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4. 
POKYN 

rektora a děkanů fakult Policejní akademie České republiky v Praze 
ze dne 14. května 2020, 

kterým se mění některé podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 
2020/2021 

 
Rektor a děkani fakult Policejní akademie České republiky v Praze v souladu se zákonem 
č. 118/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v 
roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, vyhlašují tuto změnu pravidel 
pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021: 

 
Čl. 1 

Prodloužení lhůty pro podání přihlášek ke studiu 
 
1) Termín podání přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze pro akademický rok 2020/2021 se 

prodlužuje pro všechny bakalářské a magisterské studijní obory do 27. května 2020; lhůta 

je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka adresovaná PA ČR, která 

obsahuje přihlášku. Přihlášky ke studiu doručené na PA ČR po 15. dubnu 2020 se považují 

za přihlášky podané včas.  

 
2) Termín pro doručení písemného doporučení ředitele bezpečnostního sboru, které bude 

obsahovat celkový seznam příslušníků doporučených ke studiu v konkrétním studijním 
programu a oboru na fakultě PA ČR v Praze, se prodlužuje do 20. května 2020. Písemná 
doporučení doručená po 16. březnu 2020 se považují za doručená včas.   

 
Čl. 2 

Bakalářské studijní programy 
 

1) U uchazečů, u kterých se splnění podmínek pro přijetí ke studiu ověřuje absolvováním a 
výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v období od prosince 2019 do května 
2020 (tzv. uznané období), se toto období prodlužuje do června 2020; uznané období 
pro absolvování a výsledek NSZ se tak nově stanoví na období prosinec 2019 až  
červen 2020 včetně.  

 
2) Lhůta pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení se u uchazečů 

maturitního ročníku 2019/2020 prodlužuje do 10. července 2020.   
 
3) Nemůže-li uchazeč maturitního ročníku 2019/2020, který splnil ostatní podmínky přijetí ke 

studiu v bakalářském studijním programu, předložit do vydání rozhodnutí děkana fakulty 
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, lze jej přijmout ke studiu a zapsat do studia 
podmíněně. Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží úředně ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, 
pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a 
takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána. V takovém případě 
může děkan fakulty novým rozhodnutím doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, který 
vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebo stanovené bodové hranici 
nebyl původním rozhodnutím přijat, a to v pořadí, v jakém se umístil v původním přijímacím 
řízení. 
 

4) Bonifikace za dosažení průměru známek nejvýše 1,5 u maturitní zkoušky, spočívající 
v přepočítání celkového počtu bodů koeficientem 1,1, se zrušuje.  
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Čl. 3 
Magisterské studijní programy 

 
1) U uchazečů, kteří absolvují bakalářský studijní program v akademickém roce 2019/2020, 

se lhůta pro doručení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu 
prodlužuje do 10. července 2020; u absolventů PA ČR budou úředně ověřené kopie 
požadovaných dokladů nahrazeny záznamem ze studijního informačního systému školy o 
úspěšném absolvování bakalářského studijního programu na PA ČR. 

 
2) U uchazečů, kteří žádají bodovou bonifikaci za ocenění jejich SVOČ, se lhůta pro doručení 

osvědčení vydané vysokou školou, ze kterého bude vyplývat ocenění jejich soutěžní práce 
(1. – 3. místo), prodlužuje do 10. června 2020. 

 

 
Čl. 4 

Zachování ostatních lhůt a podmínek přijímacího řízení 
 
1) Ostatní lhůty a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 vyhlášené 

pokynem rektora a děkanů fakult Policejní akademie České republiky v Praze č. 14/2019 
ze dne 13. prosince 2019 zůstávají nezměněny.  

 
Čl. 5 

Schválení změn 
 

1) Změny lhůt a podmínek příjímacího řízení uvedené v článku 1 až 3 tohoto pokynu byly 
v těch částech, které odpovídají kompetenci příslušného akademického senátu podle 
zákona o vysokých školách, schváleny: 
- Akademickým senátem FBP, 
- Akademickým senátem FBM. 

 
Čl. 6 

Účinnost 
 
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 14. května 2020.  
 
Garant: Lubor Šmalcl, vedoucí studijního oddělení 
 
Č. j. PA-389-4/ČJ-2020-820000 
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