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

pro akademický rok 2022/2023 
 
 

A. 
Informace o konání přijímacího řízení 

 
a) termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:  

- u bakalářských a magisterských studijních programů nebyla přijímací zkouška 
organizována,  

 
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  

- červenec 2022 
- září 2022 u rozhodnutí v rámci doplnění počtu přijímaných uchazečů 

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

- srpen - září 20221 

 
d) termín skončení příjímacího řízení: 4. 11. 2022 

 
 

B. 
 

I. Bakalářské a magisterské studijní programy 
 

 
1. Informace o přijímacích zkouškách 
 
V průběhu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 
nebyly vysokou školou 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. 10/2022, kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na 
Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023, 
který byl dostupný na  
https://www.polac.cz/g2/view.php?urde/prij_riz_22/pokyn_10.pdf 
 
 

 
1 včetně rozhodnutí doručených veřejnou vyhláškou, nepodařilo-li se doručit na adresu nahlášenou uchazečem pro 

doručování 

https://www.polac.cz/g2/view.php?urde/prij_riz_22/pokyn_10.pdf
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2. Informace o výsledcích přijímacího řízení 
 
 

bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia (B10) 
  

a) počet podaných přihlášek: 714 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 667 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 47 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě 

výsledku přezkoumání původního rozhodnutí: 493 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 493 
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 13 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 

 
 

 
bakalářský studijní program Policejní činnosti (B11) 

 
a) počet podaných přihlášek: 449 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 443 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 6 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě 

výsledku přezkoumání původního rozhodnutí: 336 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 336 
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 1 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 

 
 
 
 

magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia (N10) 
 

a) počet podaných přihlášek: 541 
b) počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí: 455 
c) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 86 
d) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých až na základě 

výsledku přezkoumání původního rozhodnutí: 412 
e) počet uchazečů přijatých celkem: 412  
f) počet uchazečů přijatých při doplnění počtu přijatých uchazečů: 0 
g) počet uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení: 0 
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