Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato pravidla upravují postup Města Soběslav při převzetí nalezené věci (dále jen
„věc“), při uložení věci a postup po připadnutí věci do majetku města Soběslav.
Pravidla jsou vydávána k realizaci § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
2. Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná.
Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
3. Ztracenou věc má nálezce vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě
nutných nákladů a nálezného.
Čl. 2
Oznámení o nálezu
1. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za
opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález městu Soběslav, byla-li
nalezena na jeho území, a to zpravidla do tří dnů.
2. Nález skryté věci nálezce oznámí městu a vlastníkovi pozemku, nálezné mu nenáleží,
pokud vlastník o úkrytu věděl. Pro oznámení skryté věci platí následující ustanovení
přiměřeně.
3. Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti,
nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické
právo. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.
4. Za nález ve smyslu zákona nejsou považovány věci, které již evidentně nemohou
sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají, pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození. O
tom, zda nalezená věc bude klasifikována jako odpad, rozhoduje město.
5. K přijetí oznámení nálezu je v pracovní době úřadu příslušný pověřený pracovník
MěÚ v Soběslavi (dále jen „pověřený pracovník“).
6. O převzetí nálezu vyhotoví pověřený pracovník Protokol o nálezu, kde uvede:
- identifikaci nálezce,
- popis věci,
- místo, kde věc nálezce našel,
- dobu, kdy nálezce věc našel,
- zda nálezce souhlasí s tím, aby věc byla uschována u něj,
- zda nálezce chce nalezenou věc nabýt,
- zda nálezce požaduje nálezné nebo zda se nároku na nálezné vzdává.
Protokol o přijetí oznámení o nalezené věci, popř.o převzetí věci, tvoří Přílohu č. 1
těchto pravidel.
7. Orgán, který oznámení o nálezu přijal (Městský úřad, dále jen „MěÚ“ nebo Městská
policie města Soběslavi, dále jen „MP“) rozhodne, jak bude nalezená věc uschována.
Čl. 3
Přijetí a evidence nalezených věcí a zvířat
1. V případě, že bylo rozhodnuto, že věc uschová MěÚ, přebere věc od nálezce pověřený
pracovník; mimo pracovní dobu úřadu MP, která ji poté předá pověřenému
pracovníkovi.
2. MěÚ a MP jsou povinni zajistit uložení věci po zákonem stanovenou dobu takovým
způsobem, aby nedošlo k její ztrátě, odcizení, zničení či poškození.
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3. Nalezené movité věci budou od předání nálezcem uloženy u MěÚ, nalezené finanční
prostředky budou ode dne nálezu uloženy na depozitním účtu města Soběslav.
Opuštěná zvířata převezme a jejich umístění v útulku pro opuštěné psy zajistí MP,
která evidenci nalezených zvířat vede odděleně. MP je oprávněna svěřit zvíře do
dočasné péče nálezci nebo jiné fyzické nebo právnické osobě.
4. Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s
nepoměrnými náklady, město prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží jako
s nalezenou věcí.
5. Evidence věcí obsahuje evidenční číslo věci, její označení, datum převzetí, jméno a
příjmení nálezce a místo nálezu. Každá uložená věc, s výjimkou nalezených a
opuštěných zvířat, je označena štítkem s evidenčním číslem. Evidenční čísla jsou
přidělována podle vzestupné číselné řady, počínající číslem 1 v každém kalendářním
roce.
6. Město, nálezce či jiná vhodná osoba, u které se věc uschová, nesmí po dobu 1 roku
ode dne vyhlášení nálezu věc jakkoliv užívat.
7. V případě, že se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může
nálezce, město nebo jiná osoba, které věc byla svěřena, nakládat s věcí jako poctivý
držitel (tedy brát z ní plody a užitky). Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto
osoby jen užívat.
Čl. 4
Vyhlášení nálezu
Pověřený pracovník zajistí zveřejnění nalezené věci na úřední desce MěÚ a internetových
stránkách města Soběslav neprodleně po přijetí nalezené věci. Den tohoto zveřejnění je dnem
vyhlášení nálezu, od kterého se odvíjí veškeré lhůty. Dále zajistí 1 x za dva měsíce zveřejnění
aktuálního seznamu nalezených věcí na internetových stránkách města Soběslavi.
Čl. 5
Zjišťování vlastníka věci
1. Při zjišťování vlastníka věci bude provedeno šetření zejména na základě informací
poskytnutých nálezcem věci. Nebude-li vlastník věci na základě dostupných informací
zjištěn, je zjišťování ukončeno.
2. Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu
nález a vyzve ho, aby si věc převzal. Do protokolu o nálezu pověřený pracovník
zapíše jméno a příjmení majitele věci.
3. Zjišťování vlastníka věci se neprovádí, je-li nakládání s věcí upraveno zvláštním
zákonem.1)
4. Doklady totožnosti vystavené orgány cizího státu se zasílají zastupitelskému úřadu
tohoto státu.

________________________

1)

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.
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Čl. 6
Náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním věci
Vlastník věci je povinen uhradit náklady vynaložené městem v souvislosti s opatrováním
věci. U věcí nepatrné hodnoty město náhradu nákladů nepožaduje. Město požaduje vždy
náhradu nákladů, které muselo v souvislosti s opatrováním věci vydat třetí osobě.

Čl. 7
Vydání věci vlastníkovi a úhrada nákladu vzniklých v souvislosti s opatrováním věci
1. Přihlásí-li se o věc v zákonné lhůtě její vlastník nebo ten, kdo prokáže, že věc ztratil,
je povinen:
a) před převzetím věci prokázat svoji totožnost,
b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil,
c) sdělit městu, kdy a kde byla věc ztracena,
d) sdělit popis hledané věci,
e) provést úhradu nákladů, které městu prokazatelně vznikly (poštovné, přepravné,
parkovné,…),
f) zaplatit nálezné, pakliže nálezce nálezné požaduje.
2. Město vydá věc nebo výtěžek za ni utržený včetně plodů a užitků a po odečtení
nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do
jednoho roku od vyhlášení nálezu.
3. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí jednoho roku, ale před
uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá mu město věc nebo výtěžek za ni utržený,
bez plodů a užitků, po zaplacení nákladů a nálezného.
4. O vydání věci vlastníkovi je pořízen zápis do „záznamu o nálezu“, který obsahuje:
a) jméno a příjmení vlastníka věci, datum narození, u právnických osob jejich název, IČ,
b) adresu trvalého pobytu vlastníka věci, u právnických osob sídlo,
c) druh a číslo dokladu totožnosti,
d) datum převzetí věci,
e) výše nákladů na opatrování věci, je-li jejich náhrada požadována, a údaj o jejich
úhradě,
f) výše nálezného, je-li požadováno, a údaj o jeho úhradě,
g) poučení osoby, která prohlašuje, že je vlastníkem nalezené věci nebo osobou, která ji
ztratila, o možném spáchání přestupku, popř. trestného činu, v případě, že se prokáže
nepravdivost jí uvedených skutečností,
h) podpis vlastníka věci nebo toho, kdo věc ztratil.
5. Lhůta pro vydání věci nebo výtěžku za ni utrženém vlastníkovi věci nebo osobě, která
věc ztratila, je tři roky. Po uplynutí této lhůty již nelze věc ani výtěžek vydat.

Čl. 8
Prodej nalezených věcí
1. Po uplynutí jednoho roku od vyhlášení nálezu může město Soběslav nebo jiná osoba,
které byla věc svěřena, s věcí nakládat jako poctivý držitel, může ji i prodat.
2. Pracovní skupina složená z tajemníka MěÚ, pracovníka odboru organizačního a
správy majetku pověřeného evidencí nálezů a pracovníka finančního odboru (dále jen
„Pracovní skupina“) nalezenou věc ocení, nebyla-li věc oceněna již dříve, nebo
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nejedná-li se o věc neprodejnou nebo bez hodnoty. K ocenění věci si pracovní skupina
může vyžádat vyjádření o ceně obvyklé osobou pracující v oblasti předmětu nálezu.
3. Pracovní skupina zajistí přípravu a realizaci prodeje nalezených věcí. Věci bez
hodnoty a věci zjevně neprodejné se neprodávají. Seznam nalezených věcí určených
k prodeji předloží Pracovní skupina s návrhem prodejní ceny Radě města Soběslav,
která rozhodne o jejich prodeji. Seznam nabízených věcí spolu s termínem prodeje se
zveřejní na úřední desce Městského úřadu a internetových stránkách města Soběslav.
4. V případě neúspěšného prodeje se nalezená věc nabízí za stejnou cenu znovu,
zpravidla ve lhůtě jednoho roku.
Čl. 9
Připadnutí věcí do majetku města Soběslav
1. Po uplynutí třech let od vyhlášení nálezu nabude nálezce, město Soběslav nebo jiná
osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni utrženému.
2. Prohlásí-li nálezce městu, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo věc
nebo výtěžek za ni utržený užívat a nabýt na město Soběslav. Nabytím vlastnického
práva vzniká městu Soběslav povinnost zaplatit nálezci nálezné, nevzdal-li se práva na
něj.
3. Připadne-li věc do vlastnictví města Soběslavi, ocení Pracovní skupina opětovně
hodnotu nalezené věci, zpravidla ji sníží na polovinu, a předloží návrh prodeje
nalezené věci za nově ohodnocenou cenu Radě města Soběslav, která rozhodne o jejím
prodeji.
4. Věci neprodejné nebo věci bez hodnoty (např. klíče, peněženky apod.) předloží
Pracovní skupina Radě města Soběslav, která rozhodne o jejich likvidaci.
Čl. 10
Zvláštní ustanovení pro zvířata
1. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do
dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
2. Prohlásí-li nálezce městu, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li město zvíře neodvolatelně
osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat,
pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Bylli nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla nahrazují Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi ze dne 18.12.2007.
2. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Soběslav ze dne 19.srpna 2014 č.
15/208/2014 a nabývají účinnosti dnem schválení.
Příloha č. 1: Protokol o přijetí oznámení o nalezené věci, popř.o převzetí věci

Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslav

4

