18.
POKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 9. listopadu 2018,

kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní
akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro akademický
rok 2019/2020

Čl. 1

Studijní programy
1) Policejní akademie České republiky v Praze jako univerzita se člení na dvě
fakulty, jimiž jsou:
a) Fakulta bezpečnostně právní (FBP),
b) Fakulta bezpečnostního managementu (FBM).
2) Přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy
organizují příslušné fakulty, přijímací řízení pro doktorský studijní program
organizuje univerzita.
3) Fakulta bezpečnostně právní realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními
obory:
aa) Bezpečnostně právní studia;
ab) Kriminalistika a další forenzní disciplíny;
ac) Policejní činnosti.
b) Navazující magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia
se studijními obory:
ba) Policejní management a kriminalistika;
bb) Bezpečnostně strategická studia.
4) Fakulta bezpečnostního managementu realizuje následující studijní programy
a obory:
a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě;

b) Navazující magisterský studijní program Veřejná správa se studijním
oborem: Bezpečnostní management ve veřejné správě.
5) Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem:
Bezpečnostní management a kriminalistika, který je realizován jako univerzitní
s ingerencí obou fakult.
6) Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu
kombinovaném. Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium se ukončuje
státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce.
Absolventům je přiznáván titul „bakalář“, ve zkratce „Bc“.
7) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program.
Standardní doba studia jsou dva roky. Magisterský studijní program lze
absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Studium se
ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové
práce. Absolventům je přiznáván titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“
8) Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ navazuje na
magisterské studijní programy „Bezpečnostně právní studia“ a „Veřejná
správa“. Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium lze absolvovat
kombinovanou formou studia. Studium je zakončeno státní doktorskou
zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům je přiznán akademický
titul „ doktor“ ve zkratce „Ph.D.“, uváděný za jménem.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze pro akademický rok
2019/2020 je do 15. března 2019.
Uchazeči se mohou přihlásit ke studiu na obě dvě fakulty a v rámci Fakulty
bezpečnostně právní na více studijních oborů; v rámci obou fakult je možné se
hlásit současně jak na prezenční, tak na kombinovanou formu studia.

Nebude-li studijní obor, na který si uchazeč podal přihlášku, otevřen, bude mu
umožněno změnit přihlášku na jiný studijní obor, anebo mu bude vrácen
poplatek.
V rámci doplnění počtu přijatých uchazečů podle čl. 7 mohou být přijati
i uchazeči, kteří do vydání rozhodnutí předloží maturitní vysvědčení, které
nebylo předloženo v původním termínu do 30. června 2019.
2) Bakalářský studijní program:
a) Způsob podání přihlášky: uchazeč o studium je povinen se zaregistrovat
prostřednictvím

studijního

informačního

systému

školy

(https://sis.polac.cz/login.php?do=prihlaska). Přihlášku ze systému je nutno
vytisknout,

vlastnoručně

podepsat

a

v

listinné

podobě

spolu

s požadovanými přílohami odeslat či osobně doručit na studijní oddělení
PA ČR v Praze do 15. března 2019 včetně.
b) Přílohy přihlášky:
Pro civilní uchazeče:
vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 100,- Kč (např.
poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.),
banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710,
variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa
Policejní akademie.
Dále čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu
předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis
z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.
Součástí přihlášky je i ověřená kopie maturitního vysvědčení, uchazeči
maturitních ročníků předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení
nejpozději do 30. června 2019.
Pro příslušníky bezpečnostních sborů:
Vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 100,- Kč
(např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu
apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky
0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu adresa Policejní akademie.

Potvrzení o existenci služebního poměru příslušníka bezpečnostního
sboru, vydané personálním oddělením.
Osvědčení o úspěšném vykonání služební zkoušky, byla-li u daného
příslušníka vyžadována.
Součástí přihlášky je i ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Pro vojáky z povolání:
Vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 100,- Kč
(např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu
apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky
0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu adresa Policejní akademie.
Potvrzení o existenci služebního poměru vojáka z povolání, vydané
personálním oddělením.
Součástí přihlášky je i ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Pro strážníky městské a obecní policie:
Vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 100,- Kč
(např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu
apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky
0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu adresa Policejní akademie.
Potvrzení o existenci pracovního poměru strážníka, vydané personálním
oddělením příslušného městského nebo obecního úřadu.
Potvrzení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle § 4e zákona
o obecní policii.
Součástí přihlášky je i ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Pro státní zaměstnance podle zákona o státní službě:
vlepený doklad

o

zaplacení

administrativního

poplatku

100,-

Kč

(např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu
apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky
0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu adresa Policejní akademie.

Potvrzení o existenci služebního poměru státního zaměstnance podle
zákona o státní službě, vydané personálním oddělením příslušného úřadu.
Osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky.
Součástí přihlášky je i ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Požadované přílohy přihlášky, kterými se prokazuje ověření splnění
podmínek pro přijetí ke studiu, je uchazeč povinen předložit zároveň
s přihláškou s výjimkou
-

maturitního vysvědčení u studentů letos maturujících ročníků, kteří
úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení předloží nejpozději
do 30. června 2019; výjimku může povolit děkan příslušné fakulty avšak
nejpozději do vydání rozhodnutí.

-

osvědčení o úspěšném vykonání služební zkoušky

příslušníka

bezpečnostního sboru, které uchazeč předloží nejpozději do 31. května
2019.
3) Navazující magisterský studijní program:
a) Způsob podání přihlášky: uchazeč o studium je povinen se zaregistrovat
prostřednictvím

studijního

informačního

systému

školy

(https://sis.polac.cz/login.php?do=prihlaska). Přihlášku ze systému je nutno
vytisknout,

vlastnoručně

podepsat

a

v

listinné

podobě

spolu

s požadovanými přílohami odeslat či osobně doručit na studijní oddělení
PA ČR v Praze do 15. března 2019 včetně).
b) Přílohy přihlášky: vlepený doklad o zaplacení administrativního
poplatku 100,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení
o bankovním převodu apod.) banka ČNB Praha, číslo účtu 0000190002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol
0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží
k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti.
Dále je součástí přihlášky u uchazečů z bakalářských studijních programů
realizovaných mimo PA ČR v Praze výpis ze studijní dokumentace jiné
vysoké školy potvrzený studijním oddělením, případně ověřené
absolventské dokumenty z bakalářského studia jiné vysoké školy, které

je třeba předložit nejpozději do 30. června 2019. U absolventů
a studujících na PA ČR v Praze zajišťuje tuto dokumentaci studijní
oddělení PA ČR v Praze.
Požadované přílohy přihlášky, kterými se prokazuje ověření splnění
podmínek pro přijetí ke studiu, je uchazeč povinen předložit zároveň
s přihláškou, kromě letos absolvujících ročníků bakalářských studijních
programů, kteří úředně ověřené absolventské dokumenty předloží
nejpozději do 30. června 2019. Výjimku může povolit děkan příslušné
fakulty avšak nejpozději do vydání rozhodnutí.
4) Doktorský studijní program:
a) Způsob podání přihlášky: uchazeč o studium je povinen se zaregistrovat
prostřednictvím

studijního

informačního

systému

školy

(https://sis.polac.cz/login.php?do=prihlaska). Přihlášku ze systému je nutno
vytisknout,

vlastnoručně

podepsat

a

v

listinné

podobě

spolu

s požadovanými přílohami odeslat či osobně doručit na studijní oddělení
PA ČR v Praze do 15. března 2019 včetně).
b) Přílohy přihlášky: vlepený doklad o zaplacení administrativního
poplatku 100,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení
o bankovním převodu apod.) – banka ČNB Praha, číslo účtu 0000190002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol
0379, název účtu – adresa Policejní akademie, úředně ověřené kopie
diplomu o ukončeném magisterském studiu a vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu, stručný životopis
obsahující zejména profesní dráhu uchazeče, doklad o eventuálních
předchozích vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách. Součástí
přihlášky je navržené téma disertační práce zpracované v rozsahu 2 - 3
stran, vycházející z projektů vědeckovýzkumné činnosti PA ČR v Praze,
opatřené stanoviskem proděkana pro vědu příslušných fakult (problematika
kriminalistiky proděkan FBP, problematika bezpečnostního managementu
proděkan FBM). Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení

o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu
na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.
5) Podáním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováních svých osobních údajů
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,
a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Další podrobnosti nalezne uchazeč ve
veřejné části internetových stránek PA ČR v sekci „Zájemci o studium“.

Čl. 3

Počty studentů a další podmínky pro přijetí
ke studiu v bakalářských studijních programech na fakultách PA ČR
Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na
Fakultě bezpečnostně právní a Fakultě bezpečnostního managementu PA ČR jsou
ke studiu přijímáni, v souladu s § 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, na základě těchto dalších podmínek:
1) Příslušníci bezpečnostní sborů:
a) jsou přijímáni na základě prokázání schopností a nadání potřebných pro
výkon služební činnosti vykonávané na služebním místě, pro které se
vyžaduje vysokoškolské vzdělání. Splnění této podmínky se prokazuje
písemným doporučením ředitele bezpečnostního sboru, které bude
obsahovat

celkový

seznam

příslušníků

doporučených

ke

studiu

v konkrétním studijním programu a oboru na fakultě PA ČR v Praze,
doručeného Policejní akademii ČR do 31. května 2019; k písemnému
doporučení přesahujícímu nejvýše stanovený počet přijímaných nebude
přihlíženo.

Nejvyšší

počet

přijímaných

příslušníků

ke

studiu

do

jednotlivých studijních oborů a forem studia podle čl. 3 odst. 1 písm. a)
stanoví děkani příslušných fakult interním aktem řízení.
b) ti, kteří nebyli ke studiu přijati podle čl. 3 odst. 1 písm. a), jsou přijímáni na
základě znalostí prokázaných úspěšným vykonáním služební zkoušky,
byla-li u daného příslušníka vyžadována, a celkového prospěchu

dosaženého u maturitní zkoušky; rozhoduje pořadí nejlepších podle
celkového prospěchu dosaženého u maturitní zkoušky.
2) Vojáci z povolání vykonávající službu v ministerstvu obrany, ve vojenských
školách, ve Vojenské policii, nebo ve Vojenském zpravodajství jsou přijímáni
na základě celkového prospěchu dosaženého u maturitní zkoušky; rozhoduje
pořadí nejlepších podle celkového prospěchu dosaženého u maturitní
zkoušky.
3) Strážníci podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jsou přijímáni na
základě úspěšného vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle § 4e
zákona o obecní policii a celkového prospěchu dosaženého u maturitní
zkoušky;

rozhoduje

pořadí

nejlepších

podle

celkového

prospěchu

dosaženého u maturitní zkoušky.
4) Státní zaměstnanci podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jsou
přijímáni na základě úspěšného vykonání úřednické zkoušky nebo zákonné
domněnky úspěšného vykonání úřednické zkoušky a celkového prospěchu
dosaženého

u maturitní zkoušky;

rozhoduje

pořadí nejlepších

podle

celkového prospěchu dosaženého u maturitní zkoušky.
5) Ostatní uchazeči:
a) jsou přijímáni na základě prokázání znalostí základů společenských věd
a cizího jazyka. Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním
a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných
společností www. Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2018 do května
2019, a to z testů Základy společenských věd (ZSV) a Cizí jazyk (dle
výběru).
b) Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu
započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost
www.Scio.cz, s.r.o. Policejní akademii ČR v elektronické podobě po
posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2019.

c) Výsledku Národních srovnávacích zkoušek bude přidělen celkový počet
bodů rovnající se součtu tzv. harmonizovaných percentilů zaokrouhlených
na jedno desetinné místo z jednotlivých oddílů testů.
d) Uchazeči, kteří dosáhli u maturitní zkoušky průměru známek nejvýše 1,5,
budou bonifikováni tak, že celkový počet bodů dosažený podle čl. 3
odst. 5 písm. c) bude přepočítán koeficientem 1,1.
e) Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí nejlepších dle celkového počtu
dosažených bodů.
6) Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů činí:
a) 600

do

studijního

programu

Bezpečnostně

právní

studia

uskutečňovaného na Fakultě bezpečnostně právní,
b) 265 do studijního programu Veřejná správa uskutečňovaného na Fakultě
bezpečnostního managementu,
c) Konkrétní rozdělení nejvyššího možného počtu přijímaných do studijních
oborů, forem studia a kategorií studentů stanoví děkani interním aktem
řízení; v případě, že se do některé skupiny daného studijního programu
přihlásí menší počet uchazečů než stanovený nejvyšší možný počet
přijímaných uchazečů, může děkan příslušné fakulty přesunout uvolněná
místa do jiné skupiny, popř. i jiného studijního programu (bakalářského
i magisterského).
Čl. 4

Počty studentů a další podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech na fakultách PA ČR
Uchazeči

o

studium

v navazujících

magisterských

studijních

programech

uskutečňovaných na Fakultě bezpečnostně právní a Fakultě bezpečnostního
managementu PA ČR v Praze jsou ke studiu přijímáni, v souladu s § 49 odst. 1 zák.
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na základě těchto dalších podmínek:
1) U všech uchazečů se vyžaduje dosažení znalostí prokázaného vykonáním
státních zkoušek z bloku těchto předmětů:
a) Kriminologie nebo Psychologie, Správní právo a Trestní právo,

nebo
b) Kriminalistika (technika, taktika, metodika vyšetřování) a Trestní právo,
nebo
c) Činnost cizinecké policie, Dopravně bezpečnostní činnost policie,
Pořádková činnost policie nebo Operativně pátrací činnost policie,
Kriminalistika a Trestní právo,
nebo
d) Analýza rizika, Bezpečnost a krizové řízení a Ekonomika při řešení
krizových situací.
V odůvodněných případech může schválit výjimku z této podmínky děkan
příslušné fakulty na základě písemné žádosti.
2) Příslušníci bezpečnostní sborů:
a) jsou přijímáni na základě prokázání schopností a dovedností potřebných
pro výkon služební činnosti vykonávané na služebním místě, pro které
se vyžaduje vysokoškolské magisterské vzdělání. Splnění této podmínky
se prokazuje písemným doporučením ředitele bezpečnostního sboru,
které bude obsahovat celkový seznam příslušníků doporučených ke
studiu v konkrétním studijním programu a oboru na fakultě PA ČR
v Praze, doručeného Policejní akademii ČR v Praze do 31. května 2019;
k písemnému doporučení přesahujícímu nejvýše stanovený počet
přijímaných nebude přihlíženo. Nejvyšší počet přijímaných příslušníků ke
studiu do jednotlivých studijních oborů a forem studia podle čl. 4 odst. 2
písm. a) stanoví děkani příslušných fakult interním aktem řízení.
b) ti, kteří nebyli ke studiu přijati podle čl. 4 odst. 2 písm. a), jsou přijímáni na
základě prokázání schopností, nadání a znalostí, a to průměrným
prospěchem dosaženým u všech zkoušek z povinných předmětů
v bakalářském studiu zaokrouhleným na dvě desetinná místa; do
průměrného prospěchu jsou započítávány i známky „neprospěl/a“. Za
prospěch získává uchazeč počet bodů vypočítaný dle tohoto vzorce:
Body = 400 - (prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa x 100)

3) Ostatní uchazeči jsou přijímáni na základě prokázání schopností, nadání
a znalostí, a to průměrným prospěchem dosaženým u všech zkoušek
z povinných

předmětů

v bakalářském

studiu

zaokrouhleným

na

dvě

desetinná místa; do průměrného prospěchu jsou započítávány i známky
„neprospěl/a“. Za prospěch získává uchazeč počet bodů vypočítaný dle
tohoto vzorce:
Body = 400 - (prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa x 100)
4) Studenti, kteří se zúčastnili studentské odborné vědecké činnosti (SVOČ)
a jejichž práce byla oceněna, jsou bonifikováni připsáním 10 bodů navíc; za
každou oceněnou práci je uchazeč bonifikován zvlášť.
5) Uchazeči uvedení v odst. 2 písm. b) a v odst. 3 jsou přijímáni v pořadí podle
počtu dosažených bodů. Děkan příslušné fakulty může přijmout bez
ověřování podmínek uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) až odst. 4 ty
uchazeče, kteří splňují podmínky uvedené v čl. 4 odst. 1 a absolvovali
studium bakalářského studijního programu s vyznamenáním, pokud o to
požádají.
6) Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů činí:
a) 270

do

studijního

programu

Bezpečnostně

právní

studia

uskutečňovaného na Fakultě bezpečnostně právní,
b) 180 do studijního programu Veřejná správa uskutečňovaného na Fakultě
bezpečnostního managementu,
c) Konkrétní rozdělení nejvyššího možného počtu přijímaných do studijních
oborů, forem studia a kategorií studentů stanoví děkani interním aktem
řízení; v případě, že se do některé skupiny daného studijního programu
přihlásí menší počet uchazečů než stanovený nejvyšší možný počet
přijímaných uchazečů, může děkan příslušné fakulty přesunout uvolněná
místa do jiné skupiny, popř. i jiného studijního programu (bakalářského
i magisterského).

Čl. 5

Počty studentů a další podmínky pro přijetí
ke studiu v doktorském studijním programu na PA ČR
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu uskutečňovaném na PA ČR
jsou ke studiu přijímáni, v souladu s § 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, na základě těchto dalších podmínek:
1) Odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve
studijním programu, které jsou ověřeny přijímací zkouškou.
2) Přijímací zkouška je částečně písemná, částečně ústní.
3) U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk
uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech
přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi jednotlivé části přijímací zkoušky je
následující:
-

písemný test z cizího jazyka (0 – 10 bodů);

-

odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce
(0 - 20 bodů);

-

posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0 - 10 bodů);

-

prokázání

znalostí

z předmětů

teorie

práva

a

ústavní

právo,

kriminalistika, trestní právo, psychologie, kriminologie, management
v rozsahu dle tematických okruhů, které jsou uveřejněny ve veřejné
části internetových stránek (0 - 20 bodů).
4) Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl
minimálně 40 bodů. Uchazeči jsou přijímání v pořadí podle počtu
dosažených bodů.
5) Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů činí: 20

Čl. 6

Dodatečné přijímací řízení
1) V případě, že po uplynutí lhůty pro podání přihlášek se ke studiu na příslušné
fakultě nepřihlásí dostatečné množství uchazečů, může děkan fakulty
rozhodnout

o

vyhlášení

dodatečného

přijímacího

řízení.

Vyhlášení

dodatečného přijímacího řízení děkan oznámí rektorovi.
2) Fakulta zveřejní podmínky dodatečného přijímacího řízení ve veřejné části
internetových stránek. Podmínky dodatečného přijímacího řízení musí být
shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení na příslušný
akademický rok s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu
přijatých uchazečů. Tyto podmínky musí být zveřejněny tak, aby byla
zachována lhůta podle ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách.
Období pro ověřování splnění podmínek přijetí musí skončit do začátku
příslušného akademického roku.
3) Obdobně podle odstavců 1 a 2 postupuje rektor v případě doktorského
studijního programu uskutečňovaného na PA ČR.
Čl. 7

Doplnění počtu přijatých uchazečů
1) V případě, že se někteří uchazeči přijatí ke studiu v daném studijním
programu nezapíší do studia, může děkan doplnit počet přijatých uchazečů
o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů
nebo stanovené bodové hranici nebyli původním rozhodnutím přijati, a to
v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení.
2) Pokud by podmínky pro přijetí v doplňovacím řízení splňoval uchazeč, který
podal odvolání proti původnímu rozhodnutí, může děkan původní rozhodnutí
změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání. V ostatních případech děkan vydá
nové rozhodnutí o přijetí.
3) Obdobně podle odstavců 1 a 2 postupuje rektor v případě doktorského
studijního programu uskutečňovaného na PA ČR.

Čl. 8

Poplatky
1) Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 100,-Kč.
Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Má-li přihláška
formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve
stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil
základní podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se
zastavuje.

Vyrozumění o zastavení přijímacího

řízení se

uchazečům

nedoručuje. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek
nevrací. V případě, že uchazeč žádá o výjimku dle čl. 4 odst. 1 tohoto pokynu,
není povinen poplatek zaplatit do doby kladného rozhodnutí o jeho žádosti;
pokud poplatek již zaplatil, bude mu vrácen v případě negativního rozhodnutí
o jeho žádosti.
2) Poplatek za překročení standardní doby studia bude vyměřen v 5. roce studia
u studentů bakalářského studia a ve 4. roce studia u studentů navazujícího
magisterského studia. Výše poplatku je stanovena v souladu s § 95 odst. 8,
písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Ministerstvem vnitra.
Čl. 9

Schválení podmínek přijímacího řízení
Shora uvedené podmínky příjímacího řízení byly v těch částech, které odpovídají
kompetenci příslušného akademického senátu podle zákona o vysokých školách,
schváleny:
-

Akademickým senátem FBP dne 26. 10. 2018,

-

Akademickým senátem FBM dne 26. 10. 2018,

-

Akademickým senátem PA ČR dne 26. 10. 2018.

Čl. 10

Adresa školy
Policejní akademie České republiky v Praze
studijní oddělení
P.O.BOX 54
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4 - Kamýk
tel.: 974828627-9
e-mail: so@polac.cz
www.polac.cz

Čl. 11

Závěrečná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Garant: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání
Č. j. PA-1071-18/ČJ-2018-820000

pplk. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
děkan Fakulty bezpečnostně právní děkan Fakulty bezpečnostního managementu
schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c. mult.
rektor
schváleno elektronicky

