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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 
PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 

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. g) 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  

Studijním a zkušebním řádu pro studium v doktorském studijním programu  
Policejní akademie České republiky v Praze,  

 
jako jejím vnitřním předpisu: 

 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu (dále jen "řád 
doktorského studia") Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR") je 
podle čl. 7 odst. 1 písm. g) Statutu PA ČR (dále jen "statut") vnitřním předpisem podle § 
17 odst. 1 písm. g) 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").  

2) Doktorský studijní program upravuje § 47 zákona. 
3) Studium v doktorském studijním programu je na PA ČR uskutečňováno v prezenční a 

kombinované formě studia. 
 

Čl. 2 
Cíl studia 

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v 
oblasti výzkumu a vývoje.  
 

Čl. 3 
Oborová rada doktorského studijního programu 

1) Členy oborové rady doktorského studijního programu (dále "oborová rada") jmenuje a 
odvolává rektor po projednání ve vědecké radě PA ČR. Členy jsou významní 
představitelé vědních oborů zastoupených ve studijním programu nebo příbuzných oborů 
a významní odborníci z praxe. 

2)  Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. 
3) Oborová rada zejména: 

a) sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu, 
b) schvaluje seznam témat disertačních prací, 
c) schvaluje seznam školitelů. 

4) Zasedání oborové rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně jednou za rok. 
Oborová rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnáší se 
veřejným hlasováním nadpoloviční většinou přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. 
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5) Předseda oborové rady může v době mezi dvěma schůzemi oborové rady v případě 
nebezpečí z prodlení činit naléhavá opatření, popřípadě podávat rektorovi návrhy 
jménem oborové rady. O takovém opatření je povinen informovat oborovou radu na její 
nejbližší schůzi. Opatření pozbývá další platnosti, pokud s ním oborová rada na této 
schůzi nevysloví souhlas.  

 
Čl. 4 

Zápis do studia 
1) Uchazeč přijatý ke studiu se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápis se koná v 

termínu stanoveném rektorem. 
2) Uchazeč, který není ve služebním poměru a který byl přijat ke studiu, 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: 
a) se ve stanovené lhůtě k zápisu nedostavil a neomluvil se, 
b) se ve stanovené lhůtě k zápisu nedostavil a omluvil se, ale jeho omluva nebyla 

uznána, 
c) nepředloží výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 6 měsíců. 

4) O omluvě, náhradním termínu nebo způsobu provedení zápisu do studia rozhoduje s 
konečnou platností rektor. 

5) Student se zapisuje do vyššího ročníku v termínu stanoveném rektorem. Podmínkou 
zápisu je splnění povinností stanovených studijním plánem. 

 
Čl. 5 

Formy a délka studia 
1) Studium v doktorském studijním programu je organizováno v prezenční nebo v 

kombinované formě. 
2) Standardní doba studia v doktorském studijním programu je dána akreditací příslušného 

doktorského studijního programu, maximální doba studia je dvojnásobek standardní 
doby: tuto dobu může rektor na doporučení školitele a oborové rady ze závažných 
důvodů prodloužit V prezenční formě studia lze studovat nejdéle po dobu standardní 
doby studia; tuto dobu může rektor na doporučení školitele a oborové rady ze závažných 
důvodů prodloužit nejdéle o jeden rok. Neukončí-li student prezenční studium v době 
stanovené v předchozí větě, je převeden do kombinované formy. Pokud student řádně 
neukončí studium v maximální době studia a současně mu rektor zamítne žádost o 
prodloužení maximální délky studia, je mu studium ukončeno (čl. 15 odst. 3). 

3) Student může písemně požádat rektora o přerušení studia. Žádost o přerušení studia 
může student podat nejpozději do podání písemné přihlášky k obhajobě disertační práce. 
Takto lze studium přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Studium lze přerušit i 

opakovaně, nejdelší celková doba přerušení studia je dva roky. Tím není dotčeno 
právo studenta přerušit studium dle § 54 odst. 2 zákona.  

4) Studentovi, který již dříve studoval v doktorském studijním programu na PA ČR, může 
rektor po vyjádření příslušné katedry, uznat vykonané zkoušky a zápočty s přihlédnutím k 
prospěchu a době, která uplynula od jejich vykonání. Uznat lze pouze ty zkoušky, které 
byly hodnoceny známkou "velmi dobře" a "výborně". Zkoušky a zápočty lze uznat, pokud 
od doby jejich složení neuplynulo více než 5 let.  
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Čl. 6 
Studijní plán 

1) Studijní plán doktorského studijního programu obsahuje časovou a obsahovou 
posloupnost studijních předmětů, způsob studia a způsob ověření studijních výsledků.  

2) Studium doktorského studijního programu probíhá podle individuálního studijního plánu 
pod vedením školitele, případně i konzultanta.  

3) Školitele, případně konzultanta jmenuje rektor do měsíce po zápisu ke studiu na návrh 
katedry ze seznamu školitelů schválených oborovou radou.  

4) Návrh individuálního studijního plánu na akademický rok předloží student se souhlasným 
stanoviskem školitele rektorovi ke schválení nejpozději do dvou měsíců po zápisu ke 
studiu. Individuální studijní plán má dvě části:  
a) část studijní obsahuje seznam předmětů, zkoušek a zápočtů, které bude student 

absolvovat v akademickém roce, jeho časový rozvrh, plán případné pedagogické 
činnosti studenta, plánované studijní pobyty (včetně případných zahraničních) a jejich 
program, 

b) část vědeckovýzkumnou, která souvisí s řešením konkrétního vědeckého nebo 
výzkumného úkolu a se zpracováním disertace, spolu s předpokládanou povinnou 
publikační aktivitou.  

Nejpozději ve druhém roce studia musí individuální studijní plán obsahovat rovněž téma 
disertační práce.  

 
Čl. 7 

Způsob výuky 
1) Výuka je realizována formou individuálních nebo skupinových konzultací a účastí na 

přednáškách a seminářích a účastí na odborných stážích stanovených v individuálním 
studijním plánu. 

2) Student v prezenční formě studia je povinen pracovat v rámci příslušné katedry v 
rozsahu, který v souladu s individuálním plánem studia a po dohodě se školitelem určuje 
vedoucí katedry. 

3) Součástí studia je vědecká aktivita pod vedením školitele, jejíž výsledky student 
pravidelně (zpravidla jednou za akademický rok) prezentuje na zasedání katedry nebo při 
jiné obdobné příležitosti. 

4) Povinností studenta je rovněž publikační aktivita v odborných časopisech (sbornících) a 
na jiných odborných fórech.  

  
Čl. 8 

Roční hodnocení 
1) Školitel předkládá roční hodnocení individuálního studijního plánu studenta oborové radě. 

Hodnocení obsahuje zejména výčet splněných a nesplněných studijních povinností, stav 
rozpracování disertační práce a publikační aktivity studenta. Závěry musí být projednány 
se studentem a s jeho konzultantem, pokud byl určen. 

2) Oborová rada v usnesení vysloví, že:  
a) student plní studijní plán, nebo 
b) student nesplnil některé části studijního plánu a stanoví podmínky pro nápravu, nebo 
c) student nesplnil povinnosti stanovené studijním plánem. 

3) V případě, že oborová rada přijala hodnocení podle odst. 2 písm. c), rektor vydá 
rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního 
programu. 
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Čl. 9 
Státní doktorská zkouška 

1) Státní doktorská zkouška se skládá z předmětů stanovených studijním plánem.  
2) Předsedy a členy státních zkušebních komisí (dále jen "komise") včetně zástupců praxe 

jmenuje rektor. Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři a docenti a jiní 
významní odborníci schválení vědeckou radou. Další členy komise může jmenovat 
Ministerstvo vnitra ČR. 

3) Po složení všech studijním plánem stanovených zkoušek a zápočtů podává student 
písemnou přihlášku ke státní doktorské zkoušce rektorovi. Spolu s písemnou přihláškou 
student předkládá ve čtyřech výtiscích písemné pojednání k tématu své disertační práce 
(teze disertační práce). Rektor jmenuje nejméně tříčlennou komisi ze seznamu 
sestaveného podle předchozího odstavce. Předseda komise stanoví posuzovatele 
předložených tezí disertační práce 

4) Termín státní doktorské zkoušky stanoví předseda komise tak, aby student o něm byl 
vyrozuměn nejméně jeden měsíc předem. 

5) Státní doktorská zkouška je veřejná. Při jejím konání je třeba dodržovat platné zásady 
ochrany utajovaných informací. Průběh státní doktorské zkoušky se zapisuje do 
protokolu, který je uložen na studijním oddělení. 

6) Průběh státní doktorské zkoušky řídí a za činnost komise odpovídá předseda komise. 
Státní doktorskou zkoušku je možno konat za přítomnosti předsedy a nejméně dvou 
členů komise. 

7) Státní doktorská zkouška se klasifikuje známkami "prospěl" nebo "neprospěl". Každý 
předmět se klasifikuje zvlášť. O klasifikaci rozhoduje komise hlasováním v neveřejném 
zasedání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

8) Odstoupení od státní doktorské zkoušky se hodnotí známkou "neprospěl". 
9) Student opakuje pouze ty předměty státní doktorské zkoušky, ve kterých neprospěl. 

Ústní zkoušky lze opakovat nejvýše dvakrát, a to nejdříve za 3 měsíce od jejich konání a 
nejpozději do dvou let před uplynutím maximální doby trvání doktorského studia; 
v případech zvláštního zřetele hodných může rektor udělit výjimku týkající se splnění lhůt. 

 
Čl. 10 

Disertační práce 
1) Téma disertační práce stanoví na žádost studenta rektor nejpozději při zahájení druhého 

roku studia. 
2) Disertační práce musí obsahovat původní tvůrčí přínos pro obor. Práce nebo alespoň její 

podstatná část musí být před obhajobou publikována nebo přijata k uveřejnění.  
3) Na žádost studenta, obsahující vyjádření školitele, může rektor po souhlasu oborové rady 

změnit téma disertační práce. Zúžení nebo zpřesnění tématu disertační práce může na 
žádost studenta, obsahující vyjádření školitele, povolit předseda oborové rady.  

4) V průběhu zpracování disertační práce seznamuje školitel a student příslušnou katedru 
(pracoviště) s postupem řešení tématu, a to na zasedáních katedry (nebo jiných 
obdobných příležitostech) alespoň dvakrát v průběhu zpracování disertační práce. 

5) Před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce předkládá student svou práci 
vedoucímu příslušné katedry. Vedoucí bez prodlení organizuje předběžnou obhajobu v 
plénu katedry (pracoviště). Cílem předběžné obhajoby je zhodnotit, zda disertační práce 
splňuje požadavky kladené na tyto práce. Kritériem pro hodnocení disertační práce je 
mimo jiné i použití adekvátních vědeckovýzkumných metod, provedení empirického 
výzkumu a využití nových vědeckovýzkumných poznatků při řešení problematiky 
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disertační práce. Vedoucí katedry si může k tomu účelu vyžádat posouzení práce dalšími 
odborníky, včetně odborníků mimo PA ČR. Z předběžné obhajoby je pořizován zápis 
obsahující doporučení disertační práce k obhajobě nebo k přepracování. Závěry a 
doporučení v zápisu nejsou pro studenta závazné. Zápis předává vedoucí katedry 
studentovi a školiteli. 

 
Čl. 11 

Komise pro obhajoby disertačních prací 
1) Komise pro obhajoby disertačních prací v příslušném oboru složená z členů komise a 

oponentů je alespoň sedmičlenná Rektor na návrh prorektora pro studijní a 
pedagogickou činnost jmenuje členy komise a nejméně dva oponenty z řad profesorů, 
docentů. Členy komise lze jmenovat také význačné představitele oboru, do nehož spadá 
obhajovaná disertační práce. Nejméně jeden člen komise a jeden oponent nesmí být 
členem akademické obce PA ČR. 

2) Předsedou komise pro obhajoby disertačních prací je profesor nebo docent daného nebo 
příbuzného oboru, jmenovaný rektorem.  

3) Jednání komise pro obhajoby disertačních prací se zpravidla účastní také školitel. 
Oponenti disertační práce nemohou předsedat jednání komise. 

 
Čl. 12 

Přihláška k obhajobě disertační práce, příprava obhajoby 
1) Písemnou přihlášku k obhajobě podává student rektorovi po úspěšném složení státní 

doktorské zkoušky, nejpozději 6 měsíců před uplynutím max. doby studia (Čl. 5 odst. 2). 
2) Spolu s písemnou přihláškou k obhajobě předkládá student: 

a) zápis o předběžné obhajobě na katedře, 
b) stručný odborný životopis, 
c) čtyři svázané exempláře disertační práce v předepsané formě, 1x v elektronické 

podobě na nosiči dat, 
d) doklad o tom, že disertační práce nebo její podstatná část byla publikována nebo 

přijata k uveřejnění, 
e) dvanáct exemplářů autoreferátu disertační práce v rozsahu do dvaceti stran, s 

uvedením cíle, obsahu, výsledků disertační práce a charakteristiky původních řešení, 
uzavřeného resumé v anglickém jazyce, 

f) doklad o publikační činnosti a o vystoupeních na seminářích, odborných konferencích 
nebo na jiných odborných tuzemských či zahraničních setkáních, potvrzený 
školitelem. Práce publikované v průběhu studia musí být zvlášť označeny. 

3) Rektor postoupí žádost předsedovi komise pro obhajoby disertačních prací.  
4) Předseda komise zejména posoudí, zda má disertační práce přiměřený rozsah a zda má 

všechny formální náležitosti. Má-li disertační práce závažné nedostatky formálního 
charakteru, požádá předseda komise studenta o jejich nápravu a určí mu pro to 
přiměřenou lhůtu. Po odstranění nedostatků řízení k obhajobě disertační práce 
pokračuje. Pokud student trvá na obhajobě původně předložené práce, pak řízení 
pokračuje bez přerušení. 

5) Školitel zpracovává hodnocení svěřeného studenta doktorského studijního programu, ve 
kterém kromě stanoviska k vlastní disertační práci komplexně zhodnotí jeho práci a 
vynaložené úsilí při zpracování disertační práce. 
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6) Oponenti vypracují nejdéle do tří měsíců písemný posudek předložené disertační práce a 
předají jej předsedovi komise pro obhajoby disertačních prací. Závěr každého posudku 
tvoří věta: "Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě". 

7) Po předložení všech oponentních posudků rozhodne předseda komise pro obhajoby 
disertačních prací do dvou měsíců o datu a místu konání obhajoby tak, aby student byl 
vyrozuměn alespoň měsíc předem. Současně jsou mu zaslány kopie posudků oponentů. 
V případě dvou negativních posudků se obhajoba nekoná. Předseda komise pro 
obhajoby disertačních prací vrátí disertační práci studentovi k přepracování.  Student 
dále postupuje podle čl. 10 odst. 5 a přiměřeně podle čl. 14 odst. 7. 

 
Čl. 13 

Zveřejňování disertačních prací 
1) Disertační práce odevzdané uchazečem k obhajobě se nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby předloží k nahlížení veřejnosti na místě, určeném předsedou komise 
pro obhajoby. 

2) Odevzdáním práce k obhajobě souhlasí autor s jejím zveřejněním podle zákona, bez 
ohledu na výsledek obhajoby. 

 
Čl. 14 

Průběh a hodnocení obhajoby 
1) Obhajoba disertační práce je veřejná a lze ji jednou opakovat.  
2) Průběh obhajoby řídí předseda komise pro obhajoby disertačních prací. Komise pro 

obhajoby disertačních prací je schopna se platně usnášet, je-li přítomno alespoň pět 
jejích členů včetně předsedy. Alespoň jeden z oponentů musí být obhajobě osobně 
přítomen.  

3) Obhajoba zahrnuje úvodní slovo studenta, vyjádření školitele a oponentů, odpovědi na 
otázky z posudků i z následující vědecké rozpravy.  

4) Po skončení obhajoby komise pro obhajoby disertačních prací v neveřejném zasedání 
tajně hlasuje o výsledku. Školitel se může zúčastnit neveřejného zasedání, avšak 
nehlasuje. Na hlasovacích lístcích označují hlasující jednu z alternativ 
OBHÁJIL/NEOBHÁJIL. Hlasovací lístky nevyplněné nebo nesprávně vyplněné jsou 
neplatné. V případě výskytu neplatných hlasovacích lístků se hlasování komise pro 
obhajoby opakuje. Student disertační práci obhájil, jestliže nadpoloviční počet přítomných 
členů komise pro obhajobu disertačních prací označilo hlasovací lístek alternativou 
OBHÁJIL. V opačném případě student disertační práci neobhájil. Výsledek oznamuje 
předseda studentovi veřejně bezprostředně po skončeném sčítání hlasů. 

5) O průběhu obhajoby je veden protokol, v němž jsou uvedeny všechny závažné 
skutečnosti vyplývající z obhajoby. V závěru protokolu je uveden průběh a výsledek 
hlasování. Protokol podepisuje předseda komise.  

6) Protokol o obhajobě předává předseda komise pro obhajoby disertačních prací rektorovi, 
který po prozkoumání procedurálních náležitostí obhajoby stvrdí svým podpisem její 
platnost.  

7) Jestliže student práci neobhájil, může komise pro obhajoby disertačních prací stanovit 
způsob, rozsah a formu jejího přepracování. Pokud tak komise neučiní, postupuje 
student při přepracování po dohodě se školitelem. Student může předložit přepracovanou 
disertační práci k opakované obhajobě nejdříve po šesti měsících ode dne neúspěšné 
obhajoby, v případech zvláštního zřetele hodných může rektor udělit výjimku týkající se 
splnění lhůty. Přepracovaná práce nemusí být před obhajobou publikována. 
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Čl. 15 
Ukončení studia 

1) Studium se řádně ukončuje splněním všech podmínek daných individuálním studijním 
plánem, složením státní doktorské zkoušky a úspěšnou obhajobou disertační práce. 
Absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za 
jménem). 

2) Dokladem o řádném ukončení studia a o získání akademického titulu je diplom PA ČR a 
dodatek k diplomu.  

3) Studium se ukončí pro neplnění úkolů vyplývajících ze studijního programu v souladu s § 
56 odst. 1 písm. b) zákona tomu studentovi, který po dobu jednoho akademického roku 
neplnil individuální studijní plán nebo nesplnil požadavky vyplývající ze studijního 
programu podle studijního a zkušebního řádu zejména: 
a) nesložil ani opakovaně předepsané zkoušky a zápočty, 
b) bez udání důvodu nespolupracoval se školitelem, případně odbornou katedrou 

(pracovištěm), 
c) v prezenčním studiu opakovaně neplnil povinnosti a pracovní úkoly, uložené mu 

vedoucím katedry (pracoviště), 
d) nesložil opakovaně státní doktorskou zkoušku nebo opakovaně neobhájil disertační 

práci, 
e) nepodal přihlášku k obhajobě ve stanovené době (Čl. 12 odst. 1). 
f) překročil maximální dobu studia (čl. 5 odst. 2). 

 
Čl. 16 

Zanechání studia 
1) Pokud se student rozhodl zanechat studia, oznámí tuto skutečnost písemně rektorovi.  
2) Dnem ukončení studia je podle § 56 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona den, kdy bylo 

rektorovi doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia.  
 

Čl. 17 
Rozhodování ve věcech studia 

1) Žádosti studentů se podávají písemně na studijní oddělení. Žádost musí obsahovat údaje 
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí. V případě potřeby vyzve studijní oddělení 
žadatele, aby v přiměřené době žádost doplnil nebo podal potřebné vysvětlení. 

2) Pokud rektor rozhoduje z vlastního podnětu, může studenta vyzvat, aby poskytl potřebné 
informace nutné pro vydání rozhodnutí. 

3) O žádosti se rozhodne v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. 
4) Rozhodnutí ve věcech studia dle § 68 odst. 3 zákona vydává v první instanci prorektor 

pro studijní a pedagogickou činnost (dále jen "prorektor"). 
5) Rozhodnutí o povolení individuálního studijního plánu, o přerušení studia, o uznání 

zkoušek a zápočtů, o ukončení studia a o vyloučení ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) 
a § 67 zákona a o vyslovení neplatnosti vykonání  státní zkoušky nebo její součásti dle § 
47g se vyhotovují písemně a obsahují rovněž odůvodnění a poučení o možnosti podat 
žádost o přezkoumání. 

6) Rozhodnutí ve věcech povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení 
opakovat část studia, uznání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností a 
předepsání rozdílových zkoušek, včetně uznání zkoušek vykonaných v rámci studia ve 
studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo fakultou a uznání zkoušek 
nebo jiných studijních povinností nebo předmětů nebo jiných ucelených částí studia 



8 
 

absolvovaných v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné 
škole, kterými se vyhovuje žádosti studenta, a rozhodnutí ve věci přiznání stipendia se 
doručují prostřednictvím  elektronického informačního systému PA ČR; za den doručení 
a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po 
zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému. Ostatní 
písemnosti v řízení podle § 68 se doručují do vlastních rukou studenta. Pokud se 
studentu nepodaří doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 
3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou 
studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna 
ustanovit studentovi opatrovníka. Za náhradní doručení se považuje doručení 
elektronickou poštou na jím sdělenou emailovou adresu, případně zveřejněním na úřední 
desce studijního oddělení umístěné v chodbě studijního oddělení PA ČR v bloku „B“ po 
dobu osmi dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.                                        

 
Čl. 18 

Opravné prostředky 
1) Student může podat odvolání proti rozhodnutí vydanému podle čl. 17 odst. 5. 
2) Odvolání se podává do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. 
3) Pokud prorektor odvolání nevyhoví, předkládá jej spolu se spisovým materiálem k 

rozhodnutí rektorovi, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o 
přezkoumání studenta doručeno. 

4) Rozhodnutí rektora je konečné. 
 

Čl. 19 
Práva a povinnosti studentů 

Práva a povinnosti studentů jsou zakotvena v ustanoveních § 62 a § 63 zákona a ve 
vnitřních předpisech PA ČR. Rozhodování o právech a povinnostech studentů upravuje § 68 
zákona. 

 
Čl. 20 

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky 
nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce 

1) V řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby 
disertační práce rozhoduje rektor. Součástí podkladů pro rozhodnutí v řízení o vyslovení 
neplatnosti je stanovisko přezkumné komise. 

2) Přezkumná komise má 7 členů, z toho: 
a) 6 členů komise jsou profesoři, docenti nebo dalších odborníci PA ČR, 
b) 1 člen komise je student PA ČR.  

Členem komise je zpravidla garant studijního programu, případně garant studijního oboru 
u studijních programů akreditovaných před 1.9.2016.  

3) Přezkumná komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů; o 
stanovisku k neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti se hlasuje tajně.  

4) Rektor si může před vydáním rozhodnutí vyžádat vyjádření vědecké rady popřípadě též 
Etické komise PA ČR, je-li zřízena. 

5) Podrobnosti týkající se okolností, pro které lze vyslovit neplatnost státní závěrečné 
zkoušky nebo její součásti, jakož i průběh řízení a lhůty stanoví zákon. 

Čl. 21 



9 
 

Závěrečná přechodná a zrušovací ustanovení 
1) V odůvodněných případech může rektor stanovit k žádosti studenta výjimku z tohoto 

řádu. 
2) Tento studijní a zkušební řád byl schválen Akademickým senátem PA ČR v Praze dne 

26. 6. 2017. 
3) Zrušuje se studijní a zkušební řád pro doktorský studijní program PA ČR, registrovaný 

Ministerstvem vnitra 10.11.2014 pod č.j.: MV 137825/OBVV/VO-2014 
4) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti registrací Ministerstvem vnitra ČR a 

účinnosti registrací Ministerstvem vnitra, nejdříve však dnem zahájení akademického 
roku 2017/2018. 

5) Studenti, kteří mají ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu studium přerušeno a studují v 
posledním roce studia, dokončí studium podle studijního řádu platného před nabytím 
účinnosti tohoto pokynu. 

6) Na rozhodnutí o ukončení studia se vztahuje § 68 zákona. 
7) Pokud rektor nerozhodne o ukončení studia podle odst. 3, stanoví podmínky pro další 

pokračování ve studiu. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona. 
 
 
 

 
 

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu 
Policejní akademie České republiky v Praze 

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu Policejní akademie 

České republiky v Praze byl registrován Ministerstvem vnitra dne 12. září 2017 pod č.j. MV-

107978-3/OBP-2017 

 
 
 


