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Vážení,  

 

 předkládáme vám, stejně jako v minulých letech, katalog kurzů celoživotního 

vzdělávání, které pořádá Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen PA ČR) 

v akademickém roce 2021/2022. 

 Nabízené kurzy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na stálé i aktuální 

problémy praxe a jejich využitelnost pro policejní praxi je nemalá. Jedná se zejména o 

aktualizované úpravy trestního práva, hospodářskou kriminalitu, problematiku výnosů 

z trestné činnosti, boje proti extremismu, daňové kriminality, kybernetické trestné činnosti, 

dále o správní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale i drogovou 

problematiku.  

 Je naším společným zájmem, aby se s možností účasti na nabízených kurzech 

seznámil co nejširší okruh zájemců z oblasti bezpečnostní praxe. V souladu se 

zaměřením PA ČR jsou kurzy určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru ČR, zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra ČR  

a experty z řad dalších bezpečnostních sborů. Pokud to kapacita kurzu dovolí, zařadíme 

do kurzu také zájemce z veřejné i soukromé sféry.  

             Žádáme vás, abyste s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání seznámili své 

podřízené a spolupracovníky. Okruh zájemců, pro které je daný kurz určen, je uváděn u 

jednotlivých kurzů. Je třeba, aby se na jednotlivé kurzy přihlašovali prostřednictvím 

personálních pracovišť ti zájemci, pro které je kurz určen.  Zájemce přijímáme podle 

kapacitních možností; přednost mají uchazeči z cílové skupiny. V případě, že o nabízený 

kurz bude malý zájem (méně než 10 přihlášených zájemců), bude následně 

rozhodováno o jeho případné realizaci.  

Nevylučujeme, že kurzy celoživotního vzdělávání bude nutné realizovat 

distanční formou. 

 Další informace organizačního charakteru Vám poskytne Mgr. Jarmila 

Chvostková, oddělení celoživotního vzdělávání, ( 974 828 039). Na případné dotazy 

k obsahu kurzů odpoví příslušní garanti. 

 Přivítáme vaše náměty, připomínky a doporučení k programu celoživotního 

vzdělávání na PA ČR. Přejeme si, aby vás naše nabídka oslovila a byla přínosem pro 

bezpečnostní praxi. 

 

 

V Praze 30. června 2021         

                                                                     doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. 

      prorektorka pro zahraniční styky a celoživotní vzdělávání 
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PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:   
 

Pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR  
a pro zaměstnance Ministerstva vnitra České republiky: 
 

Probíhá pouze prostřednictvím informačního systému EKIS II. 
Zájemce o kurz se obrátí na personální oddělení svého útvaru, 
které mu sdělí další postup. 

Účast v kurzu pro příslušníky Policie ČR a pro zaměstnance MV ČR je možná 
pouze na základě udělení souhlasu služebního funkcionáře s personální pravomocí 
(viz Přihláška do kurzu CŽV na PA ČR pro příslušníky a zaměstnance MV ČR), na 
jehož základě je uchazeč rezervován příslušným personálním oddělením do 
informačního systému EKIS II. 

Přihlašování do kurzů je závazné (NMV č. 32/2016, část 3, čl. 10). 
 
 
INFORMACE: 

 organizační informace podá Mgr. Chvostková, tel: 974 828  039 
      informace z oblasti personální (EKIS) poskytuje Bc. Kristýna Štaff     
      Holcová, tel: 974 828 528  
 Informace a přehled aktuálních kurzů: 

Internetové stránky: www.polac.cz – studenti – informace o studiu     
      a kurzech – Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce        

 2021/2022. 
Internetové stránky: www.polac.cz – úřední deska – Katalog programu

 celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2021/2022. 
 Pozvánky ke kurzům nejsou zasílány. 
 Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 – Lhotka, 

Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno  ve vysílacím rozkaze). 
 Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa „C“ stanice Kačerov, dále autobusem 

č. 139 nebo 150 do zastávky „Sídliště Lhotka“ (naproti OBI). 
 Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno. 

 
 

KURZOVNÉ: 

Policistům a zaměstnancům Ministerstva vnitra České republiky je poskytováno  
celoživotní  vzdělávání v nabízených kurzech zdarma.  
 

 
 
 

http://www.polac.cz/
http://www.polac.cz/
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STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ: 

Požadavek stravování a ubytování musí být vyznačen v infotypu 9050 
informačního systému EKIS II. již při prvním zapsání zájemce o vybraný kurz, 
prostřednictvím příslušného personálního oddělení, jinak není možné stravování  
a ubytování poskytnout.  

Na základě tohoto zapsaného požadavku je třeba si v den konání kurzu 
vyzvednout osobně do 8.45 hodin na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR, 
budova C 1. patro, potvrzení o nároku na stravu, které pak předložíte v jídelně.                        

V areálu PA ČR je také možno využít nabídky kantýny (budova A1 přízemí). 

      Ubytování mimopražských zájemců z řad příslušníků Policie ČR a HZS ČR  
a zaměstnanců MV ČR je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). 
Ubytování v rámci účasti na kurzu je za úhradu dle aktuálně platného interního aktu řízení 
– pokynu rektora PA ČR (viz www.polac.cz).  
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                          P Ř I H L Á Š K A 
do kurzu CŽV na PA ČR pro příslušníky a zaměstnance MV ČR 

 
 
Hodnostní označení, jméno příjmení, titul ............................................................................. 
 
OEČ ...................................................... 
 
Pracoviště ................................................................................................................................. 
 
Pracovní/služební zařazení 
……………………………………………………………………...................................................... 
 
Telefon služební/ mobilní       ……................................................ 
 
Mám zájem o účast na kurzu (číslo a název kurzu): 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Datum konání kurzu: ....................................................................................... 
na Policejní akademii ČR v Praze 
 
 
V rámci kurzu CŽV objednávám ubytování:   ANO/ NE 
Nehodící se škrtněte 

 
 
 
V rámci kurzu CŽV objednávám stravování:   ANO/ NE 
Nehodící se škrtněte 
 

        
 
                                                                                      ..................................................... 
                                                                                                         podpis žadatele 
 
 
 
 
 
Stanovisko nadřízeného s personální pravomocí: 
 

(Po schválení služebním funkcionářem předat na příslušné personální oddělení útvaru.) 
 
 
 
 
Datum: 
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PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ: 
 

Pro mimorezortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry: 
zasláním písemné přihlášky. 
K dispozici v tomto katalogu nebo viz písemné formuláře přihlášek na   
www.polac.cz- ke stažení přihláška ve formátu doc“. 

 
 

INFORMACE: 

Uzávěrka písemných přihlášek pro mimorezortní zájemce z veřejné nebo 
soukromé sféry je měsíc před dnem zahájení vybraného kurzu. Poté obdrží 

přihlášení uchazeči vyrozumění s potvrzením přihlášky, nebo informací o naplnění 
kurzu (při větším počtu přihlášených uchazečů než je vypsáno v kurzu), či o náhradním 
termínu nebo stornování kurzu. Pro urychlení tohoto procesu žádáme zdvořile 
uchazeče o poskytnutí tel. spojení a e-mailové adresy. 
 

 Způsoby zasílání písemné přihlášky: 

elektronickou poštou na adresu:  chvostkova@polac.cz    
 
písemně na adresu:                      Policejní akademie České republiky v Praze 
                                                      oddělení celoživotního vzdělávání  
      P.O.BOX 54 
                                                     143 01 Praha 4 
 
Faxem na číslo:                            974 827 260             

 
 

 Informace a přehled aktuálních kurzů najdete na: 

Internetové stránky: www.polac.cz – studenti – informace o studiu  
a kurzech – Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce        
 2021/2022. 
 
Internetové stránky: www.polac.cz – úřední deska – Katalog programu 
celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2021/2022.  
 

 Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 – Lhotka, 
Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vyrozumění). 

 
 Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa „C“ stanice Kačerov, dále autobusem 

č. 139 nebo 150 do zastávky „Sídliště Lhotka“ (naproti OBI). 
Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno. 
 

 
 

KURZOVNÉ: 
Mimorezortním zájemcům nabízíme účast na vybraných vzdělávacích programech 

s finanční úhradou. Účastnický poplatek činí 2 420,- Kč (včetně 21% DPH) za 
jednodenní kurz (cena bez DPH 2 000,- Kč, DPH činí 420,-Kč) a u vícedenních kurzů 
1 210,- Kč (včetně DPH) za každý další den kurzu (cena bez DPH 1 000,- Kč, DPH 

http://www.polac.cz-/
http://www.polac.cz/
http://www.polac.cz/
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210,- Kč). Daňový doklad obdrží zájemci po zaplacení kurzovného na vyžádání na 
finančním oddělení PA ČR. 

STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ: 
Mimorezortní zájemci z veřejné nebo soukromé sféry se mohou stravovat ve 

stravovacím zařízení PA ČR za stanovenou cenu (viz www.polac.cz). Stravování lze 
objednat: 

 předem telefonicky na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR na
telefonních číslech 974 828 711-2,

 osobně v den konání kurzu na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR
(budova C, 1. patro) do 845 hodin,

 v areálu je také možno využít nabídky kantýny (budova A1  přízemí).

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ: 
Ubytování mimopražských mimorezortních zájemců a z řad veřejné nebo 

soukromé sféry je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). 
Pravidla pro ubytování se řídí vždy aktuálně platným interním aktem řízení – pokynem 
rektora PA ČR (viz www.polac.cz). 
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POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V PRAZE 

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 

Jméno a příjmení: .......................................................................................................... 

Pracoviště:  .................................................................................................................. 

Profesní zařazení:.......................................................................................................... 

Telefon služební: ...............................................mobilní: .............................................. 

E-mail:................................................ Fax: ............................................................... 

Mám zájem o účast v kurzu (číslo a název kurzu):....................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

který se koná dne (ve dnech): 

............................................................................................ 

na Policejní akademii České republiky v Praze. 

Adresa, na kterou si přeji zaslat vyrozumění: 
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PŘEHLED KURZŮ  

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 
2021/2022  

 

Poř. 

č. 
Název kurzu Cílová skupina 

Délka 

kurzu 

(dny) 

Termín 

1. 
Právní odpovědnost ve 

zdravotnictví 

Příslušníci Policie ČR, hasiči, záchranáři, 

státní zástupci, úředníci krajských úřadů, 

pracovníci poskytovatelů zdravotní péče 

 

1 06.10.2021 

2. 
Vězeňské tetování – vývoj  

a  trendy 

Příslušníci Policie ČR, Vězeňská služba ČR, 

GIBS, Celní správa ČR, zájemci ze státní 

správy 

1 07.10.2021 

3. 
Metody a techniky v zajišťování 

biologických stop 

Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV, 
lektoři ÚPVSP a policejních středisek, 
učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR 
 

1 12.10.2021    

4. 

Kurz zrušen Zákon o 

odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich 

Pro nově nastoupené zaměstnance rezortu 
MV ČR aplikující při své činnosti zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
popř. zaměstnanci s velmi krátkou praxi 1 – 
2 roky 

1 20.1.2022 

5. 
Aktuální sociální a bezpečnostní 

rizika 

Pedagogičtí pracovníci středních policejních 
škol a lektoři ostatních vzdělávacích 
organizací MV ČR, pracovníci SKPV, 
pracovníci zabývající se prevencí kriminality 
a sociálně patologických jevů obecně 

1 19.10.2021 

6. 

Kurz zrušen Restorativní 

přístupy a jejich využití 

v aplikační praxi policie 

Příslušníci Policie ČR (základní útvary – 
MOP, OOP, SKPV) pověřeni vyšetřováním, 
příslušníci GIBS 

1 21.10.2021 

7. 
Řízení ve věcech služebního 

poměru 
Příslušníci Policie ČR, SKPV občanští 

zaměstnanci Policie ČR 
1 26.10.2021 

8. 

Metody a techniky v praktické 
daktyloskopii 
(Výsledky dlouhodobého 
testování prostředků a metod) 

Především kriminalističtí technici 

výjezdových skupin SKPV i obvodních 

oddělení Policie ČR 

1 03.11.2021 

9. 

Zaměstnanecké karty a zaměst-
návání cizinců v ČR – Komplexní 
představení problematiky 
s důrazem na aktuální problémy 

Zaměstnanci státní správy a příslušníci 

Policie ČR zabývající se problematikou 

zaměstnaneckých karet a ostatní zájemci o 

danou problematiku 

1 09.11.2021 

10. 

Ochrana soukromí a osobních 
údajů podle GDPR v souvislosti 
s právem na informace podle 
zákona o svobodném přístupu k 
informacím 

Příslušníci Policie ČR, učitelé středních 

policejních škol a další zájemci z řad Policie 

ČR a HZS ČR, personalisté ze zmíněných 

institucí 

1 19.11.2021 

11. 
Kurz zrušen Aktuální trendy 

v drogové problematice 
Příslušníci Policie ČR (základní útvary – 

MOP, OOP, SKPV) 
2 

22.-23.11. 

2021 
 

12. Kyberkriminalita v kyberprostoru 
Příslušníci Policie ČR zařazeni u ÚSKPV 

v oblasti kyberkriminality 
2 

29.-30.11. 

2021 
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13. Hospodářská kriminalita 

Příslušníci Policie ČR nově zařazeni na 

úseku odhalování, dokumentování a vyšet-

řování hospodářské kriminality zařazeni na 

všech úrovních. Kurz na vyžádání ÚSKPV 

30 

Od 

29.11.2021 

6 týdenních 

soustředění 

do 

18.03.2022 

 

14. 
Kurz zrušen Trestná činnost 

v oblasti veřejných zakázek 
Příslušníci Policie ČR, zařazeni na SKPV 

 
1 01.12.2021 

15. 

Advokáti, obhájci atd., 
v jednotlivých stádiích trestního 
řízení 

Příslušníci Policie ČR 1 02.12.2021 

16. 

Zajišťování a odčerpávání 
výnosů z trestné činnosti v praxi 
policejního orgánu 

Specializovaní pracovníci SKPV 5 
06.-10.12. 

2021 

17. 

Projevy extremismu ve společ-

nosti, tetování s extremistickým 

podtextem 

Příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, 

GIBS, Celní správy ČR, Vojenské policie ČR 

a další zájemci ze státní správy 

1 09.12.2021 

18. Kurz zrušen Daňová kriminalita Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV 5 
13.- 17.12. 

2021 

19. 
Kvalifikační kurz 

kriminalistických expertů 

Příslušníci Policie ČR (KÚP/OKTE/POPP) 

nebo Vojenské policie ČR připravující se na 

výkon znalecké činnosti  

Kurz na vyžádání KÚ PČR 

40 
03.01.-25.02. 

2022 

20. Správní řád  -  správní řízení 

Kurz je určen zejména pro nově nastoupené 

zaměstnance rezortu MV ČR aplikující při 

své činnosti správní řád, popř. zaměstnance 

s velmi krátkou praxí 1 – 2 roky 

1 05.01.2022 

21. Teorie a praxe krizového řízení 
Příslušníci a zaměstnanci Policie ČR, 

obecní a městská policie, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory 

1 06.01.2022 

22. 
Kurz zrušen Mezinárodní 

humanitární právo 

Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci MV ČR, 

PP ČR a správ Policie ČR, učitelé VPŠ a 

SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a 

HZS ČR 

1 12.01.2022 

23. 
Kurz zrušen  Seberozvoj 

manažera 

Zaměstnanci státních organizací 

a příslušníci bezpečnostních sborů – 

management na všech úrovních řízení 

1 13.01.2022 

24. 

Kurz zrušen Psychologické 

aspekty jednání 

kriminalistického experta před 

soudem 

Kriminalističtí experti OKTE a KÚ PČR 2 
13.-14.01. 

2022 

25. 
Aktuální problémy českého 

vězeňství 

Příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, 

GIBS, zájemci ze státní správy 
2 

17.-18.01. 

2022 

26. 
Kurz zrušen Komunikačně 

náročné situace a jejich řešení 
Příslušníci Policie ČR, pracovníci MV ČR 1 19.01.2022 

27. 
Kurz zrušen Kybernetická 

trestná činnost - workshop 

Příslušníci Policie ČR s vyšší úrovní znalostí 

páchání kybernetické trestné činnosti, zařazení 

na SKPV, zejména v pozicích analytiků a 

vyšetřovatelů a další osoby, které se při své 

praktické činnosti dostávají do styku s moderními 

1 19.01.2022 
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způsoby páchání trestné činnosti pomocí 

informačních a komunikačních technologií 

28. 

Kurz zrušen Jednání policistů 

s psychicky narušenými 

osobami 

Příslušníci Policie ČR, pracovníci SKPV 1 24.01.2022 

29. 
Kurz zrušen Geografický 

informační systém  IZS 

Příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních 

sborů a zaměstnanci MV ČR, kteří při 

výkonu povolání řeší jevy a problémy 

geograficky lokalizovatelné 

2 
25.-26.01. 

2022 

30. 

Kurz zrušen OSINT – Open 

Source Intelligence 

Zájemci o problematiku získávání a 

zpracování informací z otevřených zdrojů 

z řad příslušníků bezpečnostních sborů a 

MO ČR 

1 03.02.2022 

31. 
Kurz zrušen Dimenze ochrany 

lidských práv 

Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci MV ČR, 

PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a 

SPŠ MV ČR a další zájemci z řad Policie ČR 

a HZS ČR 

1 09.02.2022 

32. 

Kurz zrušen Psychologické 

aspekty jednání 

kriminalistického experta před 

soudem 

Kriminalističtí experti OKTE a KÚ PČR 2 
10.-11.02. 

2022 

33. Odklony v trestním řízení Příslušníci Policie ČR 1 23.02.2022 

34. 

Okolnosti vylučující protiprávnost 

s akcentem na nutnou obranu a 

oprávněné použití zbraně 

Příslušníci Policie ČR, HZS ČR a IZS, 

strážníci obecních a městských policií 
1 02.03.2022 

35. 
Využití znalců a odborníků 

v trestním řízení 
Příslušníci Policie ČR, strážníci obecních 

a městských policií 
1 09.03.2022 

36. 
Kurz zrušen Kybernetická 

trestná činnost 

Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV. Jedná 

se o základní výukový kurz. Účastníky by měli být 

příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti 

kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti 

páchané pomocí informačních technologií 

4 

14.-17.03. 

2022 

37. 

Psychologické aspekty jednání 

kriminalistického experta před 

soudem 

Kriminalističtí experti OKTE a KÚ PČR 2 
19.-20.05.

2022 

38. 
Aktuální otázky trestního 

zákonodárství 

Příslušníci SKPV a další zájemci o tuto 

problematiku 
1 23.03.2022 

39. 

Postup policie při získávání 

důkazů v případech prokazování 

ovlivnění alkoholem a návykovou 

látkou u řidičů (přestupky versus 

trestné činy) 

Příslušníci Dopravní služby Policie ČR, 
SKPV, příslušníci Policie ČR, učitelé VPŠ a 
SPŠ MV ČR a lektoři ÚVSP 1 04.05.2022 

40. 
Problematika zákona 

o pozemních komunikacích

Příslušníci Policie ČR služby dopravní 
policie – dopravní inženýři a policisté 
zařazení do skupin dohledu na silniční 
provoz, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR, 
příslušníci HZS ČR 

1 07.04.2022 
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41. 

Vybrané právní aspekty pobytu 

cizinců na území České 

republiky 

Zaměstnanci MV ČR, pracovníci všeobecné 
správy, kteří vedou správní řízení o 
žádostech o udělení státního občanství 
české republiky 

1 12.04.2022 

42. 

Moderní technologie zaváděné 

Policií ČR – Donucovací 

prostředky, vrtulníky, drony 

Příslušníci Policie ČR, zařazení na 
základních útvarech P ČR, na speciálních 
útvarech – SPJ, PMJ, OHS atd. 

1 27.04.2022 

43. 
Soudní lékařství a kriminalistika 

– aktuální problémy – III. část

Příslušníci SKPV územních odborů nebo 
krajských ředitelství Policie ČR, příslušníci 
Vojenské policie ČR, zaměření účastníků 
na násilnou trestnou činnost 

1 04.05.2022 

44. Daňový řád 
Příslušníci Policie ČR, úředníci územní 
samosprávy, celníci, úředníci finanční a 
daňové správy 

1 31.05.2022 

45. Daňový řád 
Příslušníci Policie ČR, úředníci územní 
samosprávy, celníci, úředníci finanční a 
daňové správy 

1 07.06.2022 

46. 
Vybrané aspekty šíření dětské 

pornografie v kyberprostoru 
Příslušníci policie ČR zařazené na článcích 
SKPV (problematika mravnostní kriminality) 

1 08.06.2022 

47. 
Krajní pravice a islamismus 

v EU a ČR 
Zájemci z řad Policie ČR, pracovníci státní 
správy a další zájemci 

1 08.06.2022 

48. 
Evropská integrace a evropské 

právo 

Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci MV 
ČR, PP ČR a správ Policie ČR, učitelé VPŠ 
a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad Policie 
ČR a HZS ČR 

1 09.06.2022 

49. 
Úloha Policie ČR v protidrogové 

prevenci 
Příslušníci Policie ČR (základní útvary –
MOP,OOP,SKPV) 

1 13.06.2022 

50. 
Kurz zrušen Kybernetická 

trestná činnost 

Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV. 
Jedná se o základní výukový kurz. 
Účastníky by měli být příslušníci, kteří 
potřebují získat znalosti v oblasti 
kybernetické trestné činnosti a trestné 
činnosti páchané pomocí informačních 
technologií 

4 

13.-16.06. 

2022 

51. Diplomatické minimum 

Pracovníci odboru mezinárodní policejní 
spolupráce PP ČR a pracovníci Krajských 
ředitelství Policie ČR, styční důstojníci 
Policie ČR v zahraničí a pracovníci Policie 
ČR vyslaní do zahraničí na kurzy, školení 
apod. 

1 15.06.2022 

52. Moc a nemoc médií 

Tiskoví mluvčí všech úrovní z resortu MV 

ČR, Policie ČR, vedoucí obvodních oddělení 

a územních odborů Policie ČR, pracovníci 

analytických oddělení Policie ČR a MV ČR, 

pracovníci tisku a prevence  

1 22.06.2022 
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Název kurzu:                                                                                                Kurz č. 1 

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 
 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR, hasiči, záchranáři, státní zástupci, úředníci krajských 
úřadů, pracovníci poskytovatelů zdravotní péče.  

 
Počet účastníků: 
             30 
 
Poslání a cíle kurzu: 
             Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky odpovědnosti za poskytování 
zdravotní péče, zejména trestné činy páchané v souvislosti s poskytováním 
zdravotních služeb. Pozornost bude zejména věnována veřejnoprávní odpovědnosti, 
správní a trestní, specifikům vyšetřování, trestněprávní analýze typických trestných 
činů ve zdravotnictví (tj. nedbalostní trestné činy proti životu a zdraví, neposkytnutí 
pomoci), vč. výkladu pojmu lege artis, zavinění, kontroverzí v medicíně, příčinné 
souvislosti a dokazování.   
 
Program kurzu: 

        1. Základní pojmy medicínského práva  

       2. Poskytování zdravotní péče lege artis 

       3. Informovaný souhlas, ochrana osobních údajů 

       4. Nakládání s dokumentací 

       5. Kontroverze v medicíně – domácí porody, homeopatie 

       6. Druhy odpovědnosti včetně manažerské odpovědnosti za poskytování  

           zdravotní péče 

       7. Veřejnoprávní odpovědnost – správní a trestní 

       8. Specifika vyšetřování a dokazování trestných činů při poskytování    

           zdravotní péče 

 

 

 

 

 

 
Odborný garant: 
              doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.  
              Katedra správního práva a správní vědy PA ČR 
              Tel.: 974 828 270 
 
 
Způsob výuky: 
               přednáška, diskuse 
 
Časový rozsah: 
              9.00 - 15.00 hodin 
              1den 
 
Termín konání: 
              06. 10. 2021                                                                     Blok B, učebna 
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Název kurzu:                                                                                            Kurz č. 2 

 

VĚZEŇSKÉ TETOVÁNÍ – VÝVOJ A TRENDY 
 

 
 
Účastníci kurzu:  
               Příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS, Celní správy ČR,  
               Vojenské policie ČR, zájemci ze státní správy. 
 
Počet účastníků:   
               50 
 
 
Poslání a cíle kurzu:  
                Seznámit účastníky s problematikou vězeňského tetování, způsobech     
                provádění, hierarchizace tetování, a to v prostředí českých věznic. Cílem je  
                též poukázat na tetování jako na možné bezpečnostní riziko –  
                extremistická tetování, a taktéž představit výzkumnou činnost v této oblasti. 
 

 
Program kurzu: 
               1. Tetování ve věznicích – legislativní rámec 
               2. Způsoby tetování 
               3. Infiltrace nedovolených předmětů ve spojitosti s tetováním osob 
               4. Tatér vs. Tatér 
               5. Hierarchizace tetování 
               6. Tetování jako možný bezpečnostní problém 
               7. Význam tetování pro posuzovatele, pro posuzované osoby 
               8. Výzkumná činnost 
 
Odborný garant:  
               Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA 
               mjr. Mgr. Ondřej Kolář 
               Katedra bezpečnostních studií PA ČR 
               Tel.: 974 824 248  
 
Způsob výuky:  
               Interaktivní přednáška, řízená diskuze, zkušenosti z praxe, videoukázky,     
               výstupy z výzkumné činnosti 
 
 
Časový rozsah:                                 
              9.00 – 16.00 hodin 
              1 den 
 

 
Termín konání:                                

              07. 10. 2021                                                                          Blok B, učebna   
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Název kurzu:                                                                                                Kurz č. 3 

 
METODY A TECHNIKY V ZAJIŠŤOVÁNÍ BIOLOGICKÝCH STOP 

 
 
Účastníci kurzu: 
              Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV, lektoři ÚPVSP a policejních      
              středisek, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR. 
 
Počet účastníků: 
              30 
 
Poslání a cíle kurzu: 
             Cílem kurzu je teoreticky a prakticky instruovat vybrané policisty o nových  
             metodách a postupech při zajišťování biologických stop jak na místech činu, 
             tak i v laboratorních podmínkách.  
 
 
Program kurzu: 

1. Zjišťování druhové a tkáňové příslušnosti biologických stop pomocí 
moderních screeningových testů – 1 hodina  

2. Aplikace 3D zobrazovacích metod ve forenzní antropologii – 3-4 hodiny   
3. Diskuse a odpovědi na otázky 

 
 
 
Odborný garant: 
             doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. 
             Katedra kriminalistiky PA ČR 
             Tel.: 974 828 031 
 
Další lektoři:  
             kpt. RNDr. Jana Hájková – OKTE Praha, KŘ policie hl. města Praha   
             RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. 
 
 
Způsob výuky: 
             přednáška, ukázky výsledků testování 
 
 
Časový rozsah  

              9.00 – 15.00 hodin 
              1 den 
 
 
Termín konání: 
             12. 10. 2021                                                                  Blok B, učebna 
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Název kurzu:     Kurz zrušen                                                                        Kurz č. 4 

 
 

ZÁKON O ODPOVĚDOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH 

 
Účastníci kurzu: 

Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance rezortu MV ČR 
aplikující při své činnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
popř. zaměstnance, kteří mají velmi krátkou praxi 1 – 2 roky. 
 

 

Počet účastníků: 
30  

 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit účastníky s problematikou zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, jeho funkcí, systematikou, obsahem a použitím v rámci výkonu 
veřejné správy s akcentem na II. a III. část zákona. 

 
 
 

Program kurzu: 
1. Základy odpovědnosti za přestupky 
2. Systém správních trestů 
3. Postup před zahájením řízení 
4. Řízení o přestupcích –  
5. Zvláštní druhy řízení – příkazní řízení, společné řízení 
6. Diskuse po jednotlivých blocích 

 
 

 
Odborný garant: 

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PA ČR 
Tel.: 974 828 273 
 
 

Způsob výuky: 
přednáška, diskuse 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 16.00 hodin  
1 den 
 

 
Termín konání: 
             20. 1. 2022                                                                 Blok B, učebna 
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Název kurzu:                    Kurz č. 5 
 

AKTUÁLNÍ SOCIÁLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 
 
 

Účastníci kurzu: 
Pedagogičtí pracovníci středních policejních škol a lektoři ostatních vzdělá-
vacích organizací MV ČR, pracovníci SKPV, pracovníci zabývající se pre-
vencí kriminality a sociálně patologických jevů obecně. 

 
Počet účastníků: 

25   
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s vybranými civilizačními riziky  
a sociokulturními problémy současné společnosti; v jejich sociologické  
a sociálně pedagogické interpretaci bude akcentován bezpečnostní rozměr. 
V souvislosti s uvedeným budou rovněž představeny aktuální odborné 
publikace a metodologické přístupy společenskovědních odborníků na danou 
problematiku. 

 
 
Program kurzu: 

1. Sociologická diagnostika současné společnosti     
2. Strach ze svobody a nesnesitelná lehkost postmoderního bytí 
3. Riziková mládež. Městské subkultury a kmeny 
4. Takzvané nové závislosti – závislosti nelátkové a behaviorální 
 

 
Odborný garant: 

PhDr. Mgr. Lukáš Urban, Ph.D. 
Katedra bezpečnostních studií PA ČR 
Tel.: 974 828 246      
e-mail: lukas.urban@polac.cz      
 

 
Způsob výuky: 

tematické přednášky s řízenou diskusí  
 
 
Časový rozsah: 

9.00 – 15.00 hodin 
1 den 
 

 
Termín konání: 

19. 10. 2021           Blok B, učebna  
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Název kurzu:   Kurz zrušen                                                                      Kurz č. 6 
 

RESTORATIVNÍ PŘÍSTUPY  
A JEJICH VYUŽITÍ V APLIKAČNÍ PRAXI POLICIE 

 
Účastníci kurzu:  
              Příslušníci Policie ČR (základní útvary – MOP, OOP, SKPV), pověření    
              vyšetřováním, příslušníci GIBS. 
 
Počet účastníků:  
               20 
 
Poslání a cíle kurzu:  

Cílem kurzu je seznámit účastníky s konceptem restorativní justice, a to jak na 
teoretické úrovni, tak s návody k praktickému využití při práci policie a akcentem na 
přípravnou fázi trestního řízení. Ve znění Doporučení Rady Evropy o restorativní 
justici v trestních věcech (CM/Rec (2018)8) představuje restorativní justice soubor 
principů, přístupů a nástrojů, která mají být využívány v trestním řízení v každé jeho 
fázi, a to včetně fáze přípravné. Restorativní justice představuje moderní vizi 
trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní 
normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. 

 

Program kurzu: 
        1. Filozofická východiska restorativní justice, základní restorativní principy a     

                  východiska 
              2. Koncepty a definice, vývoj restorativní justice v mezinárodním kontextu 
              3. Základní formy restorativních programů 
              4. Využití restorativní justice při závažné trestné činnosti a ve vězeňství 
              5. Restorativní justice v mezinárodním a evropském právu 
              6. Restorativní justice a v českém trestněprávním systému a praxi 
              7. Restorativní justice v přípravné fázi trestního řízení – možnosti a limity 
 
Odborný garant:  
               PaedDr. Petr Přecechtěl 
                Katedra kriminologie PA ČR  
                Tel.: 974 828 263, 974 828 259 

                JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D. 
      Institut pro restorativní justici/ Právnická fakulta UP 
      Tel.: 777110712 
      Mail: petra.masopustsachova@restorativni-justice.cz 

        
Způsob výuky:  

    interaktivní přednáška, seminární forma výuky s participativním zapojením      
    účastníků, případy dobré praxe – videa, diskuze 

 
Časový rozsah:  
                9.00 – 16.00 hodin 
                1 den  

 
Termín konání:  
                21. 10. 2021                                                                       Blok B, učebna 
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Název kurzu:                    Kurz č. 7 
 

 

ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU 
 

 
 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR, SKPV, občanští zaměstnanci PČR. 
 
 
Počet účastníků: 

120  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami praxe 
v oblasti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

 
 
Program kurzu: 

1.  Úvod do problematiky 
2.  Legislativní vývoj 
3.  Problémy aplikační praxe (služební příjem, služební hodnocení) 
4.  Zásady řízení 
5.  Řízení o propuštění ze služebního poměru 
6.  Kázeňské řízení  
7.  Opravné prostředky 
8.  Judikatura v dané oblasti 

 
 
Odborný garant: 

JUDr. Anna Doležalová 
Katedra soukromého práva PA ČR  
Tel.: 974 828 319 
 

 
Způsob výuky: 

přednáška, diskuse  
 
 
Časový rozsah: 

9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

 
 
Termín konání: 

26. 10. 2021   
 

          Blok B, učebna   
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Název kurzu:                                                                                           Kurz č. 8 
 

METODY A TECHNIKY V PRAKTICKÉ DAKTYLOSKOPII 
(VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO TESTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ 

 A METOD) 
 
Účastníci kurzu: 
              Především kriminalističtí technici výjezdových skupin SKPV i obvodních    
              oddělení Policie ČR. 
 
Počet účastníků: 
              40 
 
Poslání a cíle kurzu: 
             Cílem kurzu je teoreticky a prakticky instruovat vybrané policisty o nových  
             metodách a postupech při zajišťování daktyloskopických stop jak na místech  
             činu, tak i v laboratorních podmínkách.  
 

Program kurzu: 
1. Výklad některých pojmů 
2. Zákonitosti vzniku daktyloskopických stop 
3. Základní dělení prostředků v daktyloskopii 
4. Vyhledávání daktyloskopických stop na místě činu  
5. Platební karty ( HI-FI COINBOX/GALVANIC)  
6. Devět druhů prášků (plastové povrchy)  
7. Lumicyano – osm povrchů  
8. Vyhledávač latentních stop Krimesite Imager– osm povrchů  
9. Roztok na mokré stopy  
10. Zajišťování daktyloskopických stop z listů rostlin 

 
Odborný garant: 
             doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. 
             Katedra kriminalistiky PA ČR 
             Tel.: 974 828 031 
 
Další lektoři:  
             pplk. Ing. Bc. Tomáš Vokálek – znalec v odvětví daktyloskopie Oddělení                 
             kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie ČR 
 
Způsob výuky: 
             přednáška, ukázky výsledků testování, seminární diskuse 
 
Časový rozsah  
              9.00 – 15.00 hodin 
              1 den 
 
Termín konání: 
             03. 11. 2021                                                                    Blok B, učebna 
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Název kurzu:                 Kurz č. 9 
 

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY A ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR 

–  

KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM 

NA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY  
 

 
Účastníci kurzu: 

Zaměstnanci státní správy, příslušníci Policie ČR zabývající se problematikou 

zaměstnaneckých karet a ostatní zájemci o danou problematiku.  

 

Počet účastníků:  
              30 

 

Poslání a cíle kurzu: 
Seznámení s právní úpravou zaměstnaneckých karet a s tím souvisejícím  

zákonným rámcem zaměstnávání a pobytu cizinců na území  a aktuální 

judikaturou.   

 
Program kurzu: 

1. Aktuální problémy z pohledu dlouhodobých víz 
2. Zaměstnanecké karty a problematika zaměstnaneckého řízení 
3. Správní řízení – správní vyhoštění 

              
Odborný garant: 
               Mgr. Jiří Víšek, Ph.D. 
               Katedra veřejného práva PA ČR 
               Tel.: 974 828 276 

   

 Přednášející:  

 Mgr. Ondřej Moudrý 

 Odbor správní MV ČR 

 Tel.: 974 816 653 

 
Způsob výuky: 

přednáška, prezentace, diskuse 

 
 
Časový rozsah: 

9.00 – 15.00 hodin 

1 den 

 
Termín konání: 

09. 11. 2021    

 

               Blok B, učebna   
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Název kurzu:                                                                                              Kurz č. 10 
 

OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR  
V SOUVISLOSTI S PRÁVEM NA INFORMACE PODLE ZÁKONA         

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM                           
 

 
Účastníci kurzu:  

Příslušníci Policie ČR, učitelé středních policejních škol a další zájemci z řad 
Policie ČR a HZS ČR, personalisté z uvedených institucí (zaměstnávaní na 
základě zákoníku práce). 

 
 
Počet účastníků:   

30   
 
Poslání a cíle kurzu:  

Seznámit účastníky s problematikou ochrany osobních údajů nejen 
v souvislosti se samotným nařízením GDPR, ale také poukázat na vazby na 
instituty soukromého práva, ochrany osobnosti a na vztah k právu na 
informace a svobodném přístupu k nim. Personalisté budou uvedeni do 
problematiky osobních údajů při zaměstnávání zaměstnanců na základě 
zákoníku práce (pracovní telefony, kamerové systémy, GPS, uvádění 
osobních údajů pro mzdové a účetní účely).  

 
Program kurzu: 

1. Úvod do problematiky  
2. Osobní údaje a jejich zvláštní kategorie 
3. Zpracování osobních údajů při dodržení zákonnosti 

               4. Praxe ÚOOÚ   
               5. Monitoring zaměstnanců, resp. narušování soukromí zaměstnanců   
                   v podobě kamerových systémů bez uchování záznamu         
 
Odborný garant:   

JUDr. Lenka Scheu, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PA ČR 
Tel.: 974 828 341 

                
 
Způsob výuky:  

přednáška, prezentace, kolokvium s účastníky kurzu a diskuse 
 
 
Časový rozsah: 

9.00 – 14.00 hodin 
1 den 

 
Termín konání:                                                                
               19. 11. 2021                                                              Blok B, učebna 
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Název kurzu:  Kurz zrušen                                                                   Kurz č. 11 
 

 
AKTUÁLNÍ TRENDY V DROGOVÉ PROBLEMATICE 

 
 
Účastníci kurzu:  
              Příslušníci Policie ČR (základní útvary – MOP, OOP, SKPV). 
 
Počet účastníků:  
               50 
 
Poslání a cíle kurzu:  

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy v mezinárodním obchodu  
s OPL a jejich vlivem na současnou drogovou scénu v ČR. V teoretické části se 
přednášky komplexně zaměří na nejnovější poznatky o aktivitách organizovaného 
zločinu ve výrobě a distribuci metamfetaminu, na nové psychoaktivní substance  
a jejich obchodování v prostředí kyberprostoru a distribuci prostřednictvím 
poštovních zásilek. Praktická část bude orientována na specifické postupy 
odhalování a vyšetřování těchto forem drogové kriminality a budou prezentovány  
a diskutovány zkušenosti z činnosti složek vymáhajících právo v této problematice. 

 

Program kurzu: 
        1. Charakteristika současné drogové scény v ČR 

              2. Aktuální trendy mezinárodního obchodu s OPL (trasy, komodity) 
              3. Nové psychoaktivní substance (struktura, popis, mechanismus působení,       
                  akutní účinky, rizika, toxicita, možnosti a limity kontroly 
              4. Prekurzory a preprekurzory 
              5. Kyberkriminalita a obchodování s drogami 
              6. Návykové látky v poštovních zásilkách 
               
 
Odborný garant:  
               PaedDr. Petr Přecechtěl 
                Katedra kriminologie PA ČR  
                Tel.: 974 828 263, 974 828 259 

                Kpt. Ing. Tomáš Kratina, e-mail: tomas.kratina@pcr.cz 
      Národní protidrogová centrála SKPV, oddělení koordinace, vzdělávání a strategie 
       

        
Způsob výuky:  

    interaktivní přednáška, případové studie, řízená diskuse (zkušenosti    
    z praxe)      
  

Časový rozsah:  
                9.00 – 15.00 hodin 
                2 dny 

 
Termín konání:  
                 22. – 23. 11. 2021                                                             Blok B, učebna 
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Název kurzu:                              Kurz č. 12 

 

 
KYBERKRIMINALITA V KYBERPROSTORU 

 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR zařazeni u služby kriminální policie a vyšetřování 
v oblasti kyberkriminality.  
 

Počet účastníků: 
60  

 
Poslání a cíle kurzu: 

Specializační kurz pro pracovníky SKPV PČR působící na úseku odhalování 
a vyšetřování této trestné činnosti.  

 
Program kurzu: 

  1. Definice kyberprostoru a jeho charakteristika 
  2. Rozdíly trestné činnosti v kyberprostoru od klasické trestné činnosti 
  3. Vybrané skutkové podstaty (projevy kyberkriminality) 
  4. Dokazování v kyberprostoru (od stop k důkazům) 
  5. Zadávání znaleckých posudků v souladu s právními předpisy 
  6. Co lze falzifikovat v kyberprostoru a na nosičích dat 
  7. Darknet a utajování identity v kyberprostoru    
  8. Stanovení výše škody u nehmotného majetku (autorská práva, virtuální     
      herní předměty apod.) 
  9. Zajišťování věcí - nosičů dat, vhodné a nevhodné postupy 
10. Jak aplikovat nové ust. § 7b tr. řádu – uchováni  dat v počítačovém  
      systému nebo na nosiči informací 
 

Odborný garant: 
doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.  
Katedra kriminalistiky PA ČR 
Tel.: 974 828 031 

 
Další lektor: 
               prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc., pedagogický pracovník  
               a znalec 
 
Způsob výuky: 

přednáška, seminář 
 

Časový rozsah: 
10.00 – 16.00 hodin 
2 dny 
  

Termín konání: 
              29. – 30. 11. 2021                                                                  Blok B, učebna  
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Název kurzu:                              Kurz č. 13 
 

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA 
 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR nově zařazení na úseku odhalování, dokumentování  
a vyšetřování hospodářské kriminality zařazení na všech úrovních. 

 
Počet účastníků: 

55  
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem přípravy je zajistit zaměření kurzu k očekávání zadavatele a reálné situaci 
účastníků, zejména jejich vzdělanostní struktury. Kurz přispěje k získání teoretických 
znalostí týkajících se základů práva souvisejícího s hospodářskou kriminalitou 
a zároveň účastníci kurzu obdrží praktická doporučení zkušených lektorů, jak 
efektivně odhalovat, dokumentovat a vyšetřovat tuto trestnou činnost. 

 
Program kurzu: 

1.  Základy trestního, správního, občanského a obchodního práva 
2. Aktuální poznatky v oblasti odhalování a vyšetřování hospodářské trestné 

činnosti 
3. Práce finančních institucí a kapitálového trhu ve vztahu k hospodářské 

kriminalitě 
4. Aktuální problémy v oblasti daní a cel, základní principy korupčního jednání 
5. Základní zásady boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, finanční  
    šetření a zajišťování majetku 
6. Aktuální problémy v oblasti kyberkriminality, ekologické kriminality, trestné  
    činy proti duševnímu vlastnictví 
 

Odborný garant: 
Mgr. Jarmila Chvostková 
Oddělení celoživotního vzdělávání PA ČR  
Tel.: 974 828 039, e-mail: chvostkova@polac.cz 
pplk. Ing. Michaela Mitisková 
OHK, ÚSKPV PP ČR 
Tel.: 974 813 851 

 
Způsob výuky: 

přednáška, cvičení, případové studie, panelová diskuse 
 
Časový rozsah: 
               8.00 – 16.00 hodin 

180 hodin 
 
Termín konání: 

6 týdenních soustředění  
v době od 11/2021 do 3/2022 
začátek 1. soustředění 29. 11. 2021 v 10.00 hodin 
ukončení kurzu 18. 03. 2022 

     Blok B, učebna   

 
Poznámka:  
                  Kurz na vyžádání – výběr účastníků prostřednictvím OHK ÚSKPV PP ČR 

mailto:chvostkova@polac.cz
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Název kurzu: Kurz zrušen                                                                      Kurz č. 14 
 

TRESTNÁ ČINNOST V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  
 
 

 

Účastníci kurzu:  
                Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV. 
                 

 
 

Počet účastníků: 
                60 

   
 
Poslání a cíle kurzu: 

  Získání teoretických znalostí a aplikace právních předpisů. 

 

 
 
Program kurzu: 

1. Základní právní úpravy v oblasti veřejných zakázek 
2. Trestně právní úprava a její aplikace v oblasti problematiky veřejných 

zakázek. Nejčastější formy trestné činnosti v této oblasti. 
3. Základní postupy šetření, prověřování a vyšetřování trestné činnosti 

v oblasti veřejných zakázek 
 

 
 

Odborný garant: 
                Ing. Vratislav Dvořák, Ph.D. 
                Katedra kriminální policie PA ČR 
                Tel.: 974 828 342 
                 

 
Způsob výuky: 
                přednášky 

 
 

 
Časový rozsah: 

9.00 - 15.00 hodin 
1 den 

 
 
 
Termín konání: 

01. 12. 2021              Blok B, učebna   
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 Název kurzu:                                                                                             Kurz č. 15 

 

ADVOKÁTI, OBHÁJCI ATD., V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH 
TRESTNÍHO ŘIZENÍ 

 
 

 

Účastníci kurzu:  
                Příslušníci Policie ČR. 
                 

 
Počet účastníků: 
                50 

   
Poslání a cíle kurzu: 

  Kurz je určen k poskytnutí uceleného náhledu na trestní řízení z pohledu      

obhajoby. Postupně se věnuje možnostem obhajoby v jednotlivých fázích 

trestního řízení. 

 

Program kurzu: 
1. Osoba, proti níž se vede trestní řízení, a její právo na obhajobu 
2. Možnosti obhajoby obviněného za účasti obhájce 
3. Obhajoba podezřelého před zahájením trestního stíhání 
4. Obhajoba obviněného po zahájení trestního stíhání 
5. Obhajoba podezřelého ve zkráceném přípravném řízení 
6. Obhajoba obžalovaného v hlavním líčení 
7. Obhajoba obžalovaného v odvolacím řízení 
8. Obhajoba obviněného, konají-li se zvláštní způsoby řízení (mladistvý, 

právnická osoba, uprchlý apod.) 
 

Odborný garant: 
                Mgr. Martin Rezek, LL.B. 
                Katedra trestního práva PA ČR 
                Tel.: 974 828 233 
                 

 
Způsob výuky: 
                přednášky 

 
 

 
Časový rozsah: 

9.00 - 16.00 hodin 
1 den 

 
 
Termín konání: 

02. 12. 2021              Blok B, učebna   
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Název kurzu:           Kurz č. 16 
 

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ 
ČINNOSTI V PRAXI POLICEJNÍHO ORGÁNU 

 

 
 
Účastníci kurzu: 

Specializovaní pracovníci SKPV. 
 
 
Počet účastníků: 

50  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Specializační kurz pro pracovníky SKPV PČR působící na úseku zajišťování 
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. 

 
 
Program kurzu: 

1. Hmotně právní předpoklady odčerpávání výnosů z trestné činnosti 
2. Zajišťování výnosů z trestné činnosti a jiných majetkových hodnot 

pachatelům trestných činů 
3. Vyhledávání výnosů z trestné činnosti 
4. Finanční vyšetřování a úkoly policejního orgánu 
5. Správa majetku zajištěného v trestním řízení 

 
 
 
Odborný garant: 

Ing. Vratislav Dvořák, Ph.D. 
Katedra kriminální policie PA ČR  
Tel.: 974 828 342 

 
 
Způsob výuky: 

přednášky, pracovní semináře (workshopy) 
 
 
Časový rozsah: 

8.00 – 16.00 hodin 
zahájení kurzu v 10.00 hodin 
5 dní, celkem 40 hodin 
 
 

Termín konání: 
             06. - 10. 12. 2021                                                              Blok B, učebna 
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 Název kurzu:      Kurz č. 17 

PROJEVY EXTREMISMU VE SPOLEČNOSTI, TETOVÁNÍ 
S EXTREMISTICKÝM PODTEXTEM 

Účastníci kurzu: 
  Příslušníci Policie ČR, VS ČR, GIBS, Celní správy ČR, VP ČR, zájemci ze 
  státní správy. 

Počet účastníků:  
  50 

Poslání a cíle kurzu: 
  Cílem kurzu je poukázat na současné extremistické projevy ve společnosti,    
  a to nejenom v ČR, ale i v ostatních evropských zemích. Taktéž je smyslem 
  kurzu poukázat na nové trendy, které se v oblasti extremismu objevují a     
  poukázat na aktivizační projevy různých extremistických skupin, především       
  v oblasti sociálních sítí apod. S tím pak souvisí i možnost monitorování  
  projevů extremismu. Zde je možno poukázat na různé přístupy evropských  
  zemí a v rámci ČR zaměřit pozornost případně na monitorování vězněných  
  osob analytickým nástrojem SAIRO.    

Program kurzu: 
1. Projevy pravicového extremismu ve společnosti
2. Projevy levicového extremismu ve společnosti
3. Extremismus a environmentální hnutí
4. Projevy extremismu ve věznicích
5. Extremistická tetování
6. Monitorování extremistických projevů ve věznicích
7. Spolupráce bezpečnostních složek
8. Radikalizace osob, radikalizační procesy
9. Případové studie

10. Přístupy k řešení radikalizace osob
11. Zkušenosti ze zahraničí

Odborný garant: 
   Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA 
   mjr. Mgr. Ondřej Kolář 
   Katedra bezpečnostních studií PA ČR 
   Tel.: 974 824 248  

Způsob výuky: 
    interaktivní přednáška, řízená diskuze, zkušenosti z praxe, videoukázky, 
    výstupy z výzkumné činnosti 

Časový rozsah:
   9.00 – 17.00 hodin 
   1 den  

Termín konání: 

09. 12. 2021   Blok B, učebna 
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Název kurzu:  Kurz zrušen                                               Kurz č. 18 
 

DAŇOVÁ KRIMINALITA 
 
 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR zařazeni u služby kriminální policie a vyšetřování.  
 

 
Počet účastníků: 

60  
 
Poslání a cíle kurzu: 

Specializační kurz pro pracovníky SKPV PČR působící na úseku odhalování 
a vyšetřování této trestné činnosti.  

 
Program kurzu: 

1. Úvod do problematiky daňové kriminality 
2. Detekce podnětů svědčících o možném spáchání tr. činu v oblasti daní 
3. Daňové trestné činy 
4. Způsoby páchání uvedené trestné činnosti 
5. Role stádního zástupce při vyšetřování daňových trestných činů 
6. Způsoby zkrácení jednotlivých druhů daní a vylákání daňové výhody 
7. Kriminalisticko technické úkony související s dokumentací deliktů v oblasti    
    daňové kriminality 
8. GŘC – trestná činnosti na úseku spotřebních daní 
9. Případové studie 
 

 
Odborný garant: 

Ing. Vratislav Dvořák, Ph.D.  
Katedra kriminální policie PA ČR 
Tel.: 974 828 342 

 
 
Způsob výuky: 

přednáška, seminář 
 

 
Časový rozsah: 

8.00 – 16.00 hodin,  
zahájení kurzu v 10.00 hodin 
5 dní 
  

 

 
Termín konání: 
              13. – 17. 12. 2021                                                                  Blok B, učebna  
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Název kurzu:               Kurz č. 19 

 
KVALIFIKAČNÍ KURZ KRIMINALISTICKÝCH EXPERTŮ 
 

 
Účastníci kurzu:  

Příslušníci Policie ČR (KÚP/ OKTE/ POPP) nebo Vojenské policie ČR 
připravující se na výkon znalecké činnosti. 
 

Počet účastníků:  
30 

 
Poslání a cíle kurzu:  

Poskytnout účastníkům kurzu specializované vzdělání v oboru kriminalistika, 
trestní právo a policejní právo. V kriminalistice je kladen důraz na oblast 
kriminalistické techniky, přičemž jsou zohledněny i další oblasti kriminalistiky, 
které jsou pro kriminalistické experty významné. 

 
Program kurzu: 

1. Teoretické základy a praktické aplikace v oblasti kriminalistické techniky,  
    taktiky a metodiky 
2. Vybrané problémy policejního práva 
3. Vybrané problémy trestního práva 
4. Vybrané problémy soudního lékařství 
5. Praktická cvičení z kriminalistické techniky 
6. Praktická cvičení z kriminalistické taktiky 

 
Odborný garant:  

doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. 
Katedra kriminalistiky PA ČR 
Tel.: 974 828 031 
 

 
Způsob výuky:  

přednášky, semináře, praktická cvičení a exkurze 
 

Časový rozsah:  
8.00 – 17.00 hodin  
8 týdnů výuky, celkem 280 hodin 
 

 
Termín konání:  
              03. 01. 2022 – 25. 02. 2022                                             Blok B, učebna 

 
 
Poznámka 

Kurz na vyžádání – výběr účastníků zajišťuje podle profesního zařazení 
zájemců Kriminalistický ústav Policie České republiky. 
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Název kurzu:                                                                                                Kurz č. 20 

 
SPRÁVNÍ ŘÁD - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 

 
Účastníci kurzu: 

Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance rezortu MV ČR 
aplikující při své činnosti správní řád, popř. zaměstnance, kteří mají velmi 
krátkou praxi 1 – 2 roky. 
 

 

Počet účastníků: 
30 (nenavyšovat) 

 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit účastníky s problematikou správního řádu, jeho funkcí, obsahem  
a použitím v rámci výkonu veřejné správy, s věcnou působností správního 
řádu, systematikou a rámcovým obsahem jeho jednotlivých částí s akcentem 
na obecné instituty správního řízení a postup před správním orgánem I. a II. 
stupně. 
 

Program kurzu: 
1. Správní řízení – charakteristika s akcentem na práva účastníka řízení 
2. Zahájení řízení 
3. Zajišťovací a důkazní prostředky 
4.  Přerušení řízení 
5.  Zastavení řízení 
6.  Vydání a oznámení rozhodnutí 
7.  Diskuse v průběhu výkladu 
 

 
Odborný garant: 

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PA ČR  
Tel.: 974 828 264      

 
 
Způsob výuky: 

přednáška, diskuse 
 

 
Časový rozsah: 

9.00 – 16.00 hodin   
1 den 
 

 
Termín konání: 

05. 01. 2022                 Blok B, učebna   
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Název kurzu:             Kurz č. 21 

 
TEORIE A PRAXE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 
 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci a zaměstnanci Policie ČR, obecní a městská policie, ostatní 
ozbrojené bezpečnostní sbory. 
 

 
Počet účastníků: 

20 - 30  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámení účastníků se základy Bezpečnostního systému ČR a krizového 
řízení – určeno pro začátečníky bez znalostí bezpečnostního systému a 

KŘ. 
 

 
Program kurzu: 

1. Bezpečnostní systém ČR 
2. Připravenost na rizika – územní, nouzové a krizové plánování 
3. Ochrana kritické infrastruktury 
4. Integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva 
5. Nebezpečné látky 
6. Zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku u rizik v působnosti 

MV ČR a PČR a u ostatních rizik 
7. Spolupráce bezpečnostních složek při řešení mimořádných událostí a 

krizových situací v rámci společného zásahu 
8. Aktuální informace v oblasti bezpečnostního systému ČR 
 

 
Odborný garant: 

JUDr. Vladimír Souček 
Katedra krizového řízení PA ČR 
Tel.: 974 828 318 

 
Způsob výuky: 

přednáška, cvičení 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

 
Termín konání: 

06. 01. 2022                Blok B, učebna   
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Název kurzu:    Kurz zrušen   Kurz č. 22 

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policejního prezídia 
ČR a správ Policie ČR, učitelé středních policejních škol a další zájemci z řad 
Policie ČR a HZS ČR. 

Počet účastníků: 
max. 50 

Poslání a cíle kurzu: 
Seznámit účastníky kurzu se základními zásadami a pravidly práva 
ozbrojených konfliktů a metodami implementace tohoto významného odvětví 
mezinárodního práva veřejného. Znalost elementárních norem 
mezinárodního humanitárního práva je důležitá pro policisty i další osoby, 
u nichž lze předpokládat participaci v operacích mezinárodního společenství
ve prospěch míru.

Program kurzu: 
1. Pojem mezinárodního humanitárního práva a působnost jeho norem
2. Ženevské právo - ochrana obětí ozbrojených konfliktů
3. Haagské právo - regulace vedení válek
4. Trestání porušení norem mezinárodního humanitárního práva

Odborný garant: 
JUDr. Pavel Liška 
Katedra veřejného práva PA ČR 
Tel.: 974 828 253 

Způsob výuky: 
přednáška, diskuse 

Časový rozsah: 
9.00 – 14.00 hodin 
1 den 

Termín konání:    Blok B, učebna        
12. 01. 2022
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Název kurzu:         Kurz zrušen                                                                Kurz č. 23                                                
 

 
SEBEROZVOJ MANAŽERA 

 
 

Účastníci kurzu: 
Zaměstnanci státních organizací a příslušníci bezpečnostních sborů – 
management na všech úrovních řízení. 

 
 
Počet účastníků: 

12  
 
Poslání a cíle kurzu: 

Poskytnout účastníkům metodickou pomoc a podporu při tvorbě projektu vlastního 
seberozvoje (využitelného i pro rozvoj jimi řízených zaměstnanců). Prezentovat 
seberozvoj jako účinný nástroj profesní kariéry a profesních kompetencí manažera. 
Seznámit s metodami a technikami seberozvoje. Zprostředkovat účastníkům 
informace o aktuálním dění v oblasti bezpečnostního managementu. 

 
 
Program kurzu: 

1. Úvod   (představení programu kurzu, organizační pokyny) 
2. Teoretický vstup I.   Celoživotní  profesní  učení,  podstata  seberozvoje   
    v androdidaktickém  pohledu, metody  a formy  seberozvojových   aktivit 
3. Praktická část I. Tvorba projektu seberozvoje 
4.Teoretický vstup II. Aktuální přístup k integraci manažer – podřízený. 

Koncepce řízení pracovního výkonu – aplikace v bezpečnostních 
složkách. Management a leadership v podmínkách bezpečnostních sborů 
Time management – techniky a metody  

5. Praktická část II. Workshop 
 

Odborný garant: 
PhDr. Iva Borská, CSc. 
PhDr. Petr Jedinák, Ph.D.  
Katedra managementu a informatiky PA ČR 
Tel.: 974 828 234 
e-mail: iborska@polac.cz 

 
 
Způsob výuky: 

výkladové vstupy, modelové situace, samostatná práce, workshop 
 
Časový rozsah: 

8.30 – 15.30 hodin 
1 den 

 
Termín konání: 
               13. 01. 2022                                                                     Blok B, učebna                                 
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Název kurzu:     Kurz zrušen                                                                    Kurz č. 24
           

 
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY JEDNÁNÍ KRIMINALISTICKÉHO 

EXPERTA PŘED SOUDEM 
 

 
Účastníci kurzu: 

Kriminalističtí experti OKTE a KÚ PČR. 
 

 
Počet účastníků: 

max. 12  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Nový zákon o znalcích zvyšuje požadavky na znaleckou činnost, narůstá role 
soudního znalce při hlavním líčení. Cílem kurzu – v podobě sociálně 
psychologického výcviku- je na základě řešení modelových situací posilovat 
sociální kompetence kriminalistických expertů, vystupujících před soudem 
v roli soudních znalců.  

 
 

Program kurzu: 
1. Kriminalistický expert v roli soudního znalce před soudem 
2. Psychologická doporučení pro efektivní vystupování kriminalistických      
    expertů před soudem 
3. Komunikačně náročné situace při výslechu soudního znalce před  
    soudem (teorie – analýza kasuistik) 
4. Komunikačně náročné situace při výslechu soudního znalce před soudem  
    – modelové situace, hraní rolí 
 

 
Odborný garant: 

Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 
doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. 
Katedra společenských věd PA ČR  
Tel.: 974 828 279, 249 
 
 

Způsob výuky: 
sociálně psychologický výcvik 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
2 dny 
 

Termín konání:                                                                          Blok B, učebna 302                
               13. - 14. 01. 2022        
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Název kurzu:                                                                                              Kurz č. 25 
 

  
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO VĚZEŇSTVÍ 

 
 

Účastníci kurzu:  
              Příslušníci Policie ČR, VS ČR, GIBS, zájemci ze státní správy. 
 
Počet účastníků:  
              30 
 
Poslání a cíle kurzu:  

Seznámit účastníky s vybranými problémy vykonávacího řízení a aktuálním stavem 
vězeňství v ČR, kterým musí současné vězeňství čelit. Poukazuje i na možnosti 
komparace s jinými vězeňskými službami v rámci střední Evropy. 
 

Program kurzu: 
                1. Legislativní rámec a kritéria trestněprávní kvalifikace 
                2. Programy zacházení a problémy s jejich naplňováním 
                3. Přeplněnost vězeňských zařízení a s tím související problémy vzniku    
                    možných násilných událostí mezi vězněnými osobami 
                4. Infiltrace mobilních telefonů do věznic, či vazebních věznic a možnosti  

řešení jejich průniku  
                5. Návykové látky (zejména omamné a psychotropní) ve výkonu trestu a  
                    výkonu vazby – druhy a charakteristika, detekce, pozitivita vězněných     
                    osob na přítomnost návykových látek v těle, monitoring vězněných osob,  
                    intervence a opatření  
                6. Možná radikalizace vězněných osob a činnost policejního orgánu VS ČR  
                    v součinnosti s útvary Policie ČR 
                7. Komunikace s vězněnými osobami, s nadřízenými a podřízenými 
 
 
Odborný garant: 
                PaedDr. Petr Přecechtěl 
                Katedra kriminologie PA ČR  
                Tel.: 974 828 263, 974 828 259 
                 mjr. Mgr. Ondřej Kolář 
                 Katedra bezpečnostních studií PA ČR 
                 Tel.: 974 828 241 
 
Způsob výuky:  

 interaktivní přednáška, řízená diskuse, zkušenosti z praxe 
 

Časový rozsah:  
                9.00 – 15.00 hodin 
                2 dny  

 
Termín konání:  
              17. – 18. 01. 2022                                                             Blok B, učebna 
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Název kurzu:      Kurz zrušen                Kurz č. 26 
  

 
KOMUNIKAČNĚ NÁROČNÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ 

 
 

Účastníci kurzu: 
 Příslušníci Policie ČR, pracovníci MV ČR. 
 
 
Počet účastníků: 
 24 
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými přístupy k interpersonální    
komunikaci v policejní praxi, se zaměřením na komunikačně obtížné  situace. 
Seznámit účastníky kurzu s možnými postupy a psychologickými prostředky  
k jejich řešení.  
Kurz má charakter kazuistického semináře, podmínkou účasti je zpracovaná 
vlastní zkušenost v podobě dvou kazuistik, která považují účastníci za 
komunikačně náročné, přičemž jedna s pozitivním a druhá s negativním 
výsledkem. 

 
 
Program kurzu: 
           1. Komunikace obecně 
           2. Poruchy v komunikaci a jejich příčiny 
           3. Komunikačně náročné situace 
           4. Psychologické zdroje vzniku komunikačně náročných situací 
           5. Psychologické postupy a prostředky k řešení KNS 

 

 
Odborný garant:    
           doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. 
           Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 
           Katedra společenských věd PA ČR 
           Tel.: 974 828 249, 250 

 
 
Způsob výuky: 
 workshop 
 
 
Časový rozsah: 
   9.00 - 15.00 hodin 
            1 den 

 
Termín konání: 
            19. 01. 2022                                                          Blok B, učebna 302 
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Název kurzu:       Kurz zrušen               Kurz č. 27 
 
 
 

KYBERNETICKÁ TRESTNÁ ČINNOST - WORKSHOP 
 

 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR s vyšší úrovní znalostí páchání kybernetické 
trestné činnosti zařazení na SKPV, zejména v pozicích analytiků a 
vyšetřovatelů a další osoby, které se při své praktické činnosti dostávají 
do styku s moderními způsoby páchání trestné činnosti pomocí 
informačních a komunikačních technologií. 

 
 
Počet účastníků: 

100  
 
Poslání a cíle kurzu: 

Kurz je pořádán stylem workshopu, jehož posláním je prezentovat aktuální 
negativní jevy a trendy odehrávající se v kyberprostoru. Workshopu by se měli 
zúčastnit zástupci jak z oblasti státní správy, tak i soukromého sektoru. 
Posláním kurzu je výměna informací o proběhlých útocích, incidentech aj., 
včetně nastínění způsobu možné spolupráce na bázi public priváte 
partnership. 

 
 
Program kurzu: 

1. Nastínění vývoje a trendy kybernetické trestné činnosti 
2. Prezentace zkušeností, incidentů, aj. jednotlivými účastníky kurzu  
     (rozsah prezentace cca 10-15 min) 

3.   Diskuse, výměna zkušeností 
 

 
Odborný garant: 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.  
Katedra managementu a informatiky PA ČR 
Tel.: 974 828 206 

 
Způsob výuky: 

interaktivní přednáška, prezentace, diskuse 
 

 
Časový rozsah: 

9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

  
Termín konání: 

19. 01. 2022                 Blok B, učebna   
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Název kurzu:   Kurz zrušen                                                                    Kurz č. 28 
                             
 

JEDNÁNÍ POLICISTŮ S PSYCHICKY NARUŠENÝMI OSOBAMI 
 

 
Účastníci kurzu: 
             Příslušníci Policie ČR, pracovníci SKPV. 

               
 
Počet účastníků:  
              20 
               
 
Poslání a cíle kurzu:  
               Formou řízené diskuse (workshopu) seznámit účastníky kurzu s psycho-      
               logickými doporučeními pro jednání s psychicky narušenými jedinci. 

 
 

Program kurzu: 
1. Komunikace, komunikačně náročné situace v policejní praxi 

                2. Psychologické zdroje komunikační náročnosti 
                3. Komunikace s psychicky narušenými jedinci jako komunikačně náročná  
                    situace 
                4. Specifika komunikace s jedinci psychicky narušenými  
                5. Možnosti vyrovnávání se s psychickou zátěží, vyvolanou komunikačně  
                    náročnou situací 

 
 
Odborný garant:   
                Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 

 Katedra společenských věd PA ČR 
 Tel.: 974 828 250 

 
 
Způsob výuky:   
                workshop, jehož základem jsou účastníky zpracované kasuistiky k tématu   
                z jejich praxe 
                teoretický vstup lektora – odborníka na psychické poruchy 
              

 
Časový rozsah:  
              9.00 – 14.00 hodin 
              1 den 
 

 
Termín konání:  
             24. 01. 2022                                                                      Blok B, učebna 302 
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Název kurzu: Kurz zrušen       Kurz č. 29 
 

 
GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM IZS 

 
 
 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů a zaměstnanci MV ČR, 
kteří při výkonu povolání řeší jevy a problémy geograficky lokalizovatelné.  

 
 
Počet účastníků: 

20  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je seznámení účastníků s novými prvky GIS v IZS. 
 
 
 
Program kurzu: 

1. Seznámení s GIS systémem provozovaným HZS ČR, PČR a ZZS krajů  
2. Seznámení s inovativními funkcemi realizovanými v rámci projektu  
    Národní informační systém IZS 
3. Ukázky tematických mapových výstupů pro účely mimořádných událostí  
    většího rozsahu, cvičení IZS atp. 
 
 

 
Odborný garant: 

Mgr. Oldřich Luža 
Katedra krizového řízení PA ČR 
Tel.: 974 828 313 
 
 

 
Způsob výuky: 

přednášky, ukázky, diskuse 
 

 
Časový rozsah: 

9.00 - 15.00 hodin                                                                  
2 dny 
 

  
Termín konání: 
              25. – 26. 01. 2022                                                                Blok B, učebna 
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Název kurzu:    Kurz zrušen       Kurz č. 30 

OSINT – OPEN SOURCE INTELLIGENCE  

Účastníci kurzu: 
Zájemci o problematiku získávání a zpracování informací z otevřených zdrojů 
z řad příslušníků bezpečnostních sborů a MO ČR. 

Počet účastníků: 
30 

Poslání a cíle kurzu: 
Seznámit účastníky se základy problematiky OSINT, s možnostmi, výhodami 
a limity zpravodajství z otevřených zdrojů a hodnocením věrohodnosti 
otevřených zdrojů informací. Součástí kurzu bude také seznámení se 
specifickými otevřenými zdroji využitelnými v policejní praxi a informace  
o technologiích využívaných v oblasti OSINT.

Program kurzu: 
1. OSINT – místo a význam ve zpravodajské činnosti, historie, zdroje
2. Hodnocení věrohodnosti otevřených zdrojů
3. Specifické otevřené zdroje využitelné v policejní praxi
4. Technologie využívané v OSINT (automatizované nástroje získávání,

shromažďování a vyhodnocování informací)
5. Příklady, cvičení případové studie, diskuse nad využitelností a využívá- 

                   ním OSINT v bezpečnostní praxi 

Odborný garant: 
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D. 
Katedra kriminální policie PA ČR 
Tel.: 974 828 341 

Způsob výuky: 
přednáška, seminář 

Časový rozsah: 
9.00 – 16.00 hodin 
1 den 

Termín konání: 
03. 02. 2022   Blok B, učebna 409 
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Název kurzu:           Kurz zrušen       Kurz č. 31 

 
DIMENZE OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV 

 

 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policejního prezídia 
ČR a správ Policie ČR, učitelé středních policejních škol a další zájemci z řad 
Policie ČR a HZS ČR. 
 

Počet účastníků: 
max. 50  

 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit účastníky kurzu se základními zásadami a pravidly právní garance 
ochrany základních lidských práv a svobod. Kurz bude rozdělen do dvou 
kategorií, v prvé kategorii bude zaměřen na vnitrostátní ochrana základních 
lidských práv a svobod, ve druhé kategorii se kurz bude věnovat mezinárodní, 
resp. unijní ochraně lidských práv. Dále bude kurz zaměřen na postavení 
subjektů lidských práv a jejich případnou limitaci. Znalost elementárních 
standardů z oblasti lidských práv je důležitá pro policisty i další osoby, které 
participují na zajišťování kvalitního bezpečnostních systému České republiky. 

 
 

Program kurzu: 
1. Úvod do problematiky – limitace lidských práv 
2. Subjekty lidských práv 
3. Úloha Policie České republiky v kontextu garance lidských práv 
4. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, resp. Evropského soudu  
    pro lidská práva 
 
 

Odborný garant: 
Mgr. Jiří Víšek, Ph.D. 
Katedra veřejného práva PA ČR  
Tel.: 974 828 276 
 

Způsob výuky: 
přednáška, diskuse 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 14.00 hodin 
1 den 
 

 
Termín konání: 
              09. 02. 2022                                                                       Blok B, učebna 
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Název kurzu:      Kurz zrušen                                                                    Kurz č. 32
           

 
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY JEDNÁNÍ KRIMINALISTICKÉHO 

EXPERTA PŘED SOUDEM 
 

 
Účastníci kurzu: 

Kriminalističtí experti OKTE a KÚ PČR. 
 

 
Počet účastníků: 

12  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Nový zákon o znalcích zvyšuje požadavky na znaleckou činnost, narůstá role 
soudního znalce při hlavním líčení. Cílem kurzu – v podobě sociálně 
psychologického výcviku- je na základě řešení modelových situací posilovat 
sociální kompetence kriminalistických expertů, vystupujících před soudem 
v roli soudních znalců.  

 
 

Program kurzu: 
1. Kriminalistický expert v roli soudního znalce před soudem 
2. Psychologická doporučení pro efektivní vystupování kriminalistických  
    expertů před soudem 
3. Komunikačně náročné situace při výslechu soudního znalce před  
    soudem (teorie – analýza kasuistik) 
4. Komunikačně náročné situace při výslechu soudního znalce před soudem  
    – modelové situace, hraní rolí 
 

 
Odborný garant: 

Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 
doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. 
Katedra společenských věd PA ČR  
Tel.: 974 828 279, 249 
 
 

Způsob výuky: 
sociálně psychologický výcvik 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
2 dny 
 

Termín konání:                                                                          Blok B, učebna 302                
10. - 11. 02. 2022                                                                      
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Název kurzu:        Kurz zrušen    Kurz č. 33

ODKLONY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR. 

Počet účastníků: 
50 

Poslání a cíle kurzu: 
Vymezit právní úpravu týkající se odklonů v trestním řízení a přiblížit tuto 
problematiku příslušníkům PČR za účelem zvýšení jejich povědomí, popř. 
prohloubení znalostí těchto institutů a potenciálu jejich využití v trestním 
řízení, tak aby byli schopni o těchto možnostech řádně poučit subjekty 
trestního řízení, především obviněného, resp. poškozeného a možnost využití 
odklonu jim vysvětlit, popř. sami takové řešení věci navrhnout. To vše za 
účelem posílení tzv. odklonné funkce přípravného řízení trestního 

Program kurzu: 
1. Alternativní řešení trestních věcí a pojem odklonu v trestním řízení
2. Znaky odklonů
3. Jednotlivé druhy odklonů v trestním řízení

- Podmíněné zastavení trestního stíhání
- Narovnání
- Podmíněné odložení návrhu na potrestání
- Odstoupení od trestního stíhání mladistvých
- Dohoda o vině a trestu
- Trestní příkaz

Odborný garant: 
JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D. 
Katedra trestního práva PA ČR  
Tel.: 974 828 239 

Způsob výuky: 
přednáška 

Časový rozsah: 
9.00 – 13.00 hodin 
1 den 

Termín konání:     Blok B, učebna 
23. 02. 2022
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Název kurzu:   Kurz č. 34 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST S AKCENTEM 
NA NUTNOU OBRANU A OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR, HZS ČR a IZS, strážníci obecních a městských 
policií. 

Počet účastníků: 
100 

Poslání a cíle kurzu: 
Cílem kurzu je seznámit posluchače s instituty okolností vylučujících 
protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně. 

Program kurzu: 
1. Systém okolností vylučující protiprávnost
2. Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na jejich interpretaci

a aplikaci
3. Diskuse

Odborný garant: 
    Mgr. Martin Rezek, LL.B. 

  Katedra trestního práva PA ČR 
  Tel.: 974 828 236 

Způsob výuky: 
interaktivní přednáška 

Časový rozsah: 
  9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

Termín konání: 
02. 03. 2022     Blok B, učebna 
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Název kurzu:   Kurz č. 35 

VYUŽITÍ ZNALCŮ A ODBORNÍKŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR, strážníci obecních a městských policií. 

Počet účastníků: 
100 

Poslání a cíle kurzu: 
Cílem kurzu je seznámit posluchače s právní úpravou znaleckého dokazování 
v trestním řádu a organizačních předpisech. 

Program kurzu: 
1. Organizační předpisy upravující znaleckou činnost
2. Právní úprava znaleckého dokazování v trestním řádu
3. Diskuse

Odborný garant: 
    JUDr. Pavel Borčevský, Ph.D. 

  Katedra trestního práva PA ČR 
  Tel.: 974 828 236 

Způsob výuky: 
interaktivní přednáška 

Časový rozsah: 
  9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

Termín konání: 
09. 03. 2022   Blok B, učebna 
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Název kurzu: Kurz zrušen    Kurz č. 36 

KYBERNETICKÁ TRESTNÁ ČINNOST 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR zařazeni zejména na SKPV. Jedná se o základní 
výukový kurz. Účastníky by měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti 
v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí 
informačních technologií. 

Počet účastníků: 
75 

Poslání a cíle kurzu: 
Informovat účastníky o nejnovějších trendech v oblasti kybernetické trestné 
činnosti, např.: počítačové podvody, krádeže peněžních prostředků  
z bankovních institucí aj. Kurz je zaměřen zejména na trestněprávní aspekty 
tohoto druhu trestné činnosti. 

Program kurzu: 
1. Vymezení základních pojmů a terminologie
2. Ochrana a zabezpečení dat, anonymita
3. Nastínění vývoje a trendy kybernetické trestné činnosti
4. Vymezení a důkazní zajištění jednotlivých projevů kybernetické tr. činnosti

a jejich trestněprávní kvalifikace
5. Mezinárodní právní aspekty boje s kybernetickou trestnou činností
6. Spolupráce s dalšími subjekty
7. Diskuse a výměna zkušeností

Odborný garant: 
Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.  

Katedra managementu a informatiky PA ČR 

Tel.: 974 828 206 

Způsob výuky: 
interaktivní přednáška, diskuse 

V rámci kurzu budou demonstrovány jednotlivé nástroje umožňující 

zjišťování a zajišťování informací v Internetu.    

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 

4 dny 

Termín konání: 
14. - 17. 03. 2022  Blok B, učebn7a  
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Název kurzu:   Kurz č. 37

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY JEDNÁNÍ KRIMINALISTICKÉHO 
EXPERTA PŘED SOUDEM 

Účastníci kurzu:
Kriminalističtí experti OKTE a KÚ PČR.

Počet účastníků: 
12 

Poslání a cíle kurzu: 
Nový zákon o znalcích zvyšuje požadavky na znaleckou činnost, narůstá role 
soudního znalce při hlavním líčení. Cílem kurzu – v podobě sociálně 
psychologického výcviku- je na základě řešení modelových situací posilovat 
sociální kompetence kriminalistických expertů, vystupujících před soudem 
v roli soudních znalců.  

Program kurzu: 
1. Kriminalistický expert v roli soudního znalce před soudem
2. Psychologická doporučení pro efektivní vystupování kriminalistických

expertů před soudem
3. Komunikačně náročné situace při výslechu soudního znalce před

soudem (teorie – analýza kasuistik)
4. Komunikačně náročné situace při výslechu soudního znalce před soudem

– modelové situace, hraní rolí

Odborný garant: 
Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 
doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. 
Katedra společenských věd PA ČR  
Tel.: 974 828 279, 249 

Způsob výuky: 
sociálně psychologický výcvik 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
2 dny 

Termín konání:     Blok B, učebna 302  
19. - 20. 05. 2022
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Název kurzu:   Kurz č. 38 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY TRESTNÍHO ZÁKONODÁRSTVÍ 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci SKPV a další zájemci o tuto problematiku. 

Počet účastníků: 
80 

Poslání a cíle kurzu: 
Cílem kurzu je informovat posluchače o aktuálních otázkách trestního práva 
hmotného a trestního práva procesního a praktická aplikace.  

Program kurzu: 
1. Aktuální otázky trestního práva hmotného
2. Aktuální otázky trestního práva procesního
3. Praktická aplikace

Odborný garant: 
JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D. 
Katedra trestního práva PA ČR 
Tel.: 974 828 326 

Způsob výuky: 
přednáška s praktickou aplikací 

Časový rozsah: 
9.00 – 13.00 hodin 

  1 den 

Termín konání: 
23. 03. 2022  Blok B, učebna 
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Název kurz: Kurz č. 39 

POSTUP POLICIE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ DŮKAZŮ V PŘÍPADECH 
PROKAZOVÁNÍ OVLIVNĚNÍ ALKOHOLEM A NÁVYKOVOU LÁTKOU 

U ŘIDIČŮ (PŘESTUPKY VERSUS TRESTNÉ ČINY) 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR zaměřeni na výkon služby dopravní policie PČR, 
příslušníci SKPV, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR a lektoři ÚVSP. 

Počet účastníků: 
100 

Poslání a cíle kurzu: 
Seznámení s aktuální účinnou právní úpravou a prokazování ovlivnění 
alkoholem a návykovou látkou u řidičů silničních motorových vozidel.  

Program kurzu: 
1. Rozbor zákonných postupů k získávání vzorků biologického materiálu,

jejich skladování
2. Získávání důkazů a následné zpracování dokumentace v případě

podezření na spáchání přestupku versus trestných činů
3. Postup policistů s účinností zákona 65/2017 Sb. ze dne 19. ledna 2017, o

ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4. Postup policistů s účinností zákona č. 250/2016 Sb. ze dne 12. července

2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
5. Alkohol a drogy při řízení vozidla a posouzení schopnosti jej řídit

Odborný garant: 
 pplk. Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D. 
 Katedra policejních činností PA ČR 
 Tel.: 974 828 370 

Způsob výuky: 
 přednášky, prezentace, diskuse  

Časový rozsah: 
 9.00 – 16.00 hodin 
 1 den 

Termín konání: 
04. 05. 2022 Blok B, učebna 
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Název kurzu:  Kurz č. 40 

PROBLEMATIKA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR, služby dopravní policie – dopravní inženýři a policisté 
zařazení do skupin dohledu na silniční provoz, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR,  
příslušníci HZS ČR. 

Počet účastníků: 
100 

Poslání a cíle kurzu: 
Seznámení s aktuální, účinnou právní úpravou bezpečného užívání 

pozemních komunikací ve vztahu k obsahu činnosti Policie ČR. 

Program kurzu: 
1. Současná účinná právní úprava, její problémy a nedostatky, požadavky na

její aktualizaci
2. Postupy dopravních inženýrů Policie ČR v návaznosti na stavební zákon a

správní řád
3. Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro

případ, kdy se rozhodnutí nevydává, a zda je či není Policie ČR dotčený
orgán dle správního řádu

4. Aktualizace stanovisek policie k povolování reklamních zařízení v souvisle
zastavěném území obce z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu (mimo ochranné pásmo pozemní komunikace)

5. Možnosti odstranění těchto negativních reklamních zařízení
6. Problematika rozdílů mezi vlastníkem stavby a pozemku pozemní

komunikace
7. Parkovací plochy na místních komunikacích
8. Problematika zvláštního užívání pozemních komunikací

Odborný garant: 
pplk. Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D. 
Katedra policejních činností PA ČR 
Tel.: 974 828 370 

Způsob výuky: 
přednášky, prezentace, diskuse 

Časový rozsah: 
9.00 –16.00 hodin 
1 den 

Termín konání: 
07. 04. 2022 Blok B, učebna 
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Název kurzu:                                                                                             Kurz č. 41 

VYBRANÉ PRÁVNÍ ASPEKTY POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY 

Účastníci kurzu: 
            Zaměstnanci MV ČR, pracovníci všeobecné správy, kteří vedou správní    
            řízení o žádostech o udělení státního občanství České republiky. 

 
Počet účastníků: 

max. 30 
 

Poslání a cíle kurzu: 
Kurz bude zaměřen na jednotlivé kategorie pobytů, kterými mohou cizinci v České 
republice disponovat. Další část kurzu bude zaměřena na pobytovou situaci cizinců, 
kteří jsou občané jiného členského státu Evropské unie s akcentem na oprávněnost 
jejich pobytu na území České republiky. V rámci kurzu bude zmíněna taktéž oblast 
tzv. neregulérních dokladů, respektive dokladů, kterými se cizinci nejvíce v praxi 
prokazují, a jsou tedy v rozporu s právním řádem. V poslední části kurzu proběhne 
analýza povinností v kontextu evidování pobytů na území České republiky, jejich 
ověřování a vedení státního občanství České republiky. 

 
 
Program kurzu: 

         1. Kategorie pobytů 

         2. Neregulérní doklady 

         3. Evidování pobytů – ověřování a vedení státního občanství České republiky 

 
        4. Oprávněnost pobytů jiných členských států Evropské unie na území České  
            republiky 

 
Odborný garant: 

Mgr. Jiří Víšek, Ph.D. 
      Katedra veřejného práva PA ČR  
      Tel.: 974 828 276 

 
 
Způsob výuky: 
              přednáška, diskuse 
 
 
Časový rozsah: 
              9.00 - 14.00 hodin 
              1 den 
 
 
Termín konání: 
              12. 04. 2022                                                                           Blok B, učebna 
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Název kurzu:           Kurz č. 42 
  
 

MODERNÍ TECHNOLOGIE ZAVÁDĚNÉ POLICIÍ ČR – 
DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY, VRTULNÍKY, DRONY 
 

 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR zařazení na základních útvarech Policie České 
republiky, na speciálních útvarech - SPJ, PMJ, OHS atd. 
 

 
Počet účastníků: 

20  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit zájemce s historií, vývojem a současným stavem technických 
prostředků používaných Policií ČR a se základními právními normami 
týkajícími se jejich bezpečného a zákonného nasazení. 
 

 
 
Program kurzu: 

1. Historie, současný stav a nové trendy donucovacích prostředků  
2. Policejní vrtulníky  
3. Drony u Policie ČR 

 
 

 
Odborný garant: 

pplk. Mgr. Tomáš Novotný 
Katedra kriminalistiky PA ČR  
Tel.: 974 828 023; 974 828 027 

 
 

 
Způsob výuky: 

přednášky, panelová diskuse - výměna zkušeností 
 
 
 
Časový rozsah: 

9.00 – 16.00 hodin 
1 den 

 
 
Termín konání: 
              27. 04. 2022                                                                     Blok B, učebna 511 
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Název kurzu:           Kurz č. 43 

 
 

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ A KRIMINALISTIKA 
 – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY – III. ČÁST 

 
 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci SKPV územních odborů nebo krajských ředitelství Policie ČR, 
příslušníci Vojenské policie ČR, zaměření účastníků na násilnou trestnou 
činnost. 

 
Počet účastníků: 

30  
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je rozebrat s frekventanty kurzu možnosti spolupráce policie a 
soudního lékařství při vyšetřování násilných trestných činů a náhodných úrazů, 
se zaměřením na ohledání místa činu. V druhé části kurzu budou prezentována 
témata – medicinské právo, novinky ve znalecké činnosti a odškodňování 
úrazů.  

 
 
Program kurzu: 

  
1. Ohledání místa činu při úmrtích násilnou smrtí (ze soudně lékařského  

 hlediska). Pitevní nálezy a komparace s nálezy na místě činu 

  

2. Právní okénko – novinky v medicinském právu, znalecká činnost ve    
zdravotnictví, odškodňování úrazů (bolestné a ztížení společenského 
uplatnění) 

 
Odborný garant: 

doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. 
Katedra kriminalistiky PA ČR 
Tel.: 974 828 027 
E-mail: m.sokol@polac.cz      

 
Způsob výuky: 
             přednášky, diskuse 

 
 
 
Časový rozsah: 
              9.00 - 15.00 hodin 
              1 den 
                                                                                    
 
Termín konání:                                                                         
             04. 05. 2022                                                                          Blok B, učebna 
 



 

58 
 

Název kurzu:                                                                                               Kurz č. 44 

DAŇOVÝ ŘÁD 

 
 
 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR, úředníci územní samosprávy, celníci, úředníci 
finanční a daňové správy.  

 
Počet účastníků: 
               30 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se zásadními prvky konstrukce daňového práva 
v ČR a jeho ústavně konformním výkladem. Jádrem kurzu je rozbor specifického 
typu řízení ve veřejné správě- daňového  řízení. Na základě judikatury  
a doktrinálních názorů bude věnována pozornost zejména kontroverzním institutům 
daňového řízení, jako je daňová kontrola, vyměřovací řízení v případech, kdy 
daňový subjekt nespolupracuje. Probráno bude rovněž řízení zajišťovací  
a vymáhací. V závěru kurzu bude věnována pozornost i trestné činnosti v oblasti 
daňové a vymezení hranice mezi správním deliktem a trestným činem a procesní 
zásada ne bis in idem. Kurz není zaměřen trestněprávně nebo kriminalisticky, proto 
je doplňkovým ke specializovaným kurzům k vyšetřování hospodářské kriminality. 

 

Program kurzu: 

        1. Daňové právo a jeho ústavní aspekty 

       2. Daňový řád a specifika procesních postupů při správě daní a poplatků  

           z pohledu ústavně konformního výkladu, základní zásady daňového  

           řízení  

       3. Daňové řízení obecně 

       4. Daňová kontrola, vyměřovací a doměřovací řízení 

       5. Zajišťovací instituty a exekuce  

       6. Hranice mezi správním deliktem a trestným činem, ne bis in idem  

 

 

 

 

 

 
Odborný garant: 
              doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.  
              Katedra správního práva a správní vědy PA ČR 
              Tel.: 974 828 270 
 
Způsob výuky: 
               interaktivní přednáška, diskuse 
 
Časový rozsah: 
              9.00 - 15.00 hodin 
              1den 
 
Termín konání: 
              31. 05. 2022                                                                          Blok B, učebna 
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Název kurzu:                                                                                               Kurz č. 45 

DAŇOVÝ ŘÁD 

 
 
 
Účastníci kurzu: 

Příslušníci Policie ČR, úředníci územní samosprávy, celníci, úředníci 
finanční a daňové správy.  

 
Počet účastníků: 
               30 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se zásadními prvky konstrukce daňového práva 
v ČR a jeho ústavně konformním výkladem. Jádrem kurzu je rozbor specifického 
typu řízení ve veřejné správě- daňového  řízení. Na základě judikatury  
a doktrinálních názorů bude věnována pozornost zejména kontroverzním institutům 
daňového řízení, jako je daňová kontrola, vyměřovací řízení v případech, kdy 
daňový subjekt nespolupracuje. Probráno bude rovněž řízení zajišťovací  
a vymáhací. V závěru kurzu bude věnována pozornost i trestné činnosti v oblasti 
daňové a vymezení hranice mezi správním deliktem a trestným činem a procesní 
zásada ne bis in idem. Kurz není zaměřen trestněprávně nebo kriminalisticky, proto 
je doplňkovým ke specializovaným kurzům k vyšetřování hospodářské kriminality. 

 

Program kurzu: 

        1. Daňové právo a jeho ústavní aspekty 

       2. Daňový řád a specifika procesních postupů při správě daní a poplatků  

           z pohledu ústavně konformního výkladu, základní zásady daňového  

           řízení  

       3. Daňové řízení obecně 

       4. Daňová kontrola, vyměřovací a doměřovací řízení 

       5. Zajišťovací instituty a exekuce  

       6. Hranice mezi správním deliktem a trestným činem, ne bis in idem  

 

 

 

 

 

 
Odborný garant: 
              doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.  
              Katedra správního práva a správní vědy PA ČR 
              Tel.: 974 828 270 
 
Způsob výuky: 
               interaktivní přednáška, diskuse 
 
Časový rozsah: 
              9.00 - 15.00 hodin 
              1den 
 
Termín konání: 
              07. 06. 2022                                                                         Blok B, učebna 
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Název kurzu:                                                                                         Kurz č. 46 
 

 
VYBRANÉ ASPEKTY ŠÍŘENÍ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE V 

KYBERPROSTORU 
 

 
Účastníci kurzu:  
             Příslušníci Policie ČR zařazení na SKPV (problematika mravnostní  
             kriminality).  
              

 
Počet účastníků:  
              60 
 
Poslání a cíle kurzu:  
               Seznámit účastníky s aktuální fenomenologií v oblasti šíření dětské porno- 
               grafie a s vybranými aspekty současného odhalování, prověřování a  
               vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti. Jedním z cílů kurzu je rovněž  
               interaktivní sdílení zkušeností z praxe.  

 
   

Program kurzu: 
                1. Legislativní rámec a kritéria trestněprávní kvalifikace 
                2. Aktuální formy šíření dětské pornografie v kyberprostoru 
                3. Problémové momenty odhalování, prověřování a vyšetřování šíření  
                    dětské pornografie v kyberprostoru 
                4. Specifika zajišťování důkazů v kyberprostoru 
                5. Možnosti a limity mezinárodní spolupráce v rámci uvedené problematiky 
 
 
Odborný garant:      
                 Mgr. Tomáš Najman 
                 Katedra kriminologie PA ČR  
                 Tel.: 974 828 257 

 
 

 
Způsob výuky:  
                 přednáška, prezentace, diskuse. 

 
 

Časový rozsah:  
                  9.00 – 15.00 hodin 
                  1 den 

 
 

Termín konání:  
                  08. 06. 2022                                                                      Blok B, učebna 
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Název kurzu:                                                                                             Kurz č. 47
      

             
KRAJNÍ PRAVICE A ISLAMISMUS V EU A ČR  
 
 

Účastníci kurzu: 
Zájemci z řad Policie ČR, pracovníci státní správy a další zájemci. 

 
 
Počet účastníků: 

60  
 
Poslání a cíle kurzu: 

Analýza vybraných projevů pravicového extremismu v EU a ČR 
Analýza vybraných projevů populistické radikální pravice v EU a ČR  
Analýza vybraných islamistických projevů v EU a ČR 
Aktuální opatření vůči krajní pravici a islamismu v EU a ČR 

      
 

Program kurzu: 
1. Úspěchy/neúspěchy krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu  
2. Přehled projevů krajní pravice v EU a v ČR 
3. Projevy islamismu v EU a ČR 
    Bezpečnostní rizika spojená s návratem bojovníků ISIS 
 
 
 

Odborný garant: 
doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D. 
Katedra bezpečnostních studií PA ČR 
Tel.: 974 828 248 
e-mail: danics.stefan@polac.cz 

 
 
Způsob výuky: 

teoretická přednáška – ideová východiska současné krajní pravice a využití 
populismu   
kazuistika násilí krajní pravice a vybrané narativy osobností krajní pravice 
vystoupení odborníka na problematiku islamismu, včetně uvedení příkladů 
diskuse a výměna zkušeností 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

 
 
Termín konání:  
               08. 06. 2022                                                                         Blok B, učebna 

mailto:danics.stefan@polac.cz
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Název kurzu:                                                                                          Kurz č. 48
    
      

EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÉ PRÁVO 
 
 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR, Policejního 
prezídia ČR a správ Policie ČR, učitelé středních policejních škol a další 
zájemci z řad Policie ČR a HZS ČR. 
 

 
Počet účastníků: 

max. 50  
 
Poslání a cíle kurzu: 

V souvislosti s řešením úkolů vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii poskytnout účastníkům kurzu základní teoretické poznatky 
týkající se procesu vzniku evropské integrace, jejího postupného vývoje, cílů 
a aktuálních úkolů zejména při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, 
tedy v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Zvýšená pozornost bude 
věnována recentním otázkám, nastoleným sjednáním Lisabonské smlouvy  
a událostmi, které následovaly po jejím vstupu v platnost.  

 
 

Program kurzu: 
1. Vývoj evropské integrace a členství v Evropské unii 
2. Institucionální struktura Evropské unie, evropské právo a jeho prameny 
3. Dimenze ochrany základních lidských práv v Evropské unii 
4. Prostor svobody, bezpečnosti a práva a nástroje sloužící k jeho realizaci 
 
 

 
Odborný garant: 

JUDr. Pavel Liška 
Katedra veřejného práva PA ČR  
Tel.: 974 828 253 
 

 
Způsob výuky: 

přednáška, diskuse 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 14.00 hodin 
1 den  
 

 
Termín konání: 

09. 06. 2022                                                                                           Blok B, učebna 
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Název kurzu:                                                                                        Kurz č. 49
          

 
ÚLOHA POLICIE ĆR V PROTIDROGOVÉ PREVENCI 

 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR (základní útvary MOP, OOP, SKPV). 
 

Počet účastníků: 
50  

 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit účastníky kurzu s úlohou Policie ČR v rámci aktuálního konceptu 
protidrogové politiky realizované v ČR a s možnostmi a limity protidrogové 
prevence prováděné policií ČR. Praktickým přínosem by mělo být seznámení 
s konkrétními projekty protidrogové prevence (Revolution Train, Správným 
směrem, To je zákon kámo apod.), které byly či aktuálně jsou realizované 
PČR. Součástí praktické části kurzu jsou prezentace příkladů dobré praxe a 
vzájemná výměna zkušeností, včetně zkušenosti s realizací protidrogové 
prevence distanční formou on-line. 

 
Program kurzu: 
 

1.  Stručná charakteristika současné drogové scény (drogová epidemiologie,   
     fenomenologie kriminality) 
2.  Protidrogová politika v ČR (legislativní rámec, koncept) 
3.  Teoretická východiska a základní pojmy protidrogové prevence 
4.  Protidrogová prevence realizovaná PČR (NPC, KŘ PČR)  
5.  Projekty protidrogové prevence (Revolution Train a další) 
6.  Problematika testování přítomnosti NL ve školách 

 
Odborný garant: 

PaedDr. Petr Přecechtěl 
Katedra kriminologie PA ČR 
Tel.: 974 828 263, 259 
kpt. Ing. Tomáš Kratina, Národní protidrogová centrála, odd. koordinace, 
vzdělávání a strategie 
Tel.: 974 836 429 
e-mail: tomas.kratina@pcr.cz 
 

Způsob výuky: 
Interaktivní přednáška, případové studie, řízená diskuse (zkušenosti 
z praxe) 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

 
Termín konání:                                                                            

13. 06. 2022              Blok B, učebna 
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Název kurzu: Kurz zrušen              Kurz č. 50 
 
 

KYBERNETICKÁ TRESTNÁ ČINNOST 
 

Účastníci kurzu: 
Příslušníci Policie ČR zařazeni zejména na SKPV. Jedná se o základní 

výukový kurz. Účastníky by měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti 

v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí 

informačních technologií. 

 
Počet účastníků: 

75  

Poslání a cíle kurzu: 
Informovat účastníky o nejnovějších trendech v oblasti kybernetické trestné 

činnosti, např.: počítačové podvody, krádeže peněžních prostředků                      

z bankovních institucí aj. Kurz je zaměřen zejména na trestněprávní aspekty 

tohoto druhu trestné činnosti. 

 
Program kurzu: 

1. Vymezení základních pojmů a terminologie 
2. Ochrana a zabezpečení dat, anonymita 
3. Nastínění vývoje a trendy kybernetické trestné činnosti 
4. Vymezení a důkazní zajištění jednotlivých projevů kybernetické tr. činnosti  
     a jejich trestněprávní kvalifikace 
5. Mezinárodní právní aspekty boje s kybernetickou trestnou činností  
6. Spolupráce s dalšími subjekty 
7. Diskuse a výměna zkušeností 

 
Odborný garant: 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.  

Katedra managementu a informatiky PA ČR 

Tel.: 974 828 206 

 

Způsob výuky: 
interaktivní přednáška, diskuse 

V rámci kurzu budou demonstrovány jednotlivé nástroje umožňující 

zjišťování a zajišťování informací v Internetu.    

 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 

4 dny 

 
 
Termín konání: 

13. - 16. 06. 2022               Blok B, učebna   
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Název kurzu:                                                                                        Kurz č. 51
          

 
DIPLOMATICKÉ MINIMUM 

 
 

Účastníci kurzu: 
Pracovníci Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia ČR 
a příslušní pracovníci Krajských ředitelství Policie ČR, styční důstojníci  
Policie ČR v zahraničí a pracovníci  Policie ČR vyslaní do zahraničí na kurzy, 
školení atd. 
 

Počet účastníků: 
50  

 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit účastníky kurzu se základy chování podle diplomatického 
protokolu, zásadami diplomatického práva a elementárními pravidly 
komunikace s médii. 

 
 

Program kurzu: 
 

1.  Základy a pokročilé zásady diplomatického protokolu 
2.  Společenská etiketa, představování, stolování, vítání/loučení delegací 
3.  Pravidla pro vedení bilaterálních jednání 
4. Prezentování, komunikace s médii, principy mezikulturní komunikace  
     a spolupráce, jednání lobbistických a nátlakových skupin, zaujímání  
     asertivních postojů vůči těmto skupinám 
5. Zacházení s pachateli protiprávních jednání chráněnými diplomatickou   
     imunitou 

 
 
Odborný garant: 

Mgr. Jiří Víšek, Ph.D. 
Katedra veřejného práva PA ČR 
Tel.: 974 828 276 
 
 

Způsob výuky: 
přednáška, diskuse 
 
 

Časový rozsah: 
9.00 – 15.00 hodin 
1 den 
 
 

Termín konání:                                                                            
15. 06. 2022              Blok B, učebna 
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Název kurzu:             Kurz č. 52 
 
 

MOC A NEMOC MÉDIÍ 
 

 
Účastníci kurzu: 

Tiskoví mluvčí všech úrovní z resortu MV ČR, Policie ČR, vedoucí obvodních  
oddělení a územních odborů PČR, pracovníci analytických oddělení Policie 
ČR a MV ČR, pracovníci tisku a prevence. 

 
 
Počet účastníků: 

25  
 
 
Poslání a cíle kurzu: 

Seznámit posluchače s postavením, funkcemi a účinky masmédií v soudobé 
společnosti, analýzou vlivu médií na společnost, analýzou a interpretací 
vybrané mediální kauzy, procesem tvorby veřejného mínění a jeho výzkumu 
s využitím banky sociálně vědních dat Sociologického ústavu AV ČR. 

 
Program kurzu: 

1. Vliv médií na společnost – vybrané otázky a problémy 
2. Veřejné mínění, jeho tvorba, výzkum a interpretace dat 
3. Analýza a interpretace mediální kauzy 
4. Sekuritizace jako intersubjektivní prezentace bezpečnostních hrozeb 
5. Zdroje sociálně vědních dat a možnosti jejich využití v sekundárních 

analýzách 
 
Odborný garant: 

Mgr. Josef Dubský 
Katedra  bezpečnostních studií PA ČR  
Tel.: 974 828 244 
e-mail: dubsky.josef@post.cz 

 
 

Způsob výuky: 
cca 1,5 hodinové přednášky lektorů s následující volnou diskusí na 
přednesená témata 

 
 
Časový rozsah: 

9.00 – 15.00 hodin 
1 den 

 
 
Termín konání: 

22. 06. 2022                   Blok B, učebna  
 
 

mailto:dubsky.josef@post.cz


 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATALOG PROGRAMU 

celoživotního vzdělávání 

v akademickém roce 2021/2022 
 
 

Připravil:                          doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. 
                                      Mgr. Jarmila Chvostková 
Vydavatel a tisk:            Policejní akademie České republiky v Praze 
                                      Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, 143 01 Praha 4 
Dáno do tisku:               červen 2021 
Počet stran:                   68 
Vydání:                          první 
Náklad:                          50 výtisků 
Druh tisku:                     CANON C800 

                    ISBN                              978-80-7251-524-0   
  

 

 
 

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. 
 
 


