
1. 
Pokyn 

děkana Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie 
ČR v Praze 

ze dne 24. ledna 2020, 
kterým se stanoví rozdělení nejvyššího možného počtu přijímaných 

uchazečů do studijních oborů, forem studia a kategorií uchazečů  
v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 

 
 

 
Čl. 1 

 
Pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 stanovuji, v souladu s čl. 3 odst. 6 
písm. c) a čl. 4 odst. 6 písm. c) pokynu rektora a děkanů fakult Policejní akademie 
České republiky v Praze č. 14/2019, rozdělení nejvyššího možného počtu 
přijímaných uchazečů do studijních oborů, forem studia a kategorií uchazečů, a to 
přílohou tohoto pokynu. 
 
 
 

Čl. 2 
 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 
 
 
 
 
Garant:  pplk. Mgr. Tomáš Rajčan 

vedoucí kanceláře děkana FBM PA ČR v Praze 
 
Č.j. PA-148-1/ČJ-2020-823000 
 
 
 
 

         doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 
                                                                                 děkan 

     schváleno elektronicky 
 



Příslušníci 

bezpečnostních 

sborů

Strážníci podle zákona o 

obecní policii

Vojáci zařazení ve 

Vojenské policii a 

Vojenském 

zpravodajství

1)
 
Státní zaměstnanci podle 

zákona o státní službě a                 

2) zaměstnanci podle 

zákoníku práce zařazení 

v rezortu Ministerstva 

vnitra
*)
, jejichž pracovní 

poměr k rezortu MV je 

sjednán na dobu neurčitou 

a ke dni podání přihlášky 

trvá alespoň 1 rok 

Ostatní 

uchazeči

Bezpečnostní management 

ve veřejné správě B71
20 5 5 10 80

Příloha k pokynu děkana FBM č. 1/2020

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Prezenční forma

Rozdělení nejvyššího počtu uchazečů přijímaných do studijních oborů, forem studia a kategorií uchazečů v 

přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Studijní obor

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU



Příslušníci 

bezpečnostních 

sborů

Strážníci podle zákona o 

obecní policii

Vojáci zařazení ve 

Vojenské policii a 

Vojenském 

zpravodajství

1)
 
Státní zaměstnanci podle 

zákona o státní službě a                 

2) zaměstnanci podle 

zákoníku práce zařazení 

v rezortu Ministerstva 

vnitra
*)
, jejichž pracovní 

poměr k rezortu MV je 

sjednán na dobu neurčitou 

a ke dni podání přihlášky 

trvá alespoň 1 rok 

Ostatní 

uchazeči

Bezpečnostní management 

ve veřejné správě B71
35 5 15 35 45

Příslušníci 

bezpečnostních 

sborů

1)
 
Státní zaměstnanci podle 

zákona o státní službě a                 

2) zaměstnanci podle zákoníku 

práce zařazení v rezortu 

Ministerstva vnitra
*)
, jejichž 

pracovní poměr k rezortu MV je 

sjednán na dobu neurčitou a ke 

dni podání přihlášky trvá 

alespoň 1 rok 

Ostatní uchazeči

Bezpečnostní management 

ve veřejné správě N71
10 10 45

Studijní obor

Prezenční forma studia

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Studijní obor

Kombinovaná forma



Příslušníci 

bezpečnostních 

sborů

1)
 
Státní zaměstnanci podle 

zákona o státní službě a                 

2) zaměstnanci podle zákoníku 

práce zařazení v rezortu 

Ministerstva vnitra
*)
, jejichž 

pracovní poměr k rezortu MV 

ČR je sjednán na dobu 

neurčitou a ke dni podání 

přihlášky trvá alespoň 1 rok 

Ostatní uchazeči

Bezpečnostní management 

ve veřejné správě N71
75 25 50

*) zaměstnanci zařazení na základě pracovní smlouvy v Ministerstvu vnitra, Policii České republiky nebo v organizačních 

složkách státu a příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem vnitra

Studijní obor

Kombinovaná forma studia


