Informace týkající se věcí ve věcech mládeže
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., v platném znění:
Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním
zákoně, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Mládeží se rozumí děti
mladší patnácti let a mladiství.
Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení:
§ 52
Zveřejňování informací
Dokud není trestní stíhání pravomocně skončeno, mohou orgány činné podle tohoto zákona
zveřejňovat jen takové informace o řízení vedeném proti mladistvému, kterými nebude ohroženo
dosažení účelu trestního řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého a
osobních údajů, a to i jiných osob zúčastněných na řízení.
§ 53
Rozsah zákazu zveřejňování
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem zveřejnit žádnou informaci,
ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje
informace, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.
(2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sdělení informací během trestního řízení,
pokud účelem takového postupu není jejich zveřejnění, anebo je-li jejich účelem pátrání po
mladistvém. Totéž obdobně platí o sdělení informací probačním úředníkem dalším osobám,
pokud je jejich sdělení nutné pro získání informací, které se vztahují k vypracování zprávy
vyžadované tímto zákonem, nebo bez nichž nelze kvalifikovaně provádět dohled nad mladistvým
nebo o něj pečovat, popřípadě kontrolovat plnění podmínek a omezení, které mu byly stanoveny,
a zajistit bezpečnost osob, jež s ním přicházejí do kontaktu.
(3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí nikomu dále sdělovat,
pokud toto sdělení není nutné pro účely uvedené v tomto ustanovení. O tom musí být poučeny.
(4) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou povinny
a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů o mladistvém, kterého se
tyto informace týkají,
b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl k těmto informacím
přístup.
§ 54
Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich
(1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný mladistvý, jeho
dva důvěrníci,
27) jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel nebo druh,
poškozený a jeho zmocněnec, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-právní ochrany

dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce školy nebo výchovného zařízení. Na návrh
mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně.
28)
(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by vedly ke
ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem, je
zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení týkajícího
se totožnosti mladistvého.
(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého. Pravomocný
odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedení
jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, při přiměřené ochraně mladistvého před
nežádoucími účinky jeho uveřejnění.
(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru provinění
rozhodnout
a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku
neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého,
b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen, a
příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť
závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.
§ 94
Uveřejnění výsledků řízení
(1) Výsledek řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu
jinak trestného, může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích jen po právní moci
rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno, a jen bez uvedení jména a příjmení dítěte, dalších
účastníků řízení a jejich opatrovníků nebo jiných zástupců.
(2) Výjimky ze zákazů uveřejnění uvedených v odstavci 1 může povolit v odůvodněných
případech soud pro mládež.
Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných
spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež. Soudem pro mládež se
rozumí zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda senátu nebo
samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu.

