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Z p r á v a 
o průběhu přijímacího řízení na PA ČR v Praze 

pro akademický rok 2020/2021 
 
 

A. 
Informace o konání přijímacího řízení 

 
a) termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:  

- u bakalářských a magisterských studijních oborů nebyla přijímací zkouška organizována,  
- u doktorského studijního program přijímací zkouška konána dne 10. 6. 2020, 
- u doktorského studijního program přijímací zkouška v dodatečném přijímacím řízení konána 

dne 21. 1. 2021 
 

b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  
- červenec - srpen 2020 
- září - říjen 2020 u rozhodnutí v rámci doplnění počtu přijímaných uchazečů 
- leden 2021 u rozhodnutí v rámci dodatečného přijímacího řízení  

 
c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:  

- srpen - říjen 2020 
- říjen - únor 2021 u rozhodnutí vydaných v dodatečném přijímacím řízení a v rámci doplnění 

počtu přijímaných uchazečů 1  
 

d) termín skončení příjímacího řízení: 5. 5. 2021 
 

 
B. 

 
I. Bakalářské a magisterské studijní programy 

 
 
1. Informace o přijímacích zkouškách 
 
V průběhu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech nebyly 
fakultami organizovány přijímací zkoušky. Při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu ve smyslu 
§ 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, bylo postupováno podle pokynu rektora 
č. 14/2019, kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze a 
podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021, který byl dostupný na 
https://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/term_prihl20.pdf 

                                                           
1 včetně rozhodnutí doručených veřejnou vyhláškou, nepodařilo-li se doručit na adresu nahlášenou uchazečem pro 
doručování 
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2. Informace o výsledcích přijímacího řízení 
 

bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia,  
studijní obor Bezpečnostně právní studia (B60) 

 
a) počet podaných přihlášek: 1176 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 931 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 245 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 263 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 263 
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 65 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 
 
 

bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia,  
studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny (B61) 

 
a) počet podaných přihlášek: 291 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 209 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 82  
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku  

přezkoumání původního rozhodnutí: 71 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 71  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 19 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 

 
 

bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia,  
studijní obor Policejní činnosti (B62) 

 
a) počet podaných přihlášek: 316 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 291  
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 25 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 198 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 198  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 31 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 

 
 

bakalářský studijní program Veřejná správa,  
studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správa (B71) 

 
a) počet podaných přihlášek: 488 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 397 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 91 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 229 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 229  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 102 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 
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magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia 
studijní obor Policejní management a kriminalistika (N61) 

 
a) počet podaných přihlášek: 488 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 378 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 110  
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 270 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 270  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 30 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 

 
 

magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia 
studijní obor Bezpečnostně strategická studia (N62) 

 
a) počet podaných přihlášek: 64 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 42  
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 22 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 30 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 30 
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 12 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 

 
 

magisterský studijní program Veřejná správa 
studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (N71) 

 
a) počet podaných přihlášek: 243 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 193  
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 50  
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 193 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 193  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 0 
g) počet podaných přihlášek v dodatečném přijímacím řízení: 53 
h) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí v dodatečném přijímacím řízení: 45  
i) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí v dodatečném přijímacím řízení: 8  
j) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí v dodatečném přijímacím řízení: 20 
k) počet uchazečů přijatých celkem v dodatečném přijímacím řízení: 20  

 
 

II.  Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, 
studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika (P61) 

 
 
1. Informace o přijímací zkoušce 
 
V rámci přijímacího řízení ke studiu v doktorském studijním programu organizovala vysoká škola 
přijímací zkoušku. Při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu ve smyslu § 50 zák. č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, bylo postupováno podle pokynu rektora č. 14/2019, kterým se stanoví termín 
podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro 
akademický rok 2020/2021, který byl dostupný na:  
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https://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/term_prihl20.pdf . 
Přijímací zkouška se konala v převážném rozsahu jako ústní, zčásti jako písemná (test z cizího jazyka). 
U přijímací zkoušky bylo možné získat maximálně 60 bodů.  Celkový bodový zisk uchazeče se 
sestával z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky.  

 
Rozložení bodů mezi jednotlivé části přijímací zkoušky bylo 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). 

 
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů. Uchazeči byli 
přijímání v pořadí podle počtu dosažených bodů. 
 
Úplné zadání zkušebních okruhů z výše uvedených předmětů – viz příloha 1, zadání testových 
zkušebních otázek z cizího jazyka včetně uvedení správného řešení – viz příloha 2.2 
 
2. Informace o výsledcích přijímacího řízení 
 
a) počet podaných přihlášek: 18 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 18 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 0 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí: 6 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 6  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 0 
g) počet podaných přihlášek v dodatečném přijímacím řízení: 8 
h) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí v dodatečném přijímacím řízení: 8  
i) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí v dodatečném přijímacím řízení: 0 
j) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě výsledku 

přezkoumání původního rozhodnutí v dodatečném přijímacím řízení: 7 
k) počet uchazečů přijatých celkem v dodatečném přijímacím řízení: 7 
 
 
 
3. Základní statistické charakteristiky písemné části přijímací zkoušky: 
 
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné části přijímací zkoušky: 24 
b) nejlepší možný výsledek písemné části přijímací zkoušky: 10 
c) nejlepší skutečně dosažený výsledek části písemné přijímací zkoušky: 10 
d) průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 4,75 
e) směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,85 
  
 

                                                           
2 U testu z cizího jazyka jsou správné odpovědi označeny barevně. 
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Fakulta bezpečnostně právní 
 

Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program 
 
Katedra kriminalistiky (KKRIM) 

 
Kriminalistika 

1. Pojem a význam kriminalistických stop, jejich základní dělení. 
2. Pojem a význam kriminalistické identifikace, její druhy a využití. 
3. Metody identifikace osob, základní požadavky na stopy a srovnávací materiály. 
4. Způsob páchání trestných činů a jejich kriminalistický význam. 
5. Možnosti a způsoby dokumentace kriminalisticky relevantních událostí. 
6. Hlavní kriminalisticko-taktické metody využívané v kriminalistické praxi. 
7. Využití znalců v kriminalistické praxi. 
8. Specifika výslechu dětí, starých osob a cizinců. 
9. Struktura metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 
10. Metodika vyšetřování dopravních nehod. 
 
Katedra trestního práva 

Trestní právo 
1. Skutek a jeho význam v trestním právu hmotném a procesním 
2. Základy trestní odpovědnosti s akcentem na protiprávnost 
3. Společenská škodlivost a její význam pro kvalifikaci skutku 
4. Okolnosti vylučující protiprávnost 
5. Formální a materiální pojetí trestného činu 
6. Ochrana života a zdraví prostředky trestního práva 
7. Listina základních práv a svobod jako pramen trestního práva hmotného a 

procesního 
8. Dokazování v trestním řízení (základní zásady) 
9. Presumpce neviny 
10. Postup před zahájením trestního stíhání (rozhodnutí) 
11. Vyšetřování 
12. Hlavní líčení 
13. Opravné prostředky 
14. Zvláštní způsoby řízení 
15. Trestní odpovědnost právnických osob 
16. Soudnictví ve věcech mládeže 



Příloha č. 1 k č.j. PA-   -1/ČJ-    -2021 
  Počet listů: 5 

2 
 

Katedra kriminologie (KKRE) 
Kriminologie - obecná část: 

1. Kriminologie jako věda o kriminalitě 
2. Kriminalita jako předmět kriminologie 
3. Kriminální statistika jako zdroj informací o kriminalitě 
4. Stav. struktura a dynamika jako základní pojmy kriminální fenomenologie 
5. Latentní kriminalita a další faktory zkreslující kriminální statistiky 
6. Kriminologické výzkumy jako alternativní zdroj informací o kriminalitě 
7. Klasická kriminologická škola a neoklasické kriminologické přístupy 
8. Pozitivistické kriminologické přístupy 
9. Biologické a psychologické přístupy k příčinám kriminality 
10. Sociologické přístupy k příčinám kriminality - konsenzuální pojetí a pojetí 

konfliktu 
11. Vyústění klasického a pozitivistického uvažování do kontroly kriminality 
12. Trestní politika - kriminalizace, účel trestání, alternativní tresty 
13. Principy restorativní justice 
14. Pachatel trestného činu - význam kriminologického zkoumání pro trestní právo 

hmotné a procesní 
15. Oběť trestného činu - význam kriminologického zkoumání pro trestní právo 

hmotné a procesní 
 

Kriminologie - zvláštní část: 
Kriminologická analýza vybraných druhů kriminality (kriminální fenomenologie + 
etiologie, pachatelé + oběti, represe + prevence). 
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Fakulta bezpečnostního managementu 

 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program 

 
Katedra managementu a informatiky 

Management 
1. Managementu v organizaci. Pojetí, úkoly, činnosti (Aplikace managementu 

v policii a ve veřejné správě). Základní pojmy managementu. 
2. Vývoj managementu, myšlenkové směry klasického managementu, soudové 

manažerské přístupy. 
3. Manažerské funkce, jejich dělení a charakteristika. 
4. Manažerská funkce vedení lidí. Teorie vedení. Základní přístupy a způsoby 

vedení lidí. Leader – manažer v organizaci. 
5. Průběžné manažerské funkce: analýza, rozhodování a implementace. Metody na 

podporu rozhodování. 
6. Strategický management, metody hodnocení organizací. 
7. Manažerské kompetence. Osobnost manažera. 
8. Teorie motivace. Vývoj motivačních koncepcí. Nežádoucí motivace. 
9. Teorie komunikace. Proces komunikace. Komunikace v organizaci. 
10. Moderní pojetí řízení organizace – koncepce. 
11. Moderní metody Time managementu. 
12. Manažerská funkce organizování – organizační struktury. 
 

Management lidských zdrojů 
1. Pojetí, význam, vývoj a úkoly MLZ v organizaci. 
2. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst. 
3. Proces získávání a výběru pracovníků, uplatňované metody. 
4. Přijímání, rozmísťování, orientace a propouštění pracovníků. 
5. Hodnocení pracovníků v organizaci, proces a cíle hodnocení. 
6. Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Metody vzdělávání na a mimo pracoviště. 
7. Odměňování pracovníků - zaměstnanecké výhody. 
8. Péče o pracovníky, pracovní vztahy. 
9. Stručná definice činností spadajících pod manažerskou funkci řízení lidských 

zdrojů. 
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10. Koncepce řízení pracovního výkonu. 
11. Řízení talentů v organizaci. 
12. Soudobé trendy v řízení lidských zdrojů. 
 
Katedra veřejnoprávních disciplín 
 

Teorie práva 
1. Základní lidská práva a svobody - pojem a význam 
2. Subjekty lidských práv dle Listiny základních práv a svobod 
3. Mezinárodní systém ochrany lidských práv 
4. Evropský systém ochrany lidských práv 
5. Právní stát - pojem, kategorie 
6. Záruky právního státu 
7. Právo vnitrostátní a právo mezinárodní - vzájemné vztahy v prostředí českého 

právního řádu 
8. Právo Evropské unie a jeho vztah k českému právu 
9. Druhy právní způsobilosti jako vlastnosti subjektů práva 
10. Právní kultury - pojem, druhy a kritéria rozlišení 
11. Soudobé problémy bezpečnosti České republiky 
12. Právní jistota a její význam v soudobém právu 
13. Tvorba práva, její limity a hlavní problémy v současné České republice 
14. Interpretace práva a její význam 
15. Dělba moci v současném právním státě 
 
Katedra společenských věd 

Psychologie 
1. Předmět, metody a nárys vývoje policejní a forenzní psychologie 
2. Problematika psychologie osobnosti (pojem osobnost, struktura a dynamika, 

poznávání, znalecké zkoumání osobnosti) 
3. Základní skupiny duševních poruch a jejich forenzní význam 
4. Problematika psychických procesů v aplikaci na policejní a forenzní kontext 

(kognice, emoce, motivace, stres) 
5. Agresologie (teorie agrese, zdroje agresivního jednání, agresivita a agrese) 
6. Psychologie oběti trestného činu (typologie obětí, prožívání újmy, PTSP) 
7. Psychologie výslechu a psychologie výpovědi 
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8. Psychologické zkoumání pachatelů trestné činnosti (typologický a deliktově 
specifický přístup) 

9. Problém posuzování věrohodnosti 
10. Psychologická charakteristika vybraného druhu deliktů (domácí násilí, stalking, 

hate crimes atp.) 
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VSTUPNÍ JAZYKOVÝ TEST DO DOKTORSKÉHO STUDIA NA PA ČR 
Anglický jazyk 
Jméno:                                                                                                Datum: 
Celkový počet bodů:  50                                                                    Dosažený počet bodů:         
 
 
A. Doplňte do textu následující výrazy:                                                                           20 bodů/ 
 
capture           involved                    revised                threat             convict             
cut off            available                   community          enhanced       deny 

related            opportunities            disrupt                 assets              impede 

combating       unjustifiable             vulnerability       surveillance    mutual 

 
COUNTER-TERRORISM STRATEGY 

 
Terrorism poses a serious  ___1 threat__  to our security, to the values of democratic societies and to the 
rights and freedoms of citizens, especially through targeting of innocent people. Terrorism is criminal and 
___2 unjustifiable___  under any circumstances. The four pillars of the EU’s Counter-Terrorism Strategy - 
prevent, protect, pursue, and respond - constitute a comprehensive and proportionate response to the 
international terrorism.  
 
In order to prevent people from turning to terrorism and to stop the next generation of  terrorists from 
emerging, the EU has agreed a comprehensive strategy and action plan for ___3 combating___ radicalisation 
and recruitment into terrorism. We must identify and counter the methods, propaganda and conditions 
through which people are drawn into terrorism.  
There are practical steps an individual must take to become ___4 involved____  in terrorism. The ability to 
put ideas into action has been greatly ___5 enhanced___  by globalisation: ease of travel, transfer of money 
and communication - including through the internet - mean easier access  to radical ideas and training. We 
need to spot such behaviour for example through ___6 community___  policing and monitoring travel to 
conflict zones. We also need to disrupt such behaviour by  limiting the activities of those playing a role in 
radicalization, preventing access to terrorist training, establishing a strong legal framework to prevent 
incitement and recruitment, and examining ways to ___7 impede___  terrorist recruitment through the 
internet. 
                
Protection is a key part of  the Counter Terrorism Strategy. We must strengthen the defences of key targets, by 
reducing their ___8 vulnerability___  to attack, and also by reducing the resulting impact of an attack. While 
Member States have the primary responsibility for improving the protection of key targets, the interdependency of 
border security, transport and other cross-border infrastructures require effective EU collective action. We need to 
enhance protection of our external borders to make it harder for known or suspected terrorists to enter or operate 
within the EU. Improvements in technology for both the ___9 capture___  and exchange of passenger data, and 
the inclusion of biometric information in identity and travel documents, will increase the effectiveness of our 
border controls and provide greater assurance to our citizens. The Frontex  has a role in providing risk assessment 
as part of the effort to strengthen controls and ___10  surveillance___  at the EU’s external border. The 
establishment of the Visa Information System and second generation Schengen Information System will ensure 
that our authorities can share and access information and if necessary ___11 deny___  access to the Schengen area.  
We also must work collectively to raise standards in transport security. We must improve  the protection of airports, 
seaports, and aircraft security arrangements in order to deter terrorist attacks. These measures will be developed 
by a combination of specific assessments of threat and vulnerability, the implementation of agreed EU legislation 
on aviation and maritime security, and the agreement of  ___12  revised___  EU legislation on aviation security. 
There is also scope for working together to increase road and rail security.  
 
We will further strengthen and implement our commitments to ___13  disrupt___  terrorist activity and 
pursue terrorists across borders. Our objectives are to impede terrorists' planning, disrupt their networks 
and the activities of recruiters to terrorism, ___14  cut off___ terrorists’ funding and access to attack 
materials, and bring them to justice, while continuing to respect human rights and international law. 
Instruments such as the European Arrest Warrant are proving to be important tools in pursuing and 
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investigating terrorists across borders. Priority should now be given to other practical measures in order to 
put into practice the principle of ___15  mutual___  recognition of judicial decisions. A key measure is the 
European Evidence Warrant, which will enable Member States to obtain evidence from elsewhere in the EU 
to help ___16  convict___  terrorists. Member States should also improve further the practical co-operation 
and information exchange between police and judicial authorities, in particular through Europol and 
Eurojust. In addition, Joint Investigation Teams should be established where necessary for cross-border 
investigations.  

Consideration should also be given to developing common approaches to the sharing of information on 
potential terrorists and on individuals deported for terrorism-___17  related___  offences. Terrorists must also 
be deprived of the means by which they mount attacks - whether directly (eg weapons and explosives) or 
indirectly (eg false documentation to enable undetected travel and residence). They must also be deprived as 
far as possible of the ___18  opportunities___  offered by the Internet to communicate and spread technical 
expertise dealing with terrorism. 
Creating a hostile operating environment for terrorists also means tackling terrorist financing, for instance to 
utilize provisions for freezing terrorist ___19  assets___  and following cash transfers. In addition, tackling the 
misuse of the non-profit sector remains a priority.  
 
In the event of a response to an incident with cross border effects there will be a need for rapid sharing of 
operational and policy information, media co-ordination and mutual operational support, drawing on all ___20  
available___  means, including military resources.  
 
 
B. Vyberte správnou možnost:                                                                                              10 bodů/ 
 
21. The witness saw him ………it. 

a)  to steal                    b) stealing                    c)  stolen                        d)  being stolen 
 
22. The immigration officers prevented them ……… to that area because they were not vaccinated. 

a)  travel                       b)  from travelling        c)  travelling                 d)  of travelling 
 
23. He ……… in Africa in summer because he was on the training course in the US from June to    
      October. 

a)  needn´t have been   b)  had not been            c)  should have been    d)  can´t have been 
 
24. He said  if he ……… to Scotland next time he ……… fly directly to Edinburgh. 

a)  travelled / would      b)  travels / would        c)  travels / will            d) would travel/would 
 
25. I gave him my mobile phone number……… contact me any time. 

a)  so that  to                  b)  so that he could      c)  unless he wants to   d)  so as not to 
 
26. At the moment  I entered the meeting room, they ……… . 

a)  would leave              b)  had been leaving     c)  have left                   d)  were leaving 
 
27. He found a new job in a town 50 miles far from his hometown and……… in a short time.  

a)  used to commute       b)  had commuted        c) got used to                d)  had been 
                                                                                commuting                      commuting 

28.  Did you hear ……… I said? 
       a)  which                        b)  that                           c)   what                       d)   ------ 
 
29. I don´t fully understand the word “-----”, could you tell me what ………? 

a) does this word mean   b)  means this word      c)  this word means      d) does mean this word 
 
30. They haven´t been back to their country ………  25 years. 

a)  during                        b)  since                         c)  through                    d)  for 
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C.  Vyberte k definici správný výraz:                                                                                   10 bodů/  
   
                31. to follow a person, a vehicle or an animal in order to capture or overtake them 
a)  harbour                      b)  pursue                    c) screen                    d)  surveil     
32. the process of selecting and strengthening an armed force by enlistment 
a)  deployment                b) incitement               c) recruitment            d) assessment 
 
33. to affect strongly a situation, process or a person  
a) impact                         b) implement               c) treat                       d)  repel 
 
34. the part of a country that borders another country  
a) frontline                       b) border crossing       c) checkpoint             d) frontier 
 
35.  skillfulness by virtue of possessing special knowledge acquired by traning and study 
       a) expertise                       b) expert opinion         c) incompetence        d) ability  

       36.   to use something incorrectly, erroneously or improperly 
       a) disuse                            b) misuse                     c) misjudge               d) misunderstand 

      37.  common to or shared by two or all of more parties     
      a) joined                            b)  bilateral                  c) involved                d) mutual 

      38.  to accept officially or approve of a fact, duty, status as valid 
      a) understand                     b)  condemn                c) admit                     d) recognize  

      39.  a time when an important event, ceremony or celebration happens  
      a) opportunity                    b) occasion                  c) chance                   d) accident 

              40.  measures adopted by a government or a business to prevent commiting a crime  
            a) safety                         b) insurance              c) security               d) assurance 

  
D. Přečtěte si text a rozhodněte, které tvrzení odpovídá textu:    10 bodů/
  
EMERGENCY RESPONSE PLAN 
The actions taken in the initial minutes of an emergency are critical. A prompt warning to employees to evacuate, 
shelter or lockdown can save lives. A call for help to public emergency services that provides full and accurate 
information will help the dispatcher send the right responders and equipment. An employee trained to administer 
first aid or perform CPR (cardiopulmonary resuscitation) can be lifesaving. Action by employees with knowledge 
of building and process systems can help control a leak and minimize damage to the facility and the environment. 

The first step when developing an emergency response plan is to conduct a risk assessment to identify potential 
emergency scenarios. An understanding of what can happen will enable you to determine resource requirements 
and to develop plans and procedures to prepare your business. The emergency plan should be consistent with your 
performance objectives. 

At the very least, every facility should develop and implement an emergency plan for protecting employees, 
visitors, contractors and anyone else in the facility. This part of the emergency plan is called “protective actions 
for life safety” and includes building evacuation (“fire drills”), sheltering from severe weather such as tornadoes, 
“shelter-in-place” from an exterior airborne hazard such as a chemical release and lockdown. Lockdown is 
protective action when faced with an act of violence. 

When an emergency occurs, the first priority is always life safety. The second priority is the stabilization of the 
incident. There are many actions that can be taken to stabilize an incident and minimize potential damage. First 
aid and CPR by trained employees can save lives. Use of fire extinguishers by trained employees can extinguish a 
small fire. Containment of a small chemical spill and supervision of building utilities and systems can minimize 
damage to a building and help prevent environmental damage. 

Some severe weather events can be forecast hours before they arrive, providing valuable time to protect a facility. 
A plan should be established and resources should be on hand, or quickly, available to prepare a facility. The plan 
should also include a process for damage assessment, salvage, protection of undamaged property and cleanup 
following an incident. These actions to minimize further damage and business disruption are examples of property 
conservation. 
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When there is a hazard within a building such as a fire or chemical spill, occupants within the building should be 
evacuated or relocated to safety. Other incidents such as a bomb threat or receipt of a suspicious package may also 
require evacuation. If a tornado warning is broadcast, everyone should be moved to the strongest part of the 
building and away from exterior glass. If a transportation accident on a nearby highway results in the release of a 
chemical cloud, the fire department may warn to “shelter-in-place.” To protect employees from an act of violence, 
“lockdown” should be broadcast and everyone should hide or barricade themselves from the perpetrator. Protective 
actions for life safety include: 

• Evacuation 

• Sheltering 

• Shelter-In-Place 

• Lockdown 

Your emergency plan should include these protective actions. If you are a tenant in multi-tenanted building, 
coordinate planning with the building manager. 

 
41. 
a) At the beginning of any crisis it is necessary to be patient and wait, taking no actions. 
b) Calling for help to the integrated rescue system  will guarantee an early arrival of rescue services. 
c) Initiatives of employees performing CPR are unwelcome. 
d) Minimizing losses and environmental pollution can be done by no means. 
  
42. 
a) According to any crisis plan every employee should be protected by keeping under lock.  
b) Protective actions is part of an emergency plan aimed at  the top management safety particularly. 
c) Visitors, contractors and anyone else present in the building shouldn´t be protected.  
d) Any crisis plan should correspond with our performance  goals. 
 
43. 
a) The stabilization of the situation and life safety are the main objectives in an emergency event. 
b) All employees are able to apply the first aid. 
c) No one is able to cope with extinguishing even a small fire. 
d) Environmental pollution and damage can be prevented by no means. 
 
44. 
a) Weather forecast cannot play a key role in preparedness of facility protection.  
b) The plan should also include a medical assistance provided by non-governmental organisations. 
c) Weather forecast prediction can be effective in preparedness of facility protection.  
d) Protection of undamaged property is considered not to be so important. 
 
45. 
a) Only the top management would be relocated to safety in case of any chemical leakage.  
b) A potential bombing attack hardly requires a massive evacuation of employees. 
c) Nobody is responsible for warning to shelter-in-place. 
d) In case of some act of violence everybody should barricade themselves. 
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VSTUPNÍ DR TEST     německý jazyk Jméno:  

A. Vyberte správnou variantu slov do vět. 20 bodů 

Am 17. April 1998 wurde ___1___ Bundeskriminalamt der Startschuss für die Speicherung von DNA- 
___2___ in der Datei gegeben. Aktuell sind in der DNA-Analyse-Datei knapp 1,2 Millionen DNA-
Muster gespeichert, rund 868.000 bekannter ___3___ und etwa 327.000 Spurenmuster aus noch 
ungeklärten Straftaten.  
Die zentrale Speicherung und der dadurch mögliche Abgleich von Daten tragen maßgeblich zur 
___4___ von Straftaten bei. So wurden in den vergangenen 20 Jahren insgesamt über 260.000 
bestätigte Treffer in der DNA-Analyse-Datei ___5___. Davon konnten in über 210.000 Fällen 
konkrete Täterhinweise zu offenen Tatortspuren an die Ermittlungsdienststellen weitergegeben 
werden. Insbesondere bei ___6___ leistet die DNA-Analyse gute Dienste. 
Die DNA-Analyse wurde im Laufe der letzten 20 Jahre fortlaufend weiterentwickelt und verfeinert. 
Selbst mikroskopisch kleine Spurenmengen sind heute ___7___ und können über Treffer in der 
Datenbank zu Täterhinweisen führen. Dies gilt auch für so genannte Mischspuren, die DNA-
Bestandteile verschiedener Personen enthalten. 
Die Analysestandards – sowohl national als auch international – werden für Deutschland über das 
Bundeskriminalamt ___8___. Darüber hinaus engagiert sich das ___9___ für den internationalen 
DNA-Datenaustausch. Dieser begann vor etwa zehn Jahren und hat in seiner Bedeutung mit dem 
nationalen Austausch gleichgezogen. Durch diese internationale Zusammenarbeit von mittlerweile 20 
EU-Staaten wurden zehntausende Treffer erzielt und ___10___ aufgeklärt, die ohne diese Kooperation 
größtenteils unentdeckt geblieben wären. 

1. a) im b) ins c) in den d) in die 
2. a) Aspekt b) Auskunft c) Mustern d) Vorteilen 
3. a) Informatiker b) Straftäter c) Rechtsanwälte d) Ermittler 
4. a) Aufklärung b) Anzeigen c) Spuren d) Verfahren 
5. a) trafen b) gaben c) geschafft d) erzielt 
6. a) Gesetzbuch b) Tötungsdelikten  c) Strafrecht d) Gesetzgebung 
7. a) unerlaubt b) unnötig c) aussichtslos d) auswertbar 
8. a) gestiegen b) begangen c) gesetzt d) entführt 
9. a) Gericht b) Justiz c) Staatsanwaltschaft d) Bundeskriminalamt 
10. a) Straftaten b) Tatorte c) Raub d) Dieb 

B. Doplňte do vět správné chybějící výrazy: 8 bodů 
11. Im Laufe seines mehr als 60-jährigen Bestehens hat das Bundeskriminalamt einen wesentlichen 

Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung, d. h. zur ___________ und des inneren Friedens in einem 
freiheitlich demokratischen Europa leisten können. 

udržení vnitřní bezpečnosti 
a) Erhaltung der öffentlichen Ordnung b) Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit 
c) Senkung der Kriminalität d) Gewährleistung der inneren Sicherheit 

12. Das BKA nimmt in bestimmten Bereichen der internationalen und der schweren Kriminalität 
selbst ___________ wahr. 

úkony trestního řízení 
a) Strafverfolgungsaufgaben b) Eröffnung eines Strafverfahrens 
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c) Verwaltungsverfahren d) Ermittlungsverfahren 

13. Bedeutende Erpressungsfälle oder Wirtschaftsstraftaten mit hohem volkswirtschaftlichem 
Schaden - immer wieder ist in solchen Fällen zu lesen: "Das BKA hat sich eingeschaltet", "Das 
BKA ___________" oder "Das BKA wurde mit den Ermittlungen durch die zuständige 
Staatsanwaltschaft beauftragt". 

převzal pátrání 
a) hat die Fahndung übernommen b) hat die Festnahme durchgeführt 
c) hat das Ermittlungsverfahren eröffnet d) hat die Untersuchung beendet 

14. Das BKA ist rund um die Uhr ___________. Sein taktisches Lagezentrum, der 
Kriminaldauerdienst, sorgt dafür, dass es sich zeitnah in Ermittlungen, Fahndungen und den 
internationalen Dienstverkehr einschalten kann. 

v pohotovosti 
a) einsatzbereit b) entschlossen c) vorbereitet d) eingesetzt 

C. Označte správnou variantu. 10 bodů 

15. Seit 1990, als der Kalte Krieg __________, spricht man in 
Deutschland vom erweiterten Sicherheitsbegriff. 

a) enden wird 
b) geschlossen wurde 
c) beendet wurde 
d) geschlossen wird 

16. Gefahr für die äuβere Sicherheit geht besonders von Landesverrat 
und Spionage __________.  

a) ein 
b) vor 
c) unter 
d) aus 

17. Eine immer __________ werdende Gefahr für die äuβere 
Sicherheit stellt die Ressourcenknappheit dar. 

a) hoch 
b) gröβer 
c) am gröβten 
d) am höchsten 

18. Der Begriff der Inneren Sicherheit darf nicht mit dem Begriff 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung __________.  

a) verwechselt werden 
b) umgetauscht werden 
c) gewechselt werden 
d) eingetauscht werden 

19. Der Begriff der Inneren Sicherheit __________ Ende der 60er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts während der Studentenbewegung. 

a) erstand 
b) verstand 
c) entstand 
d) bestand 

D. Označte správnou variantu. 12 bodů 

20. Nur das Bundesverfassungsgericht kann Gesetze für nichtig erklären und ihre Geltung damit 
__________. 

a) aufzuheben b) aufheben c) aufgehoben 

21. Alle Gesetze müssen vorhersehbar und __________ bewertbar sein.  
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a) woraus b) damit c) worüber 

22. Was in Gesetzen __________ ist, muss gelten. 
a) vorgeschlagen b) vorausgesetzt c) aufgeschrieben 

23. Wir wissen, dass dieses Bedürfnis „Rechtssicherheit“ __________. 
a) genannt sein b) nennen wird c) genannt wird 

24. Gesetze gelten daher immer __________ nach dem Tag ihrer Verkündung im Bundesgesetzblatt 
für die Zukunft. 

a) wieder b) erst c) erneut 

25. In jedem Gesetz __________ angegeben sein, ab wann das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt. 
a) darf b) muss c) kann 

E. Utvořte smysluplné věty. 20 bodů 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

h) i) j) a) b) c) d) g) f) e) 
 

26. Sicherheitsbehörden in Dänemark und 
Staatsanwaltschaft und Polizei in Berlin 
führen 

a) die Berliner Wohn- und Geschäftsräume 
der Tatverdächtigen. 

27. Die Einbrecherbande b) 250 Kilogramm Schmuck- und 
Wertgegenstände. 

28. Die Täter werden verdächtigt, c) und auf der Internetseite des BKA 
veröffentlicht. 

29. Im Zuge der Ermittlungen untersuchte 
man 

d) die rechtmäβigen Besitzer der Kunst-und 
Wertgegenstände. 

30. Die Berliner Polizei beschlagnahmte an 
die 

e) für die Kontaktaufnahme mit dem LKA 
Berlin eingerichtet. 

31. Diese wurden katalogisiert, fotografiert f) der Polizei bei der Zuordnung der 
gestohlenen Gegenstände helfen. 

32. Die Polizei sucht mit dieser Datenbank g) Ihnen Kunst- und Wertgegenstände 
gestohlen wurden. 

33. Schauen Sie auf der Internetseite nach, 
wenn 

h) umfangreiche Ermittlungen gegen eine 
Einbrecherbande durch. 

34. Sie können so Ihr Eigentum 
wiederfinden oder 

i) agiert europaweit. 

35. Auf der Webseite des BKA ist ein Link j) dass sie gestohlene Gegenstände an einen 
Berliner Hehlern verkauften 

F. Označte správnou variantu. 20 bodů 

36. Rechtsordnung, die a) Gesamtheit der geltenden Rechtsvorschriften 
b) Abteilung, Klasse in einem System 
c) bezeichnet das Streben nach Zielen oder 

wünschenswerten Zielobjekten 
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d) eine Überprüfung oder Nachprüfung, die auch in einer 
Überwachung bestehen kann 

37. Gesetz, das  a) gesellschaftlicher Verkehr 
b) vom Staat erlassene rechtlich bindende Vorschrift 
c) der Urteilsspruch des Gerichts 
d) schriftlich gefertigtes Arbeitszeugnis, in dem jemand eine 

Person oder eine Leistung wertet 
38. Rechtspflege, die a) großer und mächtiger Staat 

b) die Anwendung des Rechts auf den Einzelfall durch den 
Staat 

c) eine interdisziplinäre Wissenschaft von der Führung 
gesellschaftlicher Institutionen 

d) Wissenschaft zur Entwicklung einer Theorie, die es der 
Menschheit ermöglicht, die Todesstrafe endgültig zu 
verbannen 

39. die Spur a) regelt die zwischenstaatlichen Beziehungen 
b) größere Anzahl von Menschen 
c) Gruppe von Ausländern 
d) Abdruck von etwas im weichen Boden; von einer äußeren 

Einwirkung zeugende (sichtbare) Veränderung, 
verbliebenes Zeichen 

40. Verfassungsrecht, das a) Zustand, in dem sich jemand geistig-seelisch oder 
körperlich befindet 

b) die Lehre von den rechtlichen Grundlagen des Staates 
c) Möglichkeit, dass jemandem etwas zustößt, dass ein 

Schaden eintritt; drohendes Unheil 
d) Institution, die für öffentliche Ordnung und Sicherheit 

sorgt 

41. Strafrecht, das a) durchgeführte polizeiliche Fahndungsaktion 
b) ein Rechtsgebiet, das sich mit Rechtsgüterschutz durch 

Beeinflussung des menschlichen Verhaltens befasst 
c) Gesamtheit der allgemeinen Normen, Prinzipien 
d) Erklärung der Tat 

42. Wirtschaftskriminalität, die a) Bezeichnung für Straftaten, die wirtschaftliche Bezüge 
aufweisen 

b) produktive wirtschaftliche Tätigkeit 
c) einsatzbereite Einheit 
d) rechtlich bindende Vorschrift 

43. Delikt, das a) geringe Straftat, Vergehen 
b) Abnahme von etwas 
c) ist eine Sanktion gegenüber einem bestimmten Verhalten 
d) ein Zustand, der frei von unvertretbaren Risiken ist oder 

als gefahrenfrei angesehen wird 
44. Berufung, die a) gezielte Schädigung des guten Rufes 

b) Einspruch gegen ein Urteil 
c) ein menschliches Verhalten (Tun oder Unterlassen), das 

vom Gesetz mit Strafe bedroht ist 
d) Person, die eine Straftat begangen hat 

45. Urteil, das a) Schriftstück, durch das etwas genehmigt wird 
b) Bewegung von Personen, Sachen, Fahrzeugen auf dafür 

vorgesehenen Wegen 
c) richterliche Entscheidung 
d) Störung der normalen Funktion eines Organs 
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G. Po přečtení textu rozhodněte, která varianta je v textu uvedena. 10 bodů 

Am 18. Dezember 2017 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den 32-jährigen deutschen 
Staatsangehörigen Abdelkarim E. B. Der Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, als Mitglied des 
sogenannten Islamischen Staates (§§ 129b, 129a StGB) ein Kriegsverbrechen begangen (§ 8 Abs. 1 
Nr. 3 VStGB) zu haben. 

Laut Anklageschrift verließ er im September 2013 Deutschland und reiste nach Syrien. Kurze Zeit 
nach seiner Ankunft schloss er sich der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischen Staat“ 
an. Er wurde an Schusswaffen ausgebildet und beteiligte sich als Kämpfer an militärischen 
Auseinandersetzungen. Im November 2013 wirkte der Angeschuldigte bei den Kämpfen nahe der 
nordsyrischen Stadt Aleppo mit. Dabei nahm seine Einheit einen mutmaßlichen Kämpfer einer mit 
dem „IS“ verfeindeten Miliz gefangen. Der Angeschuldigte und die übrigen Mitglieder seiner Einheit 
beabsichtigten, den Gefangenen zur Preisgabe seines militärischen Auftrages zu veranlassen. Um ihn 
gefügig zu machen, wurde der Gefangene mehrfach geschlagen und getreten. Zudem wurde ihm 
angedroht, auf ihn einzustechen und ihn mit Stromstößen zu foltern. 

46. a) Der syrische Staatsangehörige Abdelkarim E. ist verdächtig, im Jahre 2013 ein 
Kriegsverbrechen begangen zu haben. 

b) Der Angeschuldigte Abdelkarim E. B. besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. 

47. a) Der Gefangene wurde von den Kämpfern der ausländischen terroristischen Vereinigung 
glücklicherweise nicht geschlagen und gefoltert. 

b) Dem mutmaßlichen Kämpfer der Miliz wurde gedroht, ihn zu foltern. 

48. a) Abdelkarim E. B war Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates und seine Einheit wollte in 
Nordsyrien einen Gefangenen gefügig machen, deshalb wurde er mehrfach getreten.  

b) Der Verdächtige sollte sich im November 2017 an militärischen Auseinandersetzungen nahe 
Allepo beteiligen. 

49. a) Laut Anklageschrift reiste Abdelkarim E. B. im September 2013 nach Deutschland zurück. 
b) Abdelkarim E. B. wurde in Syrien an Schusswaffen ausgebildet, um sich an Kämpfen zu 

beteiligen. 

50. a) Der Verdächtige Abdelkarim E. B. schloss sich der terroristischen Vereinigung in Syrien im 
Herbst 2013. 

b) Der Angeschuldigte wurde Kämpfer des Islamischen Staates im Alter von 32 Jahren. 
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VSTUPNÍ JAZYKOVÝ TEST DO DOKTORSKÉHO STUDIA NA PA ČR 

Německý jazyk 

Jméno:      ____________________ Datum:     ____________________ 

H. Odpovídají níže uvedená tvrzení textu? 7 bodů 

Die Thüringer Allgemeine berichtet am 11.Dezember 2020: Zwei Buntmetalldiebe hat die Polizei in 
Erfurt auf frischer Tat ertappt. Am Freitag gegen 11:45 Uhr beobachteten Zeugen, dass zwei Personen 
in das Gebäude einer ehemaligen Diskothek am Nordstrand eingestiegen sind. Als die Polizei am Tatort 
eintraf, flüchteten zwei männliche Personen zu Fuß. „Auf Grund deutlicher Vorteile der Polizeibeamten 
in der körperlichen Konstitution konnten die beiden Männer eingeholt und festgenommen werden", hieß 
es in dem Polizeibericht. Den beiden 35- und 41-jährigen Erfurtern wird vorgeworfen, ein Fenster des 
Gebäudes aufgebrochen zu haben. Im Gebäude wurden Kupferstangen und Kupferkabel abmontiert. 
Das Tatwerkzeug hatten die Männer im Gebäude zurückgelassen. Die Höhe des Schadens kann noch 
nicht beziffert werden. 

 JA NEIN 

1. Die Erfurter Polizei hat zwei Buntmetalldiebe ertappt. a) b) 

2. Am Donnerstag sahen zwei Zeugen, wie drei Diebe in eine ehemalige Diskothek 
einstiegen. a) b) 

3. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie zwei weibliche Personen vor. a) b) 

4. Die Polizisten waren aber stärker und schneller und konnten die Diebe verhaften. a) b) 

5. Die Einbrecher haben eine Tür aufgebrochen. a) b) 

6. Sie montierten Kupferstangen und Kupferkabel. a) b) 

7. Ihre Werkzeuge blieben in der ehemaligen Diskothek. a) b) 

I. Označte tučně správnou variantu.  7 bodů 

8. Gefahr für die äußere Sicherheit geht besonders von Landesverrat und 
Spionage __________.  

a/ ein 
b/ vor 
c/ unter 
d/ aus 

9. Der Begriff der Inneren Sicherheit __________ Ende der 60er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts während der Studentenbewegung. 

a/ erstand 
b/ verstand 
c/ entstand 
d/ bestand 

10. Menschen- und Drogenhandel stellen ein Risiko sowohl für die innere als 
auch für die äußere Sicherheit __________ . 

a/ bereit 
b/ aus 
c/ ein 
d/ dar 

11. Viele Menschen erinnern sich bestimmt __________ die Brandanschläge 
auf Asylbewerberheime. 

a/ vor 
b/ an 
c /auf 
d/ über 

12. Terrorismus ist nach wie vor eine große Bedrohung __________ die 
Freiheit und Sicherheit aller Bürger. 

a/ in 
b/ vor 



Příloha č. 2 k č.j. PA-608/ČJ-2021-820060 
                                                                                 Počet listů: 28 
 

11 
 

c/ gegen 
d/ für 

13. Spezialisten fordern eine breite __________ beim Schutz vor 
Cyberattacken. 

a/ Zusammenleben 
b/ Bündnis 
c/ Gesamtkonzept 
d/ Zusammenarbeit 

14. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen __________, läuft Gefahr, bis 
zu seinem 46. Lebensjahr für den von ihm verursachten Schaden zur Kasse 
gebeten zu werden. 

a/ erwischt hat 
b/ erwischt wird 
c/ erwischte 
d/ erwischend 

J. Pro výrazy vyznačené ve větách označte správnou českou variantu.  5 bodů 

15. Personenidentifizierung auf allen Kontinenten erfolgt durch die Identifizierungskommission. 
a) identifikace osoby  b) identifikace osob  
c) identifikace osobnosti d) identifikace osobností 

16. Polizeiliche Methoden und Arbeitsweisen der Kriminalitätsbekämpfung werden erforscht und 
weiterentwickelt. 
a) nalezeny b) zjištěny c) zkoumány d) hodnoceny 

17. Am Bildungszentrum des BKA können nicht alle Bürger des Landes studieren. 
a) každý občan b) některý občan c) všichni občané d) někteří občané 

18. Im Strafgesetzbuch werden gleichartige Straftaten mit Oberbegriffen wie „Straftaten gegen das 
Leben“ oder „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ zusammengefasst. 
a) trestním zákoníku b) trestním řádu c) trestním jednání d) trestním oznámení 

19. Da Normen des Strafrechtes bestimmte Verhaltensweisen unter Strafe stellen, kann bei 
Vorliegen ihres Tatbestandes die Rechtswidrigkeit im Allgemeinen als indiziert gelten.  
a) trestnosti b) trestání c) trestního práva d) trestního zákoníku 

K. Vyberte k německým větám správnou českou variantu. 4 body 
20. 21. 22. 23. 

b) d) a) c) 

20. Auf der Ebene der Rechtswidrigkeit wird geprüft, ob der Handlungskomplex als Ganzes gegen 
die Rechtsordnung verstößt.  

21. Bei der Schuldfrage ist zu prüfen, ob Schuldausschließungsgründe, verminderte Schuldfähigkeit, 
Strafunmündigkeit (unter 14 Jahren) o. Ä. vorliegen. 

22. Ordnungswidrigkeiten sind keine Straftaten. 
23. Das deutsche Strafgesetzbuch (StGB) teilt die Straftat je nach ihrer Schwere in Verbrechen 

(angedrohte Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug und mehr) und Vergehen (angedrohte 
Mindeststrafe von unter einem Jahr Freiheitsentzug oder Geldstrafe). 

 
a) Přestupky nejsou trestným činem. 
b) Na úrovni protiprávnosti se zkoumá, zda souhrn jednání jako celku porušuje právní řád.  
c) Německý trestní zákoník rozděluje trestný čin podle závažnosti na zločin (minimální trest odnětí 

svobody na jeden rok i více) a přečin (minimální trest do jednoho roku trestu odnětí svobody nebo 
peněžitý trest).  
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d) Při otázce viny je nutno zkoumat, zda se jedná o důvody vylučující vinu, o sníženou trestní 
odpovědnost či o trestní nezletilost (pod 14 let apod.). 

L. Zakroužkujte správnou variantu. 12 bodů 

24. Schaden, der 
a) hoher, schmaler, geschlossener Raum 
b) etwas, was die bestehende Situation in einer negativen Weise verändert; Verlust 

25. öffentlich 
a) für die Allgemeinheit zugänglich, benutzbar; kommunal, gemeindlich, staatlich, städtisch 
b) die Sinne betreffend; sinnlich wahrnehmbar 

26. Straftat, die 
a) strafbare Handlung, Delikt 
b) Erlassen der Strafe 

27. Behörde, die 
a) Gerät, mit dem etwas angezündet wird 
b) von Staat, Stadt, Gemeinde oder Kirche mit der Erledigung von Amtsgeschäften beauftragte 

Gruppe von Beamten 

28. Grundgesetz, das 
a) Statut, Hauptgesetz; entscheidendes, wichtigstes Gesetz; Verfassung 
b) Unterlage, Unterbau, Grundstoff, Nährboden 

29. Sicherheit, die 
a) Möglichkeit, in die Ferne zu sehen 
b) Sichersein vor Gefahr oder Schaden  

30. Jugendliche, der / die 
a) ein Mensch, der sehr jung aussieht 
b) männliche / weibliche Person zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr 

31. Gesetzgebung, die 
a) Übergabe eines Gesetzes an eine andere Person 
b) das Schaffen von Gesetzen 

32. stehlen 
a) einen Überfall machen 
b) einen Diebstahl begehen 

33. Kriminalität, die 
a) Kampfverhalten, das die Gefahr vorbeugen kann 
b) sämtliche Rechtsverletzungen von strafrechtlichen Tatbeständen; von der Polizei als Straftat 

bewertetes Verhalten 

34. Gewalt, die 
a) ein Zwangsmittel zur Einwirkung auf die Willensfreiheit eines anderen 
b) Streit durch einen Vergleich beenden 

35. straffällig 
a) eine Strafe auferlegen 
b) einer Straftat schuldig 
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M. Označte správnou variantu.  5 bodů 

36. Nur das Bundesverfassungsgericht kann Gesetze für nichtig erklären und ihre Geltung damit 
__________. 

 a) aufzuheben b) aufheben c) aufgehoben 

37. Alle Gesetze müssen vorhersehbar und __________ bewertbar sein.  
 a) woraus b) damit c) worüber 

38. Was in Gesetzen __________ ist, muss gelten. 
 a) vorgeschlagen b) vorausgesetzt c) aufgeschrieben 

39. Wir wissen, dass dieses Bedürfnis „Rechtssicherheit“ __________. 
 a) genannt sein b) nennen wird c) genannt wird 

40. In jedem Gesetz __________ angegeben sein, ab wann das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt. 
 a) darf b) muss c) kann 

N. Označte, které tvrzení odpovídá textu.  10 bodů 

Die immer komplexere Welt ist eine Herausforderung für die öffentlichen Verwaltungen. Die 
Digitalisierung bietet enorme Chancen, Verwaltungsvorgänge effizienter und effektiver zu gestalten und 
gleichzeitig die Nutzer durch durchgängige, kundenorientierte Prozesse etwa von Amtsgängen zu 
entlasten oder Verfahren zu beschleunigen. 
In der Schweiz fehlte bislang eine Innovationsplattform, wie sie in anderen Ländern existiert. Nun wird 
diese Lücke mit einer neuen Einrichtung geschlossen, dem Staatslabor. Organisiert ist das Staatslabor 
als gemeinnütziger Verein. Sein Sitz befindet sich in Bern. 
Angesprochen werden alle Ebenen, also Gemeinden, Kantone und Bundesverwaltung. Viele 
Verwaltungsleute sind sehr offen, sie denken innovativ. Ihnen fehlte bislang jedoch eine Testumgebung. 
 
41. a) Die Leute in der Verwaltung denken innovativ. 

b) In der Schweiz entstand ein neues Verwaltungsorgan. 

42. a) Das Verwaltungsverfahren kann man nicht beschleunigen. 
b) Die Bürger werden dank Innovationsprozessen von Amtsgängen entlastet. 

43. a) Die Innovationsplattform wurde aus einem Nachbarland übernommen. 
b) Das Verwaltungsverfahren wird durch Digitalisierung beschleunigt. 

44. a) Die Digitalisierung hilft, Verwaltungsorgane in der Schweiz besser zu gestalten. 
b) Digitalisierung ist eine Herausforderung für die heutige Welt. 

45. a) In der Schweiz gibt es ein neues Staatslabor. 
b) Man testet Innovationsprogramme. 
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Test k přijímacímu doktorandskému řízení na PA ČR 

Ruský jazyk 

 

Jméno a příjmení: 

 

1. Doplňte do textu správné slovo.                                                                                         
 

1/ террористическое 
нападение 

2/ на предмет 3/ жертвами 4/ Ответственность 5/ содействие 

6/ взрывчатку 7/ размещенном 8/ детонации 9/ не паниковать 10/ погиб 
 

 

Представители полиции обнаружили (1) …6…………… в отеле Dusit в кенийской 
столице, городе Найроби, где во вторник произошёл теракт, (2)…3…………… которого 
стали 21 человек, сообщила полиция. 

"К настоящему времени найдено одно взрывчатое вещество, оно доставлено в 
безопасное место для (3)…8……………. Призываем граждан  (4) 9………………, если 
услышат взрыв, так как это взрыв контролируемый", - говорится в сообщении, 
(5)…7…………… на официальном Twitter-аккаунте полиции. Взрывотехники из 
следственного управления Кении продолжают изучать место теракта (6)…2…………… 
оставшихся взрывчатых веществ и наличие мин-ловушек. 

Во вторник в Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба. 
Правоохранительные органы рассматривают атаку как (7)…1……………. Как сообщил 
генеральный инспектор полиции Джозеф Бойнне, в результате атаки (8)…10…………… 
21 человек. Отмечается, что 16 жертв, среди которых один полицейский, были 
кенийцами. За (9)……5………… атакующим были задержаны двое подозреваемых. 

(10)……4………… за нападение взяла радикальная исламистская группировка 
"Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали. Личности погибших были установлены 
по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США.  

 

 

2. Označte správnou odpověď.                     
       

1. В лес……… был обнаружен труп мужчины. 
1/ -е  

2/ -и  

3/ -у 

4/ -0 
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2. Преступнaя группa зaнимaлaсь продаж……… нoвoрoждённых детей. 
1/ -ей  

2/ -ой 

3/ -ю 

4/ -ью 

 

3. Преступники стреляли ……… пистoлетa Мaкaрoвa ……… oчень близкoгo 
расстояния. 

1/ с, из  

2/ из, с  

3/ из, из 

4/ с, с 

4. В тоннеле пражск……… метро был найден труп 35-летней женщины. 
1/ -ого  

2/ -ое  

3/ -ий 

4/ -ой 

 

5. Парень незaметнo пoдкрaлся и двaжды удaрил жертву нoж………. 
1/ -ем  

2/ -ей  

3/ -ью 

4/ -ом 

 

6. В течение вoсьми с пoлoвинoй месяц……… былo сoвершенo пять 
крaж………. 

1/ -ей, -ей 

2/ -ов, -ей  

3/ -ев, -0 

4/ -ей, -0 

 

7. Существует три тип……… лавин. 
1/ -а     
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2/ -ы  

3/ -ов   

4/ -и 

 

8. Она обратилась ……….    
1/ на суд.     

2/ к суду.     

3/ в суд.  

4/ по суду.    

 

9. В настоящее время ведётся расследование, как ему удалось скрыться 
………. 

1/ перед судом. 

2/ с суда. 

3/ из суда. 

4/ от суда. 

 

10. Oбвинитель требовал ……….     
1/ высшей меры наказания.     

2/ высшую меру наказания.     

3/ по высшей мере наказания.   

4/ с высшей меры наказания.   

 

11. Он обвиняется ………      
1/ по нескольких преступлений. 

2/ из нескольких преступлений. 

3/ в нескольких преступлениях. 

4/ с несколькими преступлениями. 

 

 

12. брaт, oтбывaющий нaкaзaние 
1/ брат, который отбывает наказание 

2/ брат, который отбывал наказание 
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3/ брат отбывает наказание 

4/ брат, который отбыл наказание 

 

13. Люди разбежались, спасая жизнь.  
1/ Lidé prchali a zachránili se. 

2/ Lidé se rozdělili a zachránili si život.  

3/ Lidé se rozutekli, aby si zachránili život. 

4/ Lidé se zachránili, protože prchali. 

 

14. Na místě činu zůstávají četné stopy. 
1/ При осмотре места происшествия находятся многoчисленные следы. 

2/ На месте происшествия останутся многoчисленные следы. 

3/ На месте происшествия остаются многoчисленные следы. 

4/ При осмотре места происшествия останутся многoчисленные следы. 

 

15. Policie zjišťuje totožnost neznámého muže, jehož tělo bylo nalezeno v řece. 
1/ Полиция составляет фоторобот неизвестного мужа, тело которого было обнаружено в реке. 

2/ Полиция устанавливает личность неизвестного мужчины, тело которого было обнаружено в    

    реке.  

3/ Полиция составляет протокол по личности неизвестного мужа, тело которого было  

    обнаружено в реке. 

4/ Полиция установит личность неизвестного мужа, тело которого было обнаружено в реке. 

 

16. Prezident se volí na období 4 let. 
1/ Президентов избирают на 4 года. 

2/ Президента избирают на время 4 года. 

3/ Время должности президента сроком на 4 года. 

4/ Президент избирается сроком на 4 года. 

 

17. Soud odsoudil policistu k podmíněnému trestu odnětí svobody na 3 roky. 
1/ Суд определил полицейскому наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

2/ Суд приговорил полицейского к 3 годам лишения свободы условно. 

3/ Суд наказал полицейского на срок 3 лет лишения свободы. 
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4/ Суд приговорил полицейского на 3 лет лишения свободы. 

 

18. Špatné počasí zkomplikovalo silniční provoz. 
1/ Непогода затруднила воздушное движение. 

2/ Непогода упростила дорожное движение.  

3/ Непогода осложнила дорожное движение. 

4/ Ненастье затруднило воздушное движение. 

 
19. Identikit byl sestaven podle slov svědků a pomocí videonahrávek. 

1/ Фоторобот был составлен со слов свидетелей и с помощью видеозаписей. 

2/ Личность установили по словам свидетелей и по видеозаписи. 

3/ Словесный портрет был создан на основе слов свидетелей и камер 
видеонаблюдения. 

4/ Словесный портрет был составлен по описанию свидетелей.  

20. Evropská unie je unikátní sdružení států založených na hospodářské a politické 
spolupráci. 

1/ Североатлантический альянс - экономическое и политическое объединение. 

2/ Европейский союз – уникальное экономическое и политическое объединение, 
основанное  

    на сотрудничестве европейских государств.  

3/ Европейское государство - это уникальное объединение государств, основанное на  

    экономическом и политическом сотрудничестве. 

4/ Европейский Союз - это уникальное объединение государств, основанное на  

    экономическом и политическом сотрудничестве. 

 

3. Označte správnou odpověď.         
  
 

1. лишение свободы 
1/ отсутствие желания работать 

2/ документ, выдаваемый иностранным гражданам на право проживания в данном 
государстве 

3/ выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной 
ответственности 

4/ вид наказания, заключающийся в принудительной изоляции осуждённого от общества 
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2. понятой 
1/ незаинтересованное лицо, приглашаемое для участия в производстве осмотра, 
обыска,  

    выемки, освидетельствования, опознания и других следственных действий в случаях,  

    предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

2/ лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности 

3/ лицо, осуществляющее защиту гражданина в уголовном процессе 

4/ тот который понимает 

 

3. очная ставка 
1/ следственное действие, суть которого заключается в получении и закреплении  

    передаваемых сведений об обстоятельствах дела, подлежащего расследованию. 

2/ прибор с двумя стеклами для улучшения зрения или для защиты глаз 

3/ одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются  

    существенные противоречия  

4/ ремешок с застёжкой, надеваемый на шею животных 

 

4. разбой 
1/ денежное взыскание 

2/ тайное похищение чужого имущества 

3/ отсутствие порядка 

4/ нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением 
насилия  

 

5. водитель 
1/ лицо, управляющее машиной 

2/ челoвек, идущий пешкoм 

3/ должностное лицо, руководящее, заведующее чем-нибудь 

4/ должностное лицо органов прокуратуры 

 

6. скорость 
1/ крепёжная деталь в виде изогнутой полукругом металлической полосы 

2/ степень быстроты движения или вращения некоторых машин  
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3/ участие в преступном деянии  

4/ необделанные шкуры, кожа животных 

 
7. подлинный 

1/ настоящий, не скопированный, являющийся оригиналом  

2/ поддельный, фальшивый, являющийся подлогом  

3/ продолжительный по времени, длительный 

4/ такой, которого можно подкупить, привлечь на свою сторону деньгами 

 

8. мошенник 
1/ пятый, самый маленький палец каждой конечности  

2/ тот, кто обманывает других, злоупотребляя их доверием, в корыстных целях 

3/ сторонник милитаризма  

4/ военный моряк, служащий на подводной лодке 

 

9. искать 
1/ расправляя и приглаживая гребнем, приводить в порядок 

2/ издавать свист  

3/ произвести оценку чего-либо 

4/ пытаться установить местонахождение чего-либо потерянного, спрятанного  

 

10. жертва 
1/ лицо, проживающее в каком-нибудь месте  

2/ вор, занимающийся мелкими кражами 

3/ человек, пострадавший или погибший от нападения кого-либо, в результате 
стихийного  

    бедствия, несчастного случая, военных или преступных действий, подвергшийся 
насилию со  

    стороны кого-либо 

4/ несерьёзное высказывание или действие, имеющее целью вызвать смех 
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4. Po přečtení textu označte, která věta odpovídá informacím.         
 

В начале апреля этого года женщина из Уфы пострадала от рук мошенника 
на 17 тысяч рублей. По словам потерпевшей, она познакомилась с мужчиной в 
одной из соцсетей. В ходе продолжительного общения он рассказал, что является 
военным. Общение двух людей набирало обороты. И вот в один из мартовских дней он 
пригласил её в Испанию, пообещав оплатить перелёт и проживание. Более того, он 
сказал, что путёвка на четыре лица и предложил взять ещё двоих. Женщина дала 
согласие на поездку, сообщив, что пригласит свою дочь и зятя присоединиться к ним. 
Галантный интернет-кавалер даже согласился помочь с быстрым получением визы на 
всех троих, но для этого ему нужно 17 тысяч рублей и пакет их документов.  

В назначенный день и час встреча состоялась. Доверчивая жительница передала 
всё необходимое в руки «офицеру». По её словам, он был очень учтив и галантен. После 
недолгого общения наяву мужчина уехал на такси, пообещав, что всё будет готово через 
неделю. В тот же день кавалер удалил свою страничку в соцсетях и выключил телефон. 
Прождав неделю, 42-летняя женщина поняла, что стала жертвой афериста, а вместо 
корриды и красного вина её ожидает поход в полицию.  

Оперативники Отдела полиции №3 МВД России по городу Уфе провели работу 
по поиску предполагаемого преступника и на днях они задержали подозреваемого. Как 
оказалось, задержанный даже не имеет постоянной прописки и нигде официально не 
работает. По версии следствия, живёт он на средства, что получает от доверчивых дам. 
Стоит отметить, что единственное, в чем он не обманул свою жертву, это то, что он 
действительно раньше был военным и теперь он в отставке. Свою вину 40-летний 
ловелас в обмане уфимки признал.  

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Задержанный заключён под стражу. В ходе следствия его проверяют 
на причастность к другим аналогичным преступлениям.  

 
1а/ Потерпевшая познакомилась с мошенником в интернете. 

1b/ Потерпевшая познакомилась с мошенником в кафе.  

 

2a/ Мужчина был испанским военным. 

2b/ Мужчина был офицером в отставке. 
 

3a/ Он пригласил женщину на отдых в Испанию. 

3b/ Он пригласил женщину провести отпуск вместе с друзьями. 
 

4а/ Путёвка была на двоих. 

4b/ Путёвка была на четыре лица, поэтому с ними могли поехать ещё двое. 

 

5а/ Женщина передала мужчине деньги в собственные руки. 
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5b/ Женщина передала мужчине финансовые средства посредством друзей. 

 

6a/ Он вёл себя очень галантно и вежливо. 

6b/ Он был очень любезным, но вёл себя подозрительно. 

 

7a/ Свою страничку в соцсетях он удалил в тот день, когда женщина передала ему 
деньги. 

7b/ Через неделю мошенник удалил свою страничку в соцсетях и выключил телефон. 

 

8a/ После задержания мужчины выяснилось, что он действительно работал военным. 

8b/ После его задержания выяснилось, что он работал поваром в воинской части. 

 

9a/ Задержанный нигде не работает, он живёт на средства, полученные в наследство. 

9b/ Задержанный не имеет прописки и сидит без работы. 

 

10a/ В ходе следствия также проверяется, не является ли мужчина членом 
организованной преступной группы. 

10b/ В ходе следствия проверяется не причастен ли он к аналогичным преступлениям. 
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      VSTUPNÍ JAZYKOVÝ TEST DO DOKTORSKÉHO STUDIA na PA ČR 
Francouzský jazyk 

Jméno:      ____________________  Datum:     ____________________ 

 

A. Doplňte do textu následující slova:                                                                                                 20 bodů 

 

a/ affrontements b/ les dégâts  c/ fermeté d/ gravement e/ interpellation 

f/ hué g/ ciblées h/ lutter i/ lacrymogènes j/des 
échauffourées 

Les quartiers nord d'Amiens ont été le théâtre d'échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre dans 
la nuit de lundi à mardi. Seize policiers ont été blessés et 1.  les dégâts matériels sont importants. Le 
ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place.  

AFP - Les quartiers nord d'Amiens ont connu de très violents 2. affrontements dans la nuit de lundi à 
mardi entre une centaine de jeunes et des forces de l'ordre, lors de laquelle seize policiers ont été 
blessés et la ville touchée par de nombreux dégâts matériels. 
 
Le président François Hollande a rapidement réagi en fin de matinée et a promis de mettre en œuvre 
"tous les moyens de l'Etat" pour 3. lutter contre les violences, alors qu'il visitait une brigade de 
gendarmerie, à Pierrefeu-du-Var (Var). 
 
"Ces faits sont inacceptables et le gouvernement fera preuve de la plus grande 4. fermeté à l'égard 
de leurs auteurs", a réagi le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dans un communiqué. 
 
Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui s'est rendu à Amiens peu après 15H30, a été 5. hué lors 
de son arrivée dans la mairie de quartier d'Amiens-Nord. Il a rencontré la famille du jeune qui s'est 
tué jeudi à moto et des jeunes du quartier qui lui ont posé des questions sur les circonstances du 
contrôle d'identité, qui s'est conclu dimanche par 6. des échauffourées. 
 
Selon la préfecture de la Somme, une centaine de jeunes rassemblés dans le quartier d'Amiens-Nord 
- l'une des quinze zones de sécurité prioritaire 7. ciblées par le gouvernement - ont commencé lundi 
soir vers 21H00 "à harceler les forces de l'ordre venues sécuriser le quartier après des heurts 
dimanche soir". 
 
Les policiers ont été blessés par des tirs de chevrotine et de mortier de feux d'artifice et des jets de 
projectiles, lors de ces affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 04H00 du matin. Le policier le 
plus 8. gravement touché a reçu quinze jours d'ITT (incapacité totale de travail), a-t-on précisé de 
même source. 
 
Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz 9. lacrymogènes et des tirs de gomme-cogne sans 
faire de blessé, a ajouté la préfecture. 
 
Les quelque 150 policiers présents sur les lieux n'ont procédé à aucune 10. interpellation .  



Příloha č. 2 k č.j. PA-608/ČJ-2021-820060 
                                                                                 Počet listů: 28 
 

24 
 

 
Le quartier d'Amiens-Nord est régulièrement touché par des incidents, "mais jamais de cette gravité, 
avec trois bâtiments publics en partie détruits", a indiqué la préfecture. 
 
 

 

B. Zakroužkujte správný výraz:                                                                                                               20 bodů 

1. Ils ont annoncé qu’ils _______ publié ce livre il y a deux ans. 
1 serait  2 seront  3 sont   4 avaient 

2. Si tu _______ , nous irons ensemble. 
1 est venu  2 viens   3 venir   4 viendras 

3. Ne le fais pas! Je vais le faire _______  . 
1 mon  2 nous-mêmes  3 moi-même  4 les-même 

4. Tu désires que nous _______ à 7 heures. 
1 partons  2 partions  3 partir   4 part 

5.  Parce que les pauvres demandent l’égalité, ils veulent avoir les mêmes _______ que les 
privilégiés. 
1 complots  2 faillites  3 fautes  4 droits 

6. Je _______  pas vus. 
1 les n’ai  2 ne leur  3 ne les ai  4 n’ai les 

7. Expulser les clandestins, ce n’est pas la _______  idéale. 
1 solution  2 résoudre  3 faim    4 disgrâce 

8. Je connais bien le _______  qui travaille à la tête de la mairie lyonnaise. 
1 prêtre  2 parcours  3 préfet   4 poivre 

9. Je parlerai de la mer _______  la mélodie des vagues. 
1 écoute  2 en écoutant  3 écoutais   4 écouté 

10. _______ est une somme d’argent que le condamné doit verser au Trésor. 
1 L’amande  2 La peine  3 L’aggravation  4 La rémunération 

 

C. Přeložte do češtiny:                                                                                                                               20 bodů 

1. L'acquisition de la nationalité française se fait selon la procédure de la déclaration si un certain 
nombre de conditions sont réunies (durée du mariage, communauté de vie et assimilation). 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Dans le cadre des opérations "Tranquillité vacances" organisées durant les vacances scolaires, 
signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie; des patrouilles 
pour surveiller votre domicile seront organisées. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. La plainte est l'acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le 
procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le traité de Maastricht, ratifié en 
septembre 1992. Les ressortissants communautaires ont désormais le droit de vote aux élections 
européennes et municipales sous réserve qu'ils soient inscrits sur des listes électorales 
complémentaires. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Příloha č. 2 k č.j. PA-608/ČJ-2021-820060 
                                                                                 Počet listů: 28 
 

26 
 

5. Le processus de décentralisation, mis en œuvre en France depuis une trentaine d'années, a 
marqué une rupture avec la tradition centralisatrice qui a constitué, des siècles durant, une forte 
spécificité de l'organisation politique et administrative de la France. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

D. Vyberte správný výraz:                                                                                                                        20 bodů 

Six membres présumés de l'organisation terroriste ETA ont été ___1___ mardi à Blois, Brive-la-
Gaillarde et Montpellier, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Ils appartiendraient à l'appareil 
logistique du mouvement basque.  

C’est une arrestation plutôt surprenante plus d’un an après l’annonce de l’ETA de mettre ___2___ à 
tout violence. Pourtant, mardi 7 mai, six des membres de l'organisation basque ont été arrêtés à Blois, 
Brive-la-Gaillarde et Montpellier, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.  

"Cinq des six personnes faisaient l'objet d'une inscription antérieure au ___3___ des personnes 
recherchées", ajoute le ministère. Selon une source proche de l'enquête, il s'agirait de membres de 
l'appareil logistique de l'organisation basque.  

"Malgré les évolutions positives enregistrées sur le dossier au pays basque espagnol, notre territoire 
national n'a toujours pas cessé ___4___ une base de repli logistique et militaire pour les structures 
___5___ de l'organisation", ajoute le communiqué, qui se félicite de "l'excellence de la coopération 
franco-espagnole ___6___ domaine du renseignement et de la police ___7___".  

L'ETA, rendu responsable de la ___8___ de 829 personnes en plus de 40 ans de lutte ___9___ pour 
l'indépendance du Pays basque et de la Navarre, classé organisation terroriste par les États-Unis et 
l'Union européenne, a annoncé le 20 octobre 2011 mettre fin définitivement à la violence. 

Le groupe refuse en revanche de se dissoudre et de ___10___ les armes comme l'exigent la France et 
l'Espagne. 

 

1. 1 inculpée 2 confisqué 3 arrêtés 4 prises 

2. 1 debout  2 contre 3 bas  4 fin  

3. 1 fichier 2 carte 3 brochure 4 publication 

4. 1 pour être 2 contre être 3 à être 4 d'être 
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5. 1 autonomies  2 clandestines  3 contrefaçons  4 originaux  

6. 1 dans le  2 dans la 3 dans une 4 dans les  

7. 1 juge 2 gendarmerie 3 judiciaire 4 justifié  

8. 1 tuage 2 gaspillage 3 mort 4 carrelage 

9. 1 armé   2 armée  3 armées  4 armés  

10. 1 rendue 2 resté 3 commencer 4 rendre 

E. Označte správnou variantu:                                                                                                                10 bodů 

1. gestion 
1 action, manière d'organiser, d'administrer, de diriger  

2 par extension (publicité) but d'une campagne publicitaire, d'une étude marketing et partie de 
clientèle à atteindre  

2. recrutement 
1 action d'engager du personnel  

2 familièrement congédier, expulser quelqu'un  

3. collègue 
1 dirigeant d'une entreprise, employeur  

2 familièrement personne ayant une fonction similaire à la sienne et exerçant dans le même lieu  

4.  licencier 
1 congédier, priver d'emploi, rompre le contrat de travail d'un salarié  

2 très occupé, ayant beaucoup à faire  

5. bicaméral 
1 (politique) dont le parlement n'a qu'une chambre  

2 (politique) relatif à un système politique à deux chambres  

6. budget 
1 (administration) taxe, droit imposé sur les personnes, ou sur les choses, pour subvenir aux 
dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales  

2 (finances) ensemble des comptes de l'Etat, d'une entreprise, d'un individu  

7. état d'urgence  
1 régime politique exceptionnel qui renforce les autorités civiles en cas de trouble grave ou de 
catastrophe  

2 aide, renforts militaires  

8. formation 
1 action de notifier, avis officiel pour notifier  

2 éducation intellectuelle et morale d'une personne, préparation à un métier  

9. juge 
1 militaire qui appartient à la gendarmerie, corps militaire qui veille à la sûreté publique  
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2 magistrat chargé de rendre des jugements  

10. constitution 
1 ensemble des textes de lois établissant les bases du système politique  

2 réunion temporaire de plusieurs partis, groupes politiques ou groupes de pression  

 

 

F. Označte, zda tvrzení odpovídá obsahu textu:                                                                                 10 bodů   

 

Un enfant de cinq ans blessé par balle à la tête à Arles 

Une bagarre aurait éclatée dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque la famille de l'enfant s'est 
présentée au domicile d'un homme pour exiger le paiement d'une dette.  

Un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises à l'aide d'une arme de calibre 22 long rifle, touchant 
au visage l'enfant, qui se trouvait dans les bras de sa mère, 

Dramatique rixe à Arles, lors de laquelle un enfant de cinq ans a été blessé par balle à la tête, a-t-on 
appris mercredi de source proche de l'enquête.  

Selon les premiers éléments de l'enquête, dans la nuit de mardi à mercredi, la famille de l'enfant, 
membre de la communauté des gens du voyage, s'est présentée au domicile d'un homme pour 
exiger le paiement d'une dette.  

Ce dernier aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises à l'aide d'une arme de calibre 22 long rifle, 
touchant au visage l'enfant, qui se trouvait dans les bras de sa mère, selon une source proche de 
l'enquête. La balle s'est logée dans la tête de l'enfant de cinq ans.  

La victime a été transférée à l'hôpital de la Timone à Marseille où une intervention chirurgicale était 
prévue dans la matinée, selon la même source.  

Aucune interpellation n'a été effectuée, selon cette même source. Le domicile du tireur n'a pu être 
encore localisé.  

 

1. L’enquête a été déjà terminée par la Police nationale.  
 

2. Le terme les gents du voyage est couramment utilisé pour parler des touristes étrangers en France. 
 

3. Les informations sur cette bagarre ont été présentées par le porte-parole de la police. 
 

4. La victime a dû recourir à l’aide médicale. 
 

5. Au centre de cette dispute est la somme d’argent prêtée par la famille à l’auteur du crime résumé.   
 


