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1
1.1

účinnost od 01.06.2015

Úvod
Předmět dokumentu

V souladu s ust. § 1051 an.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“), upravují tato pravidla podrobnější postup při nálezech věcí ztracených, skrytých, jejichž
vlastník není znám, a věcí opuštěných a nalezených zvířat, a to na území města Žamberka.

2
2.1

Tělo dokumentu
Věci

Ztracenou věc je nálezce povinen vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných
nákladů a nálezného. Tuto povinnost je nálezce povinen učinit, je-li z okolností zřejmé, komu má
být věc vrácena, a nepovažuje-li věc za opuštěnou (tj. vlastník věci projevil svobodnou vůli se věci
zbavit např. odpad). V opačném případě je nálezce povinen, došlo-li k nálezu na území města
Žamberka, oznámit nález věci městu Žamberk bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů (dále
jen „věc“).
Nalezne-li věc několik osob zároveň, jsou v souladu s ust. § 1062 občanského zákoníku oprávněny
a zavázány společně a nerozdílně.
Dojde-li k nálezu věci ve veřejné budově (tj. budovy užívané orgánem veřejné moci nebo jím
zřízenou institucí) nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli
těchto zařízení.
Město Žamberk rozhodne, jak bude věc uschována. Věc může být uschována u nálezce, jestliže
s tím souhlasí a je-li to vhodné (např. není možný tento způsob úschovy u věcí značné hodnoty či
v případě částky hotových peněz).

2.1.1 ODEVZDÁNÍ VĚCI MĚSTU ŽAMBERK
Věci se odevzdávají na Městském úřadu Žamberk, odboru finančním, č. dveří 48, v provozní době
městského úřadu (dále jen „finanční odbor“). Tyto věci lze též předat strážníkům Městské policie
Žamberk, kteří věci následně předají finančnímu odboru.
Za věci určené k odevzdání se nepovažují věci podléhající rychle zkáze (např. potraviny), zjevně
porušené, zničené, zkažené či silně znečištěné.

2.1.2 POSTUP MĚSTA ŽAMBERK PO ODEVZDÁNÍ VĚCI
Po převzetí nálezu vyhlásí město Žamberk nález věci obvyklým způsobem (tj. zveřejnění na úřední
desce města Žamberk).
Finanční odbor vede evidenci ztracených a nalezených věcí. Evidence je přístupná v písemné
podobě na odboru finančním a dále na webových stránkách města Žamberka, www.zamberk.cz.
Převzetí nálezu se děje na základě písemného záznamu, a to „Úřední záznam o nalezené věci“.
Věci jsou uloženy na Městském úřadu Žamberk, odboru finančnímu, v případě věcí objemnějších
(kola, kočárky atd.) jsou uloženy ve skladu ve sklepních prostorách Městského úřadu Žamberk,
Nádražní 833. Pokud jsou finančnímu odboru předány osobní a jiné doklady vydané správním
orgánem, tyto jsou podle možností předány finančním odborem přímo občanovi nebo příslušným
© Tento dokument je vlastnictvím města Žamberk a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
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orgánům, který je vydal. Kreditní, platební a jiné karty či drobné písemnosti neznámého vlastníka,
jehož nelze v evidenci pobytu zjistit, se odevzdávají příslušné instituci.
V případě, že finanční odbor zjistí vlastníka věci, informuje ho telefonicky nebo písemně o nálezu.
Vydání věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi bude učiněno po odečtení nákladů (tj. nákladů
vzniklých v souvislosti s opatrováním věci) a nálezného, pokud se přihlásí do jednoho roku od
vyhlášení nálezu městem Žamberk. K vydání věci musí ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci
prokázat vlastnické či užívací právo k věci a prokázat se průkazem totožnosti.
Nepřihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci do jednoho roku ode dne vyhlášení nálezu
městem Žamberk, jsou město Žamberk, nálezce či jiná osoba, jíž byla věc svěřena, oprávněni
nakládat s věcí jako poctiví držitelé dle ust. § 992 občanského zákoníku.
Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci v období po uplynutí jednoho roku od vyhlášení
nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu městem Žamberk, vydá se mu věc nebo
výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
Po uplynutí tříleté lhůty od vyhlášení nálezu městem Žamberk nabývá město Žamberk, nálezce či
jiná osoba, jíž byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženém.
Nálezce má právo prohlásit, že věc do vlastnictví nabýt nechce. Vlastníkem věci i výtěžku za ni se
v takovém případě stává město Žamberk.
Nabytím vlastnického práva vzniká městu Žamberk povinnost uhradit nálezci nálezné.

2.1.3 LIKVIDACE A PRODEJ VĚCI
Finanční odbor po uplynutí tří let od vyhlášení nálezu městem Žamberk předloží radě města
Žamberka návrh, jak bude s věcmi dále naloženo. V případě věcí vhodných k prodeji (např. kola)
finanční odbor navrhne radě města prodej za cenu stanovenou inventarizační komisí, ostatní
drobné věci (např. klíče, peněženky, rukavice, brýle atd.) jsou navrženy k likvidaci. V případě
finanční hotovosti je hotovost vložena do pokladny města.
Věci schválené radou města k prodeji se prodají v dražbě.
Dražba se obvykle koná v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk (radnice). Finanční odbor
oznámí dražbu na úřední desce a na webových stránkách města, případně v Žamberských listech.
Dražbu provádí osoba pověřená radou města, která o dražbě sepíše protokol.
Nejnižší podání činí cena schválená radou města. Výše ceny vydražené věci není omezena
ustanoveními cenových předpisů. Věc nabývá do vlastnictví osoba, která učiní nejvyšší podání.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; pokud tak neučiní, draží se věc znovu, bez jeho
účasti.
Výtěžek dražby je příjmem města Žamberka.
Neprodejné a neprodané věci předá finanční odbor do sběrného dvora TS Žamberk s.r.o.
k likvidaci.

2.1.4 ZVÍŘATA
Nalezené zvíře je nálezce povinen vrátit vlastníkovi.
Je-li u zvířete zjevné, že mělo vlastníka (např. dle nezanedbaného vzhledu), avšak tohoto nelze
identifikovat, oznámí nálezce nález zvířete bez zbytečného odkladu městu Žamberk.
Nalezená zvířata na území města Žamberka jsou odchytávána pouze Městskou policií Žamberk
a v případě nezjištění nebo nezastižení majitele jsou umístěna do psího útulku provozovaného TS
Žamberk s.r.o.
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K nalezenému zvířeti zjevně určenému k zájmovému chovu nabývá nálezce vlastnické právo,
nepřihlásí-li se o něj nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu městem Žamberk.
Nálezce má právo prohlásit, že zvíře nabýt do vlastnictví nechce. Město Žamberk má v takovém
případě právo svěřit zvíře neodvolatelně tomu, kdo provozuje útulek pro zvířata. Provozovatel
útulku může se zvířetem volně nakládat po uplynutí čtyř měsíců od svěření městem Žamberk,
jestliže se nikdo v uvedené době o zvíře nepřihlásí.

2.1.5 PORUŠENÍ POVINNOSTI NÁLEZCE
Nálezci, který neoznámí nález, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti při nakládání
s nálezem, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže věc užívat či se po uplynutí zákonem stanovené
doby stát vlastníkem věci.

3

Závěrečná ustanovení

Rada města Žamberka schválila tato pravidla dne 07.05.2015usnesením č.j. 13/2015-RADA.

Řízení výtisků
Název a pořadí výtisku

Médium

(papír, databáze, audio kazeta….)

Za výtisk odpovídá

Místo uložení

SAM 3208

digi

vedoucí PRAV

předpisy města PMD

SAM 3208

digi

vedoucí PRAV

web

SAM 3208 – výtisk 01

papír

vedoucí PRAV

registr předpisů

© Tento dokument je vlastnictvím města Žamberk a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Strana 5/5

