským stupněm vzdělání a dalším odborným 
požadavkem stanoveným pro služební místo, který odpovídá obsahu vyučovaných 
odborných předmětů na příslušných katedrách a dále uchazečům z řad obecních policií.  

2) Smyslem studia je poskytnout uchazečům kompetence odpovídající dalšímu odbornému 
požadavku.  

3) O přijetí uchazeče do studia k získání dalšího odborného požadavku organizovaném PA 
ČR rozhoduje rektor.  

 

Čl. 5 
 Kvalifikační, rekvalifikační a další vzdělávací kurzy 

1) Kvalifikační, rekvalifikační a další vzdělávací kurzy mají specializační, rozšiřující či 
aktualizační charakter ke stávajícímu vzdělání účastníka kurzu. 

2) O přijetí uchazeče do kurzu organizovaném univerzitou rozhoduje rektor  
3) Termíny a podmínky na zařazení účastníka do kurzu zveřejňuje rektor v Katalogu kurzů 

CŽV.  

 

Čl. 6 
 Organizace CŽV 

1) Oblast CŽV je v působnosti rektorem určeného prorektora. V rozsahu svěřené 
působnosti rozhoduje a předkládá rektorovi návrhy.  

2) Pověřený prorektor se vyjadřuje k návrhům externích předkladatelů z rezortu Ministerstva 
vnitra, Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů a obecních policií na zařazení kurzů 
do programů CŽV, včetně návrhů na změny v jejich obsahovém zaměření. K návrhům 
může být přihlédnuto, pokud PA ČR disponuje dostatečnými personálními odbornými 
kapacitami a předložené návrhy nejsou v rozporu s podmínkou stanovenou v čl. 2 odst. 3 
tohoto Řádu.  
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ČÁST TŘETÍ 
VZDĚLÁVÁNÍM V MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉM KURSU 

 

Čl. 7 
 Programy MUK 

1) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu je orientován na zvýšení 
odbornosti. 

2) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu může být uskutečňován v českém 
nebo jiném jazyce v prezenční nebo distanční formě nebo jejich kombinaci. 

 

Čl. 8 
 Programy MUK 

1) Podmínkou absolvování programu je splnění požadavků na jeho ukončení. 
2) O absolvování programu vydá PA ČR účastníkovi osvědčení. 
3) Úspěšným absolventům programu vzdělávání v MUK může PA ČR udělit mezinárodně 

uznávaný titul. 
4) Osvědčení podle odstavce 2 mohou být doplněna dodatkem obsahujícím seznam 

absolvovaných předmětů a jejich hodnocení. 
5) Formální a obsahová podoba osvědčení o absolvování programu vzdělávání v MUK a 

dodatku k osvědčení je pro součásti PA ČR jednotná a závazná a stanoví ji rektor. 
6) Předsedu a členy komise pro závěrečné zkoušky jmenuje rektor.  
7) PA ČR vede evidenci účastníků MUK. Ta slouží k jejich evidenci a k rozpočtovým a 

statistickým účelům. Obsah evidence, způsob vedení záznamů o účastnících MUK 
stanoví rektor.  

8) Písemné práce, které jsou podmínkou pro vydání osvědčení, nepodléhají režimu 
zveřejňování závěrečných prací. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 9 
 Úplatnost CŽV a MUK 

1) Výši úplaty a způsob její úhrady za vzdělávání v CŽV a MUK stanoví rektor. Cena je 
účastníku garantována po dobu rovnající se době standartního trvání CŽV nebo MUK 
navýšené o jeden rok.   

2) Uhrazení úplaty nebo její části stanovené podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla 
nejpozději při zahájení vzdělávání v příslušném programu.  

3) Úplata je s výjimkou zrušení CŽV nebo MUK ze strany PA ČR nevratná. 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento Řád byl schválen Akademickým senátem PA ČR dne 7. 6. 2017. 
2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti registrací Ministerstvem vnitra. 
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Řád celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky v Praze 

Řád celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky v Praze byl  registrován 

Ministerstvem vnitra dne 21. srpna 2017 pod č.j.: MV-100411-6/OBP-2017. 


