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STATUT 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. a) 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  

Statutu Policejní akademie České republiky v Praze,  

jako jejím vnitřním předpisu: 

 

 

ČÁST  PRVNÍ  

ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  

	
Základní ustanovení 

Čl. 1 
 
1) V souladu se zákonem 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") je Statut Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "statut") vnitřním 
předpisem a základním právním dokumentem vysoké školy, která je vymezena těmito 
základními údaji: 
a) název: Policejní akademie České republiky v Praze, ve zkratce PA ČR, 
b) sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, 
c) typ: univerzitní státní policejní vysoká škola, 
d) založení: Policejní akademie České republiky v Praze byla zřízena dne 1. 1. 1993 

zákonem č. 26/1993 Sb., 
e) právní předchůdce: Policejní akademie České republiky v Praze podle zákona č. 

232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie, ve 
znění zákona č. 26/1993 Sb., 

f) e-mail: polac@polac.cz 
2) PA ČR je organizační složkou státu. 
3) Překlad názvu PA ČR do: 

a) anglického jazyka zní: Police Academy of the Czech Republic in Prague, 
b) německého jazyka zní: Polizeiakademie der Tschechischen Republik in Prag, 
c) francouzského jazyka zní: Académie de Police de la République tchéque á Prague. 

4) Znak PA ČR je uveden v příloze č. 1 statutu. 
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Čl. 2 

	
1) Hlavním posláním PA ČR je šíření vzdělanosti, pěstování svobodného myšlení a 

nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky, 
bezpečnostní systém a výkon veřejné správy České republiky. 

2) PA ČR svobodně rozvíjí činnost vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další 
tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“), které jsou v souladu s jejím hlavním posláním a 
zákonem. 

3) PA ČR vzdělává odborníky zejména pro Policii České republiky a ostatní bezpečnostní 
sbory, obecní policie, Ministerstvo vnitra, případně pro další resorty, podílející se na 
zajišťování bezpečnosti České republiky. 

	
Čl. 3  

Základní činnosti 

	
1) Vzdělávání se uskutečňuje na PA ČR, na Fakultě bezpečnostně právní a na Fakultě 

bezpečnostního managementu (dále jen "fakulty") v: 
a) akreditovaných studijních programech, 
b) programech celoživotního vzdělávání. 

2) Tvůrčí činnost se uskutečňuje v souladu s: 
a) strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti,  
b) potřebami bezpečnostních sborů, Ministerstva vnitra, a orgánů veřejné správy. 

3) Pro naplnění základních činností PA ČR zejména: 
a) přijímá a realizuje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti, 
b) organizuje další činnosti pro rozvoj vztahů, zejména mezi vysokými školami, orgány 

veřejné správy a aktivity pro naplňování poslání PA ČR, 
c) rozvíjí spolupráci se zahraničními vysokými školami podobného zaměření včetně 

mobility studentů a pedagogů. 

	
Čl. 4 

Vzdělávací činnost 
 
1) Vzdělávací činnost se uskutečňuje zejména na PA ČR a na fakultách. 
2) Vzdělávací činností se rozumí zejména: 

a) přímá účast na uskutečňování studijních programů formami vymezenými studijními 
programy, zejména přednáškami, semináři a cvičeními, zkouškami a konzultacemi, 

b) vedení a oponování seminárních, závěrečných a vědeckých prací. 

	
Čl. 5 

Tvůrčí činnost 

 
1) Tvůrčí činnost se uskutečňuje především na fakultách. 
2) Základní oblasti tvůrčí činnosti projednávají vědecké rady fakult a vědecká rada PA ČR v 

souladu se zaměřením PA ČR. 
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3) Tvůrčí činnost se uskutečňuje především formou řešení výzkumných úkolů, expertizní a 
konzultační činnosti. Za řešení úkolů v tvůrčí činnosti odpovídají řešitelé děkanovi. 

4) Zásady plánování, řízení a vyhodnocování tvůrčí činnosti na PA ČR určuje rektor. 
5) PA ČR vytváří podmínky pro tvůrčí činnost členů akademické obce a vědeckých 

pracovníků, zabývajících se tvůrčí činností. 

	
Čl. 6 

Studijní programy 
 
1) Vysokoškolské vzdělání je poskytováno PA ČR a jejími fakultami v akreditovaných 

studijních programech. 
2) Studijní program lze absolvovat ve formě prezenčního a kombinovaného studia. 
3) Standardní doba studia vychází z akreditace příslušného typu, formy a případně profilu 

studijního programu. 

	
Čl. 7 

Vnitřní předpisy PA ČR 
 
1) Vnitřními předpisy PA ČR podléhajícími registraci Ministerstvem vnitra (dále jen "vnitřní 

předpisy"), jsou: 
a) Statut PA ČR, 
b) Volební řád Akademického senátu PA ČR 
c) Jednací řád Akademického senátu PA ČR, 
d) Jednací řád Vědecké rady PA ČR, 
e) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků PA ČR, 
f) Studijní a zkušební řád PA ČR v bakalářském a magisterském studijním programu, 
g) Studijní a zkušební řád PA ČR v doktorském studijním programu, 
h) Stipendijní řád PA ČR, 
i) Disciplinární řád pro studenty PA ČR, 
j) Řád celoživotního vzdělávání PA ČR, 
k) Akreditační řád PA ČR, 
l) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností PA ČR, 
m) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem PA ČR, 
n) Řád studijních programů PA ČR. 

2) Vnitřní normy PA ČR nepodléhající registraci Ministerstvem vnitra vydává v rozsahu své 
působnosti vymezené zákonem a statutem rektor. 

3) Vnitřními normami jsou zejména: 
a) Organizační řád PA ČR, 
b) opatření rektora. 
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ČÁST  DRUHÁ 

STUDIUM  A  PŘIJÍMÁNÍ  KE  STUDIU  VE  STUDIJNÍCH  PROGRAMECH 
 

Čl. 8 

Přijímání ke studiu a přijímací řízení 
 
1) Na PA ČR se ke studiu přijímají trestně bezúhonní 1 státní občané České republiky (dále 

jen "uchazeči") a cizinci. Trestní bezúhonnost je povinen doložit i cizinec. 
2) Přijímání ke studiu se provádí v přijímacím řízení. Přijímací řízení se vyhlašuje veřejně. 
3) V případě konání přijímací zkoušky může rektor uchazeči příjímací zkoušku prominout z 

důvodu, že již dříve úspěšně přijímací zkoušku vykonal a nenastoupil ke studiu, pokud od 
vykonání přijímací zkoušky neuplynuly více než 3 roky, nebo zanechal studia ze 
zdravotních či jiných závažných důvodů, které nyní pominuly. 

4) Rektor může povolit přestup z jiné vysoké školy. 

	
Čl. 9 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
 
1) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu (dále jen "pravidla") stanoví v 

souladu s § 17 odst. 2 písm. c) zákona rektor po projednání s děkany fakult a po 
schválení Akademickým senátem PA ČR nebo akademickým senátem fakulty, pokud se 
studijní program uskutečňuje na fakultě. 

2) Pravidla, která zveřejní rektor nejpozději 4 měsíce před termínem pro podávání přihlášek 
na úřední desce PA ČR, zejména upravují: 
a) způsob a lhůtu pro podávání přihlášek, 
b) výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a způsob úhrady, 
c) způsob doložení zákonem požadovaného vzdělání, 
d) počty studentů přijímaných do jednotlivých studijních programů, 
e) v případě konání přijímací zkoušky formu přijímací zkoušky se specifikací 

požadovaných znalostí a způsobu hodnocení výsledků přijímací zkoušky, 
f) způsob hodnocení dalších skutečností dokládajících studijní předpoklady uchazeče, 

zejména výsledků maturitní zkoušky, 
g) v případě konání přijímací zkoušky termíny konání přijímacích zkoušek, 
h) požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu, jsou-li 

podmínkou pro přijetí ve studijním programu. 

	
Čl. 10 

Průběh přijímacího řízení 

	
1) Uchazeč podává přihlášku ke studiu na studijní oddělení PA ČR. V přihlášce ke studiu 

uchazeč uvede fakultu, na kterou se hlásí, a název studijního programu, event. studijního 
oboru či specializace. Přijímací řízení se zahajuje dnem doručení přihlášky. 

2) Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud 
uchazeč ve stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil 
podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se zastavuje. 
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3) Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu určenou formou poplatek stanovený 
podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 14 statutu, nesplnil podmínku pro účast v přijímacím 
řízení a přijímací řízení se zastavuje. 

4) K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně ve lhůtě nejméně dvou týdnů před dnem 
jejího konání. Nemůže-li se ze závažných důvodů přijímací zkoušky zúčastnit ve 
stanoveném termínu, může se uchazeč po předchozí písemné omluvě, doručené na PA 
ČR v termínu, stanoveném v písemném pozvání k přijímací zkoušce, zúčastnit přijímací 
zkoušky v náhradním termínu. 

5) Dokumenty přijímacího řízení se vedou v souladu se spisovým řádem PA ČR. 

	
Čl. 11 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu 
 
1) O přijetí ke studiu ve studijních programech, akreditovaných na fakultě, rozhoduje děkan 

příslušné fakulty. 
2) O přijetí ke studiu ve studijních programech, akreditovaných na PA ČR rozhoduje rektor. 
3) Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu (dále jen "rozhodnutí") se doručuje uchazeči do 

vlastních rukou do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Nedoručitelná 
rozhodnutí se považují za doručená dnem vyvěšení na úřední desce příslušné fakulty 
nebo na úřední desce PA ČR. 

4) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Ve studijních programech, 
akreditovaných na fakultě se žádost podává u děkana příslušné fakulty do 30 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí. V žádosti uvede uchazeč důvody, pro které by měl děkan své 
rozhodnutí změnit. 

5) Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. 
Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním 
předpisem nebo vnitřní normou PA ČR nebo fakulty nebo s podmínkami stanovenými 
podle § 49 odst. 1) a 3) zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. 
Rozhodnutí rektora je konečné. 

6) Uchazeč o studium ve studijních programech, akreditovaných na PA ČR, podává do 30 
dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost o přezkoumání rozhodnutí rektorovi. V žádosti 
uvede uchazeč důvody, pro které by měl rektor své rozhodnutí změnit. 

	
Čl. 12 

Zápis do studia 
 
1) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, vzniká podle § 51 zákona právo na zápis do studia. 

Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně ve stanoveném termínu. Nemůže-li se 
uchazeč dostavit ve stanoveném termínu, je povinen se písemně omluvit nejpozději do 5 
dnů po termínu zápisu. 

2) Uchazeč, který byl přijat ke studiu a není ve služebním poměru, předloží při zápisu do 
studia výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 6 měsíců, osvědčující jeho trestní 
bezúhonnost. 

3) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis, jestliže se ve stanovené lhůtě 
k zápisu bez písemné omluvy nedostavil. 

4) Pro omluvené uchazeče je stanoven náhradní termín nebo způsob zápisu do studia. 
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5) O náhradním termínu nebo způsobu provedení zápisu do studia ve studijních 
programech akreditovaných na fakultě rozhoduje s konečnou platností děkan příslušné 
fakulty. O náhradním termínu nebo způsobu provedení zápisu do studia ve studijních 
programech akreditovaných na PA ČR rozhoduje s konečnou platností rektor. 

	
Čl. 13 

Podmínky studia cizinců 

1) Cizinci mohou být přijati ke studiu na PA ČR za stejných podmínek jako ostatní uchazeči. 
	

Čl. 14 

Poplatky spojené se studiem 
 
1) Poplatky spojené se studiem podle § 58 zákona jsou: 

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 
b) za delší studium než je standardní doba studia prodloužená o jeden rok. 

2) Výši poplatků určuje v souladu s § 95 odst. 8 písm. d) zákona Ministerstvo vnitra; výše 
poplatků se zveřejňuje na úřední desce PA ČR. 

3) Rektor může v případech hodných zvláštního zřetele na návrh děkana nebo i bez návrhu, 
na základě písemné žádosti studenta, poplatky za studium snížit, prominout nebo odložit 
termín jejich splatnosti. 

4) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 
5) Po zápisu je student povinen neprodleně uhradit poplatek za studium podle § 58 odst. 4 

zákona. 
 

Čl. 15 

Doklady o studiu 
 
1) Závazný vzor dokladů o studiu podle § 57 zákona stanoví rektor. 
2) Za vydání dokladů podle § 57 odst. 1 se nepožaduje úhrada. 

	
	

ČÁST  TŘETÍ  

ORGÁNY  PA ČR  A  ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA  PA ČR  

 

Čl. 16 
 
1) Orgány PA ČR jsou Akademický senát PA ČR, rektor, Vědecká rada PA ČR, 

Disciplinární komise PA ČR, kvestor. 
2) Podrobnosti stanoví Organizační řád PA ČR. 
3) Působnost Rady pro vnitřní hodnocení stanovenou zákonem vykonává na PA ČR 

Vědecká rada PA ČR.  
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Čl. 17 

1) Vzdělávání se uskutečňuje na PA ČR, na Fakultě bezpečnostně právní a na Fakultě 
bezpečnostního managementu. Bližší organizační struktura PA ČR je stanovena 
Organizačním řádem PA ČR. 

ČÁST  ČTVRTÁ 

PRAVIDLA  HOSPODAŘENÍ 
 

Čl. 18  

Rozpočet 
 
1) Zdrojem financování PA ČR jsou finanční prostředky přidělené z rozpočtové kapitoly 

Ministerstva vnitra. 
2) S rozpočtovými prostředky hospodaří PA ČR podle zásad stanovených zvláštními 

předpisy a v souladu s interními akty řízení. 

	
ČÁST  PÁTÁ  

VNITŘNÍ  HODNOCENÍ  KVALITY  VZDĚLÁVACÍ,  TVŮRČÍ  A  S NIMI  SOUVISEJÍCÍCH  
ČINNOSTÍ  PA ČR 

 

Čl. 19 
 
1) Vnitřní hodnocení PAČR se řídí zákonem a Pravidly systému zajišťování kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností PA ČR. 

 

ČÁST  ŠESTÁ   

STUDENTI  A  AKADEMIČTÍ  PRACOVNÍCI  PA ČR 
 

Čl. 20   

Studenti 
 
1) Právní postavení studenta je vymezeno v § 62 až § 69 zákona.  

Na studenty - příslušníky bezpečnostních sborů se vztahují služební předpisy 2 i po dobu 
studia. 

2) Student je dále povinen 
a) v rozsahu stanoveném zákonem 3 a interními předpisy zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech týkajících se činnosti PA ČR, Ministerstva vnitra a  bezpečnostních 
sborů České republiky, 

b) oznámit neprodleně děkanovi a v případě, že studijní program nerealizuje fakulta, 
rektorovi, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. 
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Čl. 21   

Akademičtí pracovníci 
 
1) Požadavky na akademické pracovníky stanoví zákon. 
2) Neobsazená systemizovaná pracovní nebo služební místa akademických pracovníků se 

obsazují na základě výběrového řízení, vyhlášeného rektorem. Smlouvu o pracovním 
poměru uzavírá s akademickými pracovníky rektor. Výběrové řízení na systemizovaná 
služební místa a ustanovení akademických pracovníků, kteří jsou ve služebním poměru k 
bezpečnostnímu sboru, na volná služební místa, se dále řídí zvláštním právním 
předpisem 4. 

3) Akademickému pracovníku lze poskytnout podle § 76 zákona na jeho žádost tvůrčí volno. 
4) Akademický pracovník je povinen v rozsahu stanoveném zákonem 5 a vnitřními normami 

PAČR zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se činnosti PA ČR, Ministerstva 
vnitra a bezpečnostních sborů České republiky. 

	
Čl. 22   

Členství v akademických a dalších orgánech vytvořených ze zákona 
 
1) Činnost zaměstnanců a studentů PA ČR v orgánech vymezených zákonem a dalšími 

zákony vztahujícími se k poslání vysokých škol, zejména členství a činnost v: 
a) akademickém senátu, 
b) vědecké radě, 
c) Národním akreditačním úřadu a jeho hodnotících komisích, 
d) orgánech reprezentace vysokých škol podle § 92 zákona, 
e) v redakčních radách odborných periodik, 
f) odborných a jiných orgánech veřejné správy, 
je významnou součástí jejich pracovní a studijní činnosti.  

2) Dohody, uzavřené mezi fakultami PA ČR a třetími subjekty, nesmí zavazovat PA ČR v 
oblasti hospodaření a v oblasti pracovně právní. 
 

Čl. 23   

Hostující profesor 
 
1) Odborníkovi, který je profesorem nebo docentem na jiné vysoké škole v České republice 

nebo v zahraničí, nebo je významným představitelem z praxe a na PA ČR se podílí na 
výuce nebo na výzkumu formou pracovněprávního vztahu na dobu určitou, se po dobu 
působení na PA ČR přiznává rozhodnutím rektora postavení "hostující profesor". 

2) Přijímá se bez výběrového řízení a je členem akademické obce PA ČR. 
 

 Čl. 24   

Emeritní profesor 
 
1) Rektor může jmenovat emeritního profesora na základě vlastního návrhu nebo návrhu 

děkana, a po projednání vědeckou radou. Emeritní profesor se podílí na výuce nebo na 
výzkumu formou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: 

2) Emeritním profesorem může být jmenována osoba, která splňuje tyto podmínky: 
a) byla jmenována vysokoškolským profesorem, a 
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b) působila v pracovním poměru PA ČR na místě profesora a tento pracovní poměr 
skončil.  

3) Přijímá se bez výběrového řízení a není členem akademické obce PA ČR. 

	
ČÁST  SEDMÁ 

AKADEMICKÉ  SYMBOLY  A  OCENĚNÍ  
 

Čl. 25 

Akademické insignie 
 
1) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti rektora a prorektorů, jakož i výrazem 

akademických tradic jsou akademické insignie PA ČR (dále jen "akademické insignie"). 
2) Akademickými insigniemi jsou řetěz rektora, řetězy prorektorů a žezlo rektora. 

	
Čl. 26 

Akademické obřady 
 
1) Vnějším výrazem akademických tradic, práv a svobod jsou akademické obřady. 
2) Akademickými obřady jsou zejména: 

a) inaugurace rektora, 
b) inaugurace děkanů, 
c) imatrikulace studentů, 
d) promoce absolventů, 
e) slavnostní zasedání vědecké rady, 
f) slavnostní shromáždění akademické obce, 
g) slavnostní zahájení a ukončení studia vybraných forem celoživotního vzdělávání. 

3) Obsah a průběh akademických obřadů stanoví vnitřní norma PA ČR. 
4) Promoce se konají v součinnosti PA ČR a fakult, imatrikulace se konají na fakultách. 
5) Akademické obřady se konají za účasti členů akademické obce PA ČR a čestných hostů, 

v případě promocí též veřejnosti. Výjimky může stanovit rektor. 

	
Čl. 27 

Akademické taláry 

1) Akademické taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat: 
a) rektor a prorektoři, 
b) děkani, proděkani a tajemníci fakult, 
c) kvestor, 
d) akademičtí pracovníci,  
e) studenti podle rozhodnutí rektora, 
f) významní hosté PA ČR podle rozhodnutí rektora, 
g) pedel. 
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Čl. 28 

Medaile 

1) Jménem PA ČR uděluje rektor pamětní medaile jako uznání za zásluhy o rozvoj PA ČR, 
vědy, vzdělanosti a demokracie. 

2) Jménem PA ČR uděluje rektor medaile PA ČR prvního, druhého a třetího stupně.  

	
Čl. 29 

Ocenění studentů 

1) Za mimořádné studijní a vědecké výsledky, za vynikající sportovní výsledky a za jiný 
mimořádný čin studenta během studia může udělit rektor na návrh děkana nebo i bez 
návrhu Cenu rektora, která je spojena zpravidla s finanční odměnou. 

2) Za mimořádné vědecké výsledky v rámci studentské vědecké odborné činnosti může 
rektor udělit na návrh děkana nebo i bez návrhu Cenu rektora i studentovi jiné vysoké 
školy.  

ČÁST  DEVÁTÁ 

SPOLEČNÁ,  PŘECHODNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 

Čl. 30 

Společná a přechodná ustanovení 
 
1) Součástí statutu je příloha se znakem PA ČR. 

	
Čl. 31 

Zrušovací ustanovení 

Dnem registrace tohoto statutu se ruší Statut Policejní akademie České republiky, 
registrovaný Ministerstvem vnitra dne 5. 4. 2011 pod č.j.: MV-35603-3/VO-2011. 

	
Čl. 32 

Závěrečná ustanovení 

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

	

 
 
1  Trestní bezúhonností ve smyslu tohoto předpisu se rozumí, že uchazeč o přijetí ke studiu nebyl 
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin (provinění). 

2  Například zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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3 například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.234/2014 Sb., 
zákon o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

4  zákon č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5  zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.234/2014 Sb., zákon o 
státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

6  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Statut Policejní akademie České republiky v Praze 

Statut Policejní akademie České republiky v Praze byl registrován Ministerstvem vnitra dne 

21. srpna 2017 pod č.j.: MV-100411-2/OBP-2017. 
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Příloha č. 1 Statutu PA ČR: 

znak Policejní akademie České republiky v Praze 

	

	
	

	
	

	
	
	


