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SUMMARY: The text provides basic information about

the application of laws related to risk behaviour for teach-

ers and educational staff. The introduction presents the

types of risk behaviour and their manifestations, followed

by a list of principles of efficient primary prevention. It also

provides a list of the basic legislative instruments in the

competence of the Ministry of Education related to the

area of risk behaviour, and goes on to discuss the areas of

misdemeanour and criminal law. The text points out the

correlation between the departmental legal instruments

and the misdemeanour and criminal law, emphasising the

absence of certain legislative instruments and thus the

need to address risk behaviour in a form other than legisla-

tion. The author concludes the paper with a proposal for

expanding the training of teachers and educational staff to

include the area of law related to risk behaviour and by

pointing out the non-existent or low “safeguard” of legal

certainty for this staff.
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SOUHRN: Text pøináší základní informace o problematice

aplikace práva pro pedagogy a pedagogické pracovníky

v oblasti rizikového chování. Ve svém úvodu pøedstavuje

typy rizikového chování a jejich projevy, na které navazují

taxativnì uvedené zásady efektivní primární prevence. Dá-

le uvádí soupis základních legislativních nástrojù v resortu

MŠMT, které se vztahují k oblasti rizikového chování a na-

vazuje na nì oblastí správního a trestního práva. Rovnìž

poukazuje na souvztažnost resortních právních nástrojù

smìrem k pøestupkovému a trestnímu právu, kdy rovnìž

poukazuje na neexistenci nìkterých legislativních nástrojù,

a tedy na nutnost øešit rizikové chování jinou než právní

formou. V závìru podává autor návrh na doplnìní vzdìlá-

vání pedagogù a pedagogických pracovníkù o oblast práva

v rizikovém chování a na neexistující èi nízkou „pojistku“

právní jistoty pro tyto pracovníky.
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