
Z T R Á T Y  A  N Á L E Z Y 
 

 

Vážení spoluobčané,  

rádi bychom Vás informovali o tom, jak nakládat s nalezenou věcí či zvířetem. 

 

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 1045-1065) je uvedena 

problematika ztrát a nálezů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo nalezne ztracenou věc, povinen ji vydat 

vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností 

poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, je nálezce povinen bez 

zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů, nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla- 

li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce 

nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li 

jich, postupuje, jako by byl nálezcem. 

 

Přijetí či vydání nálezu: Agendu ztrát a nálezů zajištuje podatelna, kancelář č. 1, přízemí, Jana A. 

Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří.  

 

Vyhlášení nálezu: Městský úřad Kynšperk nad Ohří vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, 

a to zveřejněním na úřední desce http://www.kynsperk.cz/radnice/uredni-deska/.  

Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, 

aby si věc převzal. 

 

 

Nepřihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, 

obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému. 

 

Na podatelnu je možno odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně 

porušené, opuštěné, zničené či zkažené (např. jídlo) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy 

(zbraně, munice, výbušniny, autovraky, jedy, chemikálie apod.). Do agendy ztrát a nálezů také nespadají 

věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televize, rádia, monitory apod., u nichž je 

mechanismus poškozen nebo chybí a věc je nepoužitelná. 

Nalezené doklady (např. občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy apod.) vydané orgány 

veřejné správy, jsou předány orgánu, který je vydal. 

 

 

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález zvířete bez zbytečného 

odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, 

o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník. 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. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec 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. 

 

Nálezné: Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo 

z jiných okolností. Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, 

kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. 

http://www.kynsperk.cz/radnice/uredni-deska/


Odchyt psů zajišťuje městská policie. Pokud ztratíte psa, informujte městskou policii, která 

odchyt provádí.  Zde nahlaste ztrátu/zaběhnutí svého psa. Informujte se, zda pes již nebyl 

odchycen. V případě ztráty/zaběhnutí psa zanechte na sebe kontakt včetně podrobného popisu 

psa.  

 

 

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, je nutné: 

o před převzetím věci prokázat totožnost (např. občanským průkazem), 

o prokázat vlastnické právo k věci, či jiné dispoziční právo, 

o sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena, 

o sdělit popis ztracené věci, 

o provést úhradu nutných nákladů a nálezného a  

o podepsat protokol o převzetí nalezené věci. 

 

Neodevzdání nalezené věci vlastníkovi či obci a její ponechání nálezcem, může být řešeno 

v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně 

vydává jiná osoba. 

 

 

 

za správní a sociální odbor 

Anna Žilinová 

 

Na podatelnu Městského úřadu Kynšperk nad Ohří se mohou vlastníci ztracených věcí dostavit 

v úředních hodinách: 

 

pondělí a středa  07:30-12:00  12:30-17:00 

úterý a čtvrtek  07:30-11:30  12:00-15:00 

pátek                    07:30-11:30 

 

Kontakt na pověřené zaměstnance: 

 

pí Anna Žilinová, správní a sociální odbor 

Telefon: +420 352 350 421 

E-mail: podatelna@kynsperk.cz 

 

p. Jaroslav Pajerek, Městská policie Kynšperk nad Ohří 

Telefon: +420 352 324 270 
 

mailto:podatelna@kynsperk.cz

