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ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1.
1.1.

Tato Směrnice upravuje postup přijímání, evidence, vracení a likvidace nálezů či věcí skrytých
(např. zakopaných nebo zazděných), dále jen „nálezy“, které byly nalezeny na území města

Hlinsko a jeho místních částí (dále jen „Město"). Jejím účelem je umožnit vlastníkům
opětovně uplatněnívlastnických práv k těmto věcem.
1.2.

Směrnice se vztahuje na všechny nálezy, které se řídí ust. § 1051 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoníkíí). Nevztahuje se na nakládání:
a)

s vraky dle § 19 odst. 3, 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů,

b)

1.3.

s věcmi, o jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy (např. občanský průkaz,
cestovní doklad, řidičský průkaz atd.).

Dle ust. § 1051 odst. 2 a násl. občanského zákoníku ten, kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího

považovat za opuštěnou a přivlastnit Si ji. Pokud nelze z okolností poznat, komu má být věc

vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález

obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejně

budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli
těchto zařízení.

1.4.

Nalezne-li věc několik osob zároveň, jsou v souladu s ust. § 1062 občanského zákoníku

oprávněny ì zavázány Společně a nerozdílně.

ČÁST II.
NÁLEZY vÉcÍ
Článek 2.
2.1.

Přijetí a zaevidování nálezu

Věc nalezenou na území města převezme od nálezce strážník Městské policie Hlinsko (dále

jen „strážník MP").
1.2.

Z hlediska odpovědnostnich vztahů Město nepřebírá:
a)

věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo apod.,

Není-li vytištěna kopie tohoto dokumentu opatřena na úvodní straně originálem podpisu, jedná se o neřízeny dokument.
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b)

věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,

c)

věci viditelně poškozené,

d)

nefunkční elektroniku,

e)

věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je
poškozen nebo chybí, a tudíž je věc nepoužiteiná,

f)

u automobilů se posuzuje, zda vozidlo odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo
jde o vrak, který má odstranit Správce komunikace.

2.3.

Převzetí nálezu se děje na Základě písemného záznamu, a to „Úředního záznamu o přijetí
nálezu“.

2.4.

Po přijetí Zaeviduje strážník MP nález prostřednictvím informačního systému MP pod
přiděleným ročníkovým a pořadovým číslo.

2.5.

V „Úředním záznamu o přijetí nálezu" (viz. příloha č. 2) bude u každého nálezu uvedeno:
a)

ročníkové pořadové číslo,

b)

datum příjmu, datum místo nálezu,

c)

popis nalezené věci s uvedením identifikátorů, popř. počtu kusů, a s popisem

případného poškození
d)

jméno, příjmení, bydliště a telefon nálezce (pokud tyto údaje poskytne),

e)

prohlášení nálezce o úmyslu nabýt věc do vlastnictví ve Smyslu ust. § 1060 občanského
zákoníku a čl. 4.4 nebo či. 7.2 této směrnice.

Článek 3.
3.1.

Nakládání s nálezy

Na webových Stránkách Města je umístěno poučení občanům, kde se odevzdávají a vydávají

ztracené věci nalezené na území města (viz. příloha č. 1).

3.2.

Po zaevidování nalezené věci dle čl. 2.3 až 2.5 zajistí vrchní strážník MP bez zbytečného

odkladu vyhlášení nálezu na webových Stránkách města. Nepřihlási-Ii se v přiměřené době
ten, kdo věc ztratil a má-Ii věc značnou hodnotu (či na základě uvážení vrchního strážníka

MP), zveřejní Se nález též v Hlineckých novinách a v kabelové televizi.
3.3.

Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve strážník MP bezodkladně tohoto
vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu.

3.4.

Ostatní nálezy opatřené ročníkovým a pořadovým číslem shodným se spisovým deníkem se

zpravidla uloží dle jejich charakteru do prostor k tomu účelu určených, a to:
a)

drobné věci, objemnějši nálezy (jízdní kola, kočárky apod.) či věci značné hodnoty (dle
uvážení strážníka MP) ve skladu Městské policie Hlinsko, Adámkova třída 654,

b)

finanční prostředky v pokladně MÚ Hlinsko, odkud budou převedeny na zvláštní

depozitní účet Města.

Není-li vytištěná kopie tohoto dokumentu opatřena na úvodní straně originálem podpisu, jedná se o neřizený dokument.
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0 tom, jak bude nalezená věc uschována, rozhodne vrchní strážník MP. Po dobu uložení věci

Město odpovídá za jeji ztrátu, zničení nebo poškození, kterou způsobí zanedbánim svých

povinností. Souhlasí-li s tím nálezce čí jiná osoba a je-Ii to vhodné, může vrchní strážník MP

rozhodnout, že věc bude uschována u této Osoby.
3.6.

Věc, která se neda' uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnýmí

náklady, město prodá ve veřejné dražbě a S výtěžkem naloží dle předchozího odstavce;

předtím však odečte vlastní náklady S dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí Město

naloží libovolným způsobem, nejde-li O věc, o níž lze rnít pochybnost o jeji výjimečnosti a
hodnotě.

3.7.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá strážník MP včetně plodů a užitků a po odečteni nákladů

Města a nálezného dle ust. § 1055 občanského zákoníku tomu, kdo věc ztratil, nebo

vlastníkoví, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.
3.8.

Při vydání věci nebo výtěžku zaeviduje Strážník Městské policie toto vydání prostřednictvím

informačního systému MP pod jíž (této věci) přidělené ročníkové a pořadové číslo.
3.9.

V „Úředním záznamu o vydání nálezu“ (viz. příloha č. 3) bude u každého nálezu uvedeno:

a)

jméno, příjmení, datum narození, bydliště vlastníka nebo toho kdo věc prokazatelně
ztratil,

b)
c)

výše nákladů Spojených se správou nalezené věci,
datum předání nálezu (nebo výtěžku za něj) vlastníkoví nebo tomu, kdo věc
prokazatelně ztratil a popř. jeho poznámka vztahující se k úplností, poškození či jiné
změně nalezené věci a podpis této osoby,

d)

podpis nálezce potvrzující převzetí nálezného,

e)

datum vyřazení z evidence, způsob vyřazení (např. prodej dražbou), popř. datum

předání k likvidaci a způsob likvidace.

3.10.

Nepřihlásí-Iì se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, Město nebo

jiná osoba, které byla věc Svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočivá-li nález

v penězích, mohou je tyto osobyjen užívat; to platíi o výtěžku Za věc strženěm.
3.11.

Příhlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení

nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá mu strážník MP věc nebo výtěžek za
ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Není-li vytištěné kopie tohoto dokumentu opatřena na úvodní straně originálem podpisu, jedná se o neřízený dokument.
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ČÁST III.
ZVLÄŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁLEZECH ZVÍŘAT,
SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH vOZIDEL A sKRYTÝcH vÉci
Článek 4.
4.1.

Postup při nálezu zvířete

Je-Ii nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, a nelze-li z okolností poznat, komu

má být vráceno, je nálezce, vsouladu s ust. § 1058 občanského zákoníku, povinen oznámit

nález bez zbytečného odkladu Městské policii Hlinsko, která nález zaeviduje a vyhlásí na

webových stránkách Města. Do doby, než se nalezeného zvířete ujme jeho vlastník, může být
po dohodě s vrchním strážníkem MP svěřeno do péče nálezce, příp. jiné osoby. Tato osoba je
povinna o zvíře pečovat jako řádný hospodář.

4.2.

Je-lí nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-Ii Se o ně nikdo do dvou

měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce dle ust. § 1059 odst. 1 občanského
zákoníku vlastnické právo.
4.3.

Prohlásí-lí nálezce před strážníkem MP, že Zvíře nabýt nechce, a svěří-li Městská policie
Hlinsko zvíře neodvolatelné osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba,

v souladu s ust. § 1059 odst. 2 občanského zákoníku se zvířetem volně nakládat, pokud se

o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců Ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen

až po předání zvířete, počne lhůta běžet Od vyhlášení nálezu.
4.4.

Pro způsob evidence při nálezu či výdeji zvířete se analogicky použije postup stanovený
v části II., této směrnice.

Článek 5.
5.1.

Přijetí nálezu silničního motorového vozidla

Za nalezené se považuje takové silniční motorové vozidlo, které má a nebo může být podle

zvláštního předpisu odstraněno z pozemní komunikace a jehož majitel nálezci není znám a
ani se mu jej nepodařilo zjistit (dále jen „nalezené vozidlo“).
5.2.

Za nálezce se v tomto případě považuje subjekt (správní orgán, organizační složka nebo

osoba), která má podle zvláštního předpisu povinnost nebo právo vozidlo z pozemní
komunikace odstranit.

5.3.

Nalezené vozidlo převezme od nálezce zaměstnanec vykonávající příslušnou agendu za
součinnosti městské policie. Převzetí proběhne bud' přímo na pozemní komunikaci, kde se
nalezené vozidlo nachází, nebo v prostoru, kam bylo nalezené vozidlo dočasně umístěno.

Není-li vytıštěná kopıe tohoto dokumentu opatřena na úvodn' straně originálem podpisu, jedná se o neřizený dokument
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Pro Způsob evidence při nálezu silničního motorového vozidla se analogicky použije postup

uvedený v části II. této směrnice. Datum sepsání záznamu o nálezu se považuje za den

odevzdání nálezu na Městskou policii Hlinsko. Nad rámec úředního záznamu strážník MP vždy

pořídí videozáznam či fotodokumentaci o faktickém stavu nalezeného vozidla.

Článek 6.
6.1.

Nakládání s nalezenými vozidly

Nalezené vozidlo opatřené pořadovým číslem shodným S ročníkovým a pořadovým číslem se

umístí do prostor k tomu účelu určených.

6.2.

Do 15 dnů od převzetí nalezeného vozidla bude na úřední desku MÚ Hlinsko vyvěšeno

oznámení onálezu vozidla. Toto oznámení bude obsahovat dostupné identifikační údaje

nalezeného vozidla a místo jeho nálezu s výzvou kjeho převzetí ve lhůtě, která činí 3 roky ode

dne odevzdání nálezu na MÚ Hlinsko.
6.3.

Pro způsob evidence při výdeji silničního motorového vozidla se opět analogicky použije

postup stanovený v části II. této směrnice.

Článek 7.
7.1.

Nález skryté věci

Nálezci věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté nenáleží dle ust. § 1063 občanského
zákoníku nálezné.

7.2.

Není zřejmé, komu Skrytá věc patří, oznámí nálezce její nalezení vlastníkovi pozemku a obcí,

na jejímž území byla nalezena.

7.3.

Nepřipadne li skrytá věc podle jiných právních předpisů do vlastnictví státu, kraje nebo obce,

ujedná si dle ust. § 1064 odst. 2 občanského zákoníku nálezce svlastníkern pozemku, kdo

z nich Si věc ponechá a vyplatí druhému polovinu ceny věci. Nedohodnou-Ii se, náleží věc

vlastníkovi pozemku a ten nálezci zaplatí polovinu její ceny.

Není-li vytištěná kopie tohoto dokumentu opatřena na úvodní straně originálem podpisu, jedná se o neřízený dokument.
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ČÁST Iv.
NAKLÁDÁNÍ S NEVYZVEDNUTÝMI VÉcMı
Článek 8.
Pokud si ten, kdo věc Ztratil, nebo její vlastník nález do tří let od jeho vyhlášení nevyzvedne,

nabude vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženěmu dle ust. § 1057 odst. 3

občanského zákoníku nálezce, Město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena.
8.2.

Prohiásí-Iì nálezce před strážníkem MP, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo

věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a nabýt na Město.
8.3.

Nabytím vlastnického práva vzniká Městu povinnost zaplatit nálezcì nálezné v souladu s ust.

§ 1056 občanského zákoníku.
8.4.

Při nakládání s nevyzvednutými nalezenými věcmi, které Se staly vlastnictvím Města, bude

dále postupováno tak, že vrchní strážník MP Sestaví Seznam nálezů určených k vyřazení

Z evidence nálezů, který předkládá radě města, a to vždy po uplynutí zákonné lhůty 3 let,
zpravidla takto:

a)

b)
8.5.

drobné věci (klíče, peněženky, brýle apod.) se navrhují k likvidaci,
finanční prostředky se převedou z depozitního účtu na účet Města.

V případě věcí vhodných k prodeji předkládá Městská policie Hlinsko Spolu s odborem
Kancelář tajemníka Seznam těchto věcí radě města, a to vždy k 30.6. kalendářního roku.

Pokud rada Schválí věc prodat, věc se prodá formou veřejné dražby. Dražba se obvykle koná

vzasedací místnosti MÚ Hlinsko (radnice). Odbor Kancelář tajemníka oznámí dražbu na

úřední desce a na webových stránkách města, případně v Hlineckých novinách. Dražbu
schválená radou města. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanovením cenových
předpisů. Věc nabývá do vlastnictví občan, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí ihned

zaplatit. Pokud tak neučiní, draží se věc znovu, avšak bez jeho účasti. Výtěžek dražby je

příjmem Města.

Neni-li vytištěná kopie tohoto dokumentu opatřena na úvodní straně originálem podpisu, jedná se o neřizený dokument.
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ČÁST v.
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 9.
9.1.

Součástí této Směrnice jsou:

příloha č. 1 - Ztráty a nálezy - poučení občanů na webu

příloha č. 2 *- Úřední záznam o přijetí nálezu
příloha č. 3 - Úřední záznam O vydání nálezu
9.2.

Dnem účinnosti této směrnice Se ruší Směrnice upravující postup přijímání, evidenci, vracení

a likvidací nálezů a Skrytých věcí Ze dne 29. ledna 2014.

Není-li vytištěná kopie tohoto dokumentu opatřena na úvodní Straně origináiern podpisu, jedná se o neřízený dokument.
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Příloha č. 1 - poučení pro občany - nakládání s nálezy a skrytými věcmi

1. Základní informace

Na základě Zákona č. 89t'2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, má
město zpracovanou Směrnici č. 01/2020/R, ztráty a nálezy, účinnou od l. 6. 2020, která řeší
přijímání, evidenci, vracení nebo likvidaci (či prodej) nálezů a skrytých věcí nalezených na území
města l-Ilinska ajeho místních části (dále též „směmìce“). Účelem právní úpravy je umožnit opětovné
uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.

V období od 1. 2. 2014 do 31. 5. 2020 platila Směrnice upravující postup přijímání, evidenci, vracení a
likvidaci nálezů a skrytých věcí.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzické a právnické osoby, státní orgány, orgány místní samosprávy.
3. Povinnost nálezce

Kdo najde cizí věc, nesmí ji bez dalšího považovat Za opuštěnou a přivlastnit si ji.

4. Jake' jsou podmínky a postup pro odevzdání nálezu
Město přebírá věci nalezené na jeho území od občanů, Policie ČR, ubytovacích zařízení, příp. od
dalších subjektu a dále s nimi nakládá ve smyslu ust. § 1051 a násl. občanského zákoníku a Shora
uvedené směrnice.

5. Kde, s kým a kdy nález řešit
Městská policie Hlinsko (dále též „MP“), Adámkova třída 654, Po

Tel. 469 318 261, 603 386 614
E-podatelna: e-podatelnaıfçýhlinskocz

Ne 7.00 - 7.00

6. Které nálezy město nepřebírá:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo apod.,
věci Silně znečištěné, Zapáchající, vlhké či plesnivé,
věci viditelně poškozené,
nefunkční elektroniku,
věci, u kterých je zcela Zřejmě, že Se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je
poškozen nebo chybí, a tudižje věc nepoužitelná,
u automobilů se posuzuje, Zda vozidlo odpovídá deﬁnici nálezu, zda je pojízdné nebo jde

o vrak, který má odstranit správce komunikace,

věci, nichž platí pro nakládání s nimi Zvláštní právní předpisy (např. doklady).

7. Nálezné
Právo nálezce na nálezné je upraveno v ust. § 1056 občanského Zákoníku.

8. Postup města po převzetí nálezu
Nalezenou věc převezme strážník MP, který zaeviduje její převzetí.

Vrchní strážník MP zajistí bez zbytečného odkladu vyhlášení nálezu na Webových stránkách města,
případně též v Hlineckých novinách a v kabelové televizi. Vrchní strážník rozhodne též o tom, jak
bude nalezená věc uschována. Město odpovídá po dobu uložení věci Za její Ztrátu, Zničení nebo

poškození, kterou způsobí zanedbáním svých povinností. Souhlasí-Ii s tím nálezce či jiná osoba, muže
vrchní strážník MP rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku 0d vyhlášení nálezu, může nálezce, město nebo jiná
osoba, ktere*r byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Pokud si ten, kdo věc Ztratil, nebo jeji vlastník nález do tří let ode dne zveřejnění informace o nálezu
nevyzvedne, nabude vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženěmu nálezce, město nebo
jiná osoba, které byla věc svěřena.
Nevyzvednutě bezcenně věci se po uplynutí Ihùty tři let zpravidla vyřazuji z evidence a likvidují.
Věci vhodně k prodeji Se prodávají formou veřejné dražby, kterou organizuje na základě rozhodnutí
rady města MP ve spolupráci s odborem Kanceláře tajemníka.
9. Vrácení nálezu vlastníkovi

Pokud lze podle nálezu identiﬁkovat vlastníka věci, vyzve jej Strážník MP písemně ěi telefonicky
k převzetí nálezu.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu
a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá Inu Strážník MP věc nebo výtěžek za ni stržený po
zaplacení nákladů a nálezněho.

10. Nálezy věcí skrytých
V těchto případech se uplatní režim upravený občanským zákoníkem.

Hlinsko dne l. 6. 2020

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

městská policie
Adresa pracoviště: Adámkova třída 654, Hlinsko

ČJ.:

Spisová značka:
Poř.č.:
Spis. znak - skart. znak/lhůta: 620.1 - 5/5
Vyřizuje: strž. Havlík Ladislav
Tel.: 469 318 261, 603 386 614
E - mail: mestská.polície@h|insko.cz
Počet Iistů/příloh: 1/0
V Hlinsku dne:

Urednı zaznam o prıjetı nalezu
f ˇ

Dne .............. v

I

I

v. I

I

I

hodin se dostavi|(a) na služebnu MP Hlinsko, .Adámkova třída 654, Hlinsko:

Jmeno a příjmení:

Bydliště:
Datum narození:

Telefon:

a odevzdal(a) níže uvedenou(é) vědí) jako nález

Datum a místo nálezu, popis: (poř. číslo, název, značka, počet kusů, výrobní číslo, popis)

Prohlášení nálezce o úmyslu nabýt věc do vlastnictví ve smyslu § 1060 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Mám

Nemám

zájem nabýt věc do mého vlastnictví.

Nálezce potvrzuje předání věcì(í), další výše uvedene' skutečnosti a převzetí kopie úředního záznamu.
PředaI/a:

Dne:

Podpü:

Věcü) převzal a úřední záznam zpracoval:

strážník: Havlík Ladislav

(funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko)

1:2

ııııııııı

Poučenů
Právní úprava nálezů je upravena v ust. š 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Povinnosti nálezce:
a) Kdo najde cizí věc, nesmíji bez dalšího považovat Za opuštěnou a přivlastnit si ji.

b) Nálezce je povinen vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji Ztratil, nebo vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu

má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů, nález obci, na jejímž území
byla nalezena (resp. Městské policii Hlinsko).

c) Nálezci, který nález neoznámi, přisvoji si jej nebo jinak poruši své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani

nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické pra'vo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není
dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

d) Při nálezu zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, je nálezce povinen oznámit nález bez zbytečného

odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být zvíře vráceno. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené

k zájmovému chovu a nepřihlásí-Ii se o né nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce
vlastnické právo, ledaže prohlásí, že Zvíře nabýt nechce
e) Nalezne-li věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně a nerozdílně.
Práva nálezce:

a) Souhlasí-li s tím nálezce a je-Ii to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschovárıa u něho. Nepřihlásí-li

se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, kterému byla věc svěřena, nakládat s věcí
jako poctivý držitel. Přihlásí-Ii se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od
vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let Od vyhlášení nálezu, vydá Se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po
zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba,
které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

b) Nálezce má právo na nálezné, které 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 uváženı.
l

c) Prohlásí-Ii nálezce, že nalezenou věc nabýt nechce, přecházíjeho právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a
nabýt na obec, na jejímz uzemi byla nalezena. Nabytím vlastnického práva vzniká obci povinnost zaplatit
nálezci nálezně.
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Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

městská policie
Adresa pracoviště: Adámkova třída 654, Hlinsko

ČJ.:

Spisová značka:
Poř.č.:

Spis. znak - skart. znak/lhůta: 620.1 - S/S
Vyřizuje: v.strž. Havlík Ladislav
Tel.: 469 318 261, 603 386 614
E - mail: mestska.policie@h|insko.cz

Počet listů/příloh: 1/0
V Hlinsku dne:

Úřední záznam o vydání nálezu
Dne .......... v ....... hodin se dostavìlla) na služebnu MP Hlinsko, Adámkova třída 654, Hlinsko:
Jmeno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:

Telefon:

a požáda|(a) o vydání nalezené věcili).

Popis nálezu: (poř. číslo, název, značka, počet kusů, výrobní číslo, popis)

Výše nákladů spojených se Správou nalezené věci: 0

Výše nálezného za nalezenou věc: 0

Datum a podpis nálezce potvrzující převzetí nálezněho: 0

Datum předání nálezu (nebo výtěžku za něj) vlastníkovi:
Prohlášení vlastníka o převzetí věci:

Vlastník potvrzuje převzetí věci(i).
Převzal/a:

Dne:

Podpü:

Věcli) vydal a úřední záznam zpracoval:

strážník: Havlík Ladislav

(funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko)
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Zákon 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Nález
§ 1051 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.
§ 1052 (1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezněho.
(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez
zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; 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.

§ 1053 (1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-Ii se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou
hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.
(2) Zjistí-Ii obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc
převzal.

§ 1054 (1) Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li S tím nálezce či jiná osoba a je-Ii to vhodné, může
obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec
odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uložíjiným vhodným způsobem.

(2) věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen S nepoměrnými náklady, obec prodá
ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží podle odstavce 1; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou
věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem; to neplatí, jde-li o věc, o níž nelze mít pochybnost o její
výjimečnosti a hodnotě.

š 1055 v'ěc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec 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.

§ 1056 (1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností.
(2) 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.
§ 1057 (1) Nepřihlásí~li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla
věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-Ii však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to
platí i o výtěžku Za věc strženém.

(2) Přihlásí-Ii se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před
uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezněho.

(3) Uplynou-Ii tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické
právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

§ 1058 (1) Je-Ii nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci,
nelze-li z okolnosti poznat, komu má být vráceno.

(2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud Se jej neujme vlastník.
§ 1059 (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 obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-Ii 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. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.
§ 1060 Prohlásí-Ii nálezce obci, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a
nabýt na obec, na jejímž území byla nalezena. Nabytím vlastnického práva vzniká obci povinnost zaplatit nálezci
nálezné.

§ 1061 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 podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho
povinnost nahradit škodu.

§ 1062 Nalezne-Ii nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně a nerozdílně. Spolunálezcem je i
ten, kdo věc spatřil a snažil se ji dosíci, třebaže se jí dříve uchopil někdo jiný.
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