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Rozhodnutí

Ministr spravedlnosti rozhodl v souladu s $ 21 odst. 3 zákona č. 3611967 sb.,
o znalcích a tlumoěnících, a ustanovením s 6 odst. 1 vyhlášky ě.3711967 Sb', kprovedení
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti úlastníka -
Policejní akademie české republiky , Prur"' IČ: a81J5445, Lhotecká 55917,l43 01
Praha 4, o z á p i s jmenovaného subjektu do seznamu znaleckých ústavů takto:

Policejní akademie české republiky v Praze se zapisuje do II. oddílu s€znamu
znaleckých ústavůo a to pro:

obor kriminalistika s rozsahem znaleckého oprávnění:
Forenzní biomechanika - kriminalistická taktika, kriminalistická metodika, kriminalistická
odorologie.
Policejní činnost - sluŽební zákroky.

obor sociální vědy s rozsahem znaleckého oprávnění:
Kriminolo gie - kriminolo gická analý za kriminality.

V ostatních ěástech - pro obor sociální vědy s rozsahem znaleckého oprávnění
pro politologii _ extremismus a terorismus' pro obor sport s rozsahem znaleckého oprávnění
pro sebeobranu a pťo obor školství a kultura s rozsahem znaleckého oprávnění
pro psychologii se žádost zamítá.

odůvodnění

Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., rektor Policejní akademie České republiky
v Praze, požádal dne 10. 3.2011 pod ěj. PA-006161II o zápis této vysoké školy do seznamu
znaleckých ústavů.

Na základě provedeného Ťízeni bylo zjištěno' že Policejní akademie České republiky
v Praze splňuje podmínky uvedené v organizaěním pokynu ministerstva spravedlnosti
ě. 4Il2010-oD-ZN ze dne 20. 12.20l0,jímž se upravuje postup při vyřizováni žáďostí o zápts
do seznamu znaleckých ústavů. Podle $ 6 tohoto pokynu lze vysokou školu nebo její součást
zapsat do seznamu znaleckých ústavů, má-li v příslušném nebo příbuzném oboru akreditován
doktorský studijní program. Policejní akademie proto bude zapsánajako znalecký ústav pro



obory, pro které má akreditoviín doktorský studijní program - Bezpečnostně právní studia.
Zapsěny tudíŽ budou obory kriminalistika a sociální vědy se shora uvedeným rozsahem
znaleckého oprávnění.

Zápis bude publikován v Ústředním věstníku České republiky a na webových
stránkách ministerstva spravedlnosti.

V ostatních navrhovaných oborech (obor sociální vědy: Politologie - extremismus
a terorismus; obor sport: Sebeobrana a obor školství a kultura: Psychologie) nemá Policejní
akademie akreditován doktorský studijní program anelzeje ani považovat za obory shora
uvedenému programu pŤíbuzné. Ztohoto důvodu nebylo moŽné Žádosti vyhovět.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad, a to písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí na
adresu Ministerstva spravedlnosti ČR' Vyšehradská 16, I2810 Praha 2. O rozkladu rozhodne
ministr spravedlnosti.
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