ZTRÁTY A NÁLEZY POHLEDEM NOVÉHO OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU
Od 01.01.2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., ve kterém je,
mimo jiné, poněkud odlišně upravena problematika ztrát a nálezů.
Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník.
Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil.
Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
• Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat
vlastníkovi.
Díky tomuto ustanovení se tak z nálezců stávají tak trochu detektivové - když občan
najde peněženku a v ní bude adresa majitele, už ji občan neponese na obecní úřad na
ztráty a nálezy, ale bude jeho povinnost ji předat přímo vlastníkovi. A nejedná se jen o
peněženku či doklady. Pokud občan najde na lavičce např.zapomenutou bundu a na ni
bude adresa majitele, tak bude muset nálezce /občan/ bundu osobně odevzdat majiteli.
V případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat, že se vlastník nechtěl věci zbavit a
nelze poznat, komu má být věc vrácena, musí nálezce nalezenou věc odevzdat obci, na
jejímž území byla věc nalezena.
• V případě Městského úřadu Hanušovice se nálezy předávají zaměstnanci
Ekonomického oddělení MěÚ – přízemí budovy MěÚ, kancelář č. 101, a to zpravidla
do tří dnů po nalezení.
Zaměstnanec poskytne veškeré informace související se ztráty a nálezy.
• Obec – Městský úřad Hanušovice, rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Pokud
s tím nálezce souhlasí, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby.
Věci značné hodnoty nebo peníze o vyšší částce se uloží jiným vhodným způsobem.
Pokud se věc nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen
s nepoměrnými náklady, obec – Městský úřad Hanušovice, prodá ve veřejné dražbě.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, MěÚ
Hanušovice nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý
držitel.
• Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku,
odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
V případě odevzdání nálezu na MěÚ Hanušovice, je nález zaevidován, uschován a je vyhlášen
na úřední desce města Hanušovice, vyhlášen městským rozhlasem, uveden v seznamu
nalezených věcí na webových stránkách města, popřípadě v Hanušovických novinách.
Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky.
Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu a nepřihlásí se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil,
nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo Městský úřad Hanušovice.
•

Změna se týká rovněž ztracených zvířat – ztracené zvíře je také nález a pokud nelze
z okolností poznat, komu má být zvíře vráceno, musí být nález vyhlášen stejným
způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc.
Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude
k němu nálezce vlastnické právo. Pokud nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce,
může Městský úřad Hanušovice po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek
pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj

vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně
nakládat.
Ztracení psi jsou po přechodnou dobu umisťováni na Hanušovické obchodní s.r.o. .
•

O nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž co o nálezu ztracené
věci.
Není-li zřejmé, komu skrytá věc patří, oznámí nálezce její nalezení vlastníkovi
pozemku a obci, na jejímž území byla věc nalezena.

•

Vlastník věci je povinen nálezci zaplatit nálezné a nutné náklady.
Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Cenu nalezené věci stanoví vlastník nebo držitel
ztracené věci.

•

Vlastník věci, který se Městskému úřadu Hanušovice přihlásí, je vyzván k prokázání
totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Při zpětném
převzetí ztracené věci je vlastník nebo držitel takové věci povinen uhradit, kromě
nutných nákladů a nálezného nálezci, i náklady spojené s uložením věci. Pak teprve
bude nalezená věc předána vlastníkovi nebo držiteli věci.
U nalezeného zvířete je vlastník zvířete povinen uhradit náklady spojené s péčí o
nalezené zvíře.

•

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.

Nejčastějšími nálezy na odevzdávanými na MěÚ Hanušovice jsou klíče, mobilní telefony,
jízdní kola aj.
Od 1.1.2014 bude MěÚ při odevzdávání nálezu posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do
kategorie odpadů – např. nefunkční věci, obnošená obuv, taška s obsahem podléhající zkáze,
igelitová taška s mokrým prádlem aj.. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc
předal do sběrného dvora či vhodil přímo do popelnice nebo kontejneru.

Bližší informace: kancelář č. 101 v přízemí budovy MěÚ Hanušovice

