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Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci 

a dalším nakládání s nálezy  

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

1.1    Rada města Krásná Lípa se usnesla na vydání tohoto předpisu a to na základě § 102, 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   

1.2    Tento vnitřní předpis v souladu s ustanovením § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník upravuje postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s 

věcmi, které byly nalezeny na území města Krásná Lípa, s výjimkou věcí 

opuštěných.   

1.3 Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance města Krásná Lípa, pro 

zaměstnance zařazené do MěÚ Krásná Lípa a pro starostu a místostarostu města 

(dále jen „zaměstnanci“).    

 

Článek 2  

Věc opuštěná  

2.1    Opuštěnou věcí je věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet. 

Opuštěná věc nikomu nepatří. Opuštěnou věc si může každý přivlastnit, nebrání-li 

tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Opuštěná nemovitá věc připadá 

do vlastnictví státu.  

2.2    Má se za to, že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji považovat za 

opuštěnou, nejde-li o případ uvedený v bodě 2.3.  

2.3     V následujících případech se má za to, že věc je opuštěná:  

2.3.1   nemovitá věc - nevykonává-li vlastník vlastnické právo po dobu deseti let 

2.3.2   movitá věc - nevykonává-li vlastník vlastnické právo po dobu tří let  



 

 

   2.3.3  movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu - byla-li    

zanechána na místě přístupném veřejnosti (zejména věci odložené např. na 

místech  určených k odkládání odpadu)  

2.3.4   domácí zvíře - pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se jej nebo je 

vyhnat.  

2.4      Nález opuštěné věci (tj. věci uvedené v bodě 2.3.) není nálezce povinen oznámit 

obci a obec není povinna takovou věc převzít a nakládat s ní jako s nálezem. 

  Článek 3 

Věc ztracená  

3.1     Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, oproti úhradě 

nutných nákladů a nálezného.  

3.2     Nálezce je povinen oznámit nález bez zbytečného odkladu, zpravidla do 3 dnů, 

obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to pouze za současného splnění 

následujících podmínek:  

3.2.1    nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena,  

3.2.2    nepovažuje-li se věc za opuštěnou  

3.2.3   věc nebyla nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku - 

v takovém případě odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se 

zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl 

nálezcem  

3.2.4    nejde-li o nález, který je upraven zvláštním právním předpisem (např.  

paleontologické nálezy, autovraky, apod.)  

3.3       Nálezce má právo na úhradu nutných nákladů a nálezného. 
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3.4     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 občanského zákoníku o nálezu.  

3.5       Za ztracenou věc se považuje i zvíře, jestliže je zjevné, že mělo vlastníka, a nejde-

li zároveň o případ opuštěného zvířete podle bodu 2.3.4.  

  

Článek 4  

Věc skrytá  

  

4.1       O nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu ztracené 

věci. Nálezci však nenáleží nálezné, když vlastník o úkrytu věci věděl.  

4.2   Není-li zřejmé, komu skrytá věc patří, oznámí nálezce její nalezení vlastníkovi 

pozemku a obci, na jejímž území byla nalezena.  

4.3      Obec postupuje obdobně jako u nálezu ztracené věci, ale v případě, že se o věc do 

3 let od vyhlášení nálezu nepřihlásí vlastník věci, ujedná si nálezce s vlastníkem 

pozemku, kdo z nich si věc ponechá a vyplatí druhému polovinu její ceny. 

Neshodnou-li se, náleží věc vlastníku pozemku a ten nálezci zaplatí polovinu její 

ceny.  

Článek 5  

Převzetí nálezu  

5.1    Agendu k přijetí oznámení o nálezu a nakládání s nalezenými věcmi vykonává 

podatelna MěÚ Krásná Lípa. V případě, že nálezce odevzdá nalezenou věc 

Obvodnímu oddělení Policie ČR Krásná Lípa (dále jen OO), pokusí se tato 

vlastníka nebo držitele věci zjistit. Pokud nebude vlastník nebo držitel věci zjištěn, 
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předá OO PČR Krásná Lípa věc nalezenou na podatelnu. K přijetí oznámení o 

nálezu zvířete určeného k zájmovému chovu a k nakládání s takovým nalezeným 

zvířetem je příslušné OO PČR, Krásná Lípa.  

  

5.2      Podatelna při oznámení nálezu:  

5.2.1   zkontroluje, zda se skutečně jedná o nález  

5.2.2   zkontroluje, zda jsou splněny podmínky pro převzetí nálezu dle bodu 3.2.   

5.2.3   podepíše protokol OO PČR, je-li to třeba  

5.2.4   sepíše s nálezcem protokol o oznámení a převzetí nálezu (viz příloha č. 1)   

5.3       Jestliže se nejedná o nález nebo jestliže nejsou splněny podmínky pro jeho převzetí, 

podatelna o tom vhodným způsobem informuje nálezce a věc nepřevezme. Je-li 

pro to důvod a je-li to možné, může podatelna převzít i nález, pro jehož převzetí 

nejsou podmínky splněny.  

5.4 Podatelna nepřevezme takový nález, který:  

- podléhá rychlé zkáze, např. potraviny, krmiva, nápoje, apod.  

- zapáchá, je vlhký, plesnivý, znatelně poškozený či silně znečištěný, např. 

oděvy, obuv, prádlo, deky, pokrývky, apod.  

- je nefunkční, s poškozeným či zcela chybějícím vnitřním mechanismem, 

nefunkční elektroniku, tudíž věc zjevně nepoužitelnou, nefunkční, či spadající 

spíše do kategorie odpadů.  

 

Článek 6  

Evidence a uložení nalezených věcí  

6.1     Podatelna při oznámení nálezu učiní záznam o nálezu do evidence nalezených věcí. 

Každá nalezená věc je v evidenci zaznamenána do složky obsahující zejména 

evidenční číslo, označení a stručný popis nalezené věci, datum nálezu, datum 

oznámení nálezu, způsob uschování věci a datum vyhlášení nálezu. Evidenční 
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čísla jsou přidělována chronologicky vzestupnou číselnou řadou. Do příslušné 

složky podatelna zařazuje veškerou dokumentaci týkající se nálezu.  

6.2      Podatelna  je povinna zajistit ode dne převzetí nalezené věci její bezpečné uložení, 

a to tak, aby nedošlo k její ztrátě, zničení nebo poškození. O způsobu uschování 

nálezu rozhodne podatelna podle následujících odstavců.  

6.3  S níže uvedenými nalezenými věcmi naloží podatelna takto:  

a) finanční prostředky protokolárně předá do úschovy do trezoru finančního 

odboru  

b) vkladní knížky, akcie, dluhopisy, kupony, směnky, šeky a jiné listiny (dále 

jen „cenné papíry“), u nichž není znám jejich vlastník, protokolárně předá do 

úschovy do pokladny finančního odboru; další postup bude zvolen po 

konzultaci s finančním odborem  

c) platební a kreditní karty zablokuje u subjektu, který kartu vydal a následně je 

tomuto subjektu odešle  

d) drahokamy, perly a jiné obdobné cenné předměty protokolárně předá do 

úschovy do pokladny finančního odboru  

e) zbrojní průkaz, zbrojní licenci, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně 

bezodkladně protokolárně předá nejbližšímu útvaru Policie ČR, v souladu s 

ustanovením § 68 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a nepostupuje podle 

dalších ustanovení o nálezu  

f) zbraň, střelivo, munici nebo výbušninu nepřevezme, pouze přijme oznámení 

o nálezu, o kterém nálezci vydá potvrzení, a oznámení nálezu předá 

nejbližšímu útvaru Policie ČR, v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 

119/2002 Sb., o zbraních, a nepostupuje podle dalších ustanovení o nálezu  

g) občansky průkaz, cestovní doklad, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení 

o změně rodinného stavu popř. o změně příjmení v souvislosti se změnou 

stavu sňatkem, řidičsky průkaz, jiné průkazy nebo doklady zašle subjektu, 

který doklad vydal, a nepostupuje podle dalších ustanovení o nálezu  
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h) archeologické nálezy nepřevezme, pouze přijme oznámení o nálezu, o kterém 

nálezci vydá potvrzení, a oznámení nálezu předá Archeologickému ústavu 

nebo nejbližšímu muzeu, v souladu s ustanovením § 23 zák. č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, a nepostupuje podle dalších ustanovení o nálezu  

i) nález věci, u které je zjevné, že pochází z trestné činnosti, neprodleně oznámí 

nejbližšímu útvaru Policie ČR a v součinnosti s ní provede náležitá opatření  

j) vraky - není řešeno touto směrnicí  

k) zvíře zjevně určené k zájmovému chovu – Policie ČR, OO Krásná Lípa se 

pokusí zjistit majitele, pokud vlastníka nezjistí, předá zvíře do psího útulku, 

dále řeší odbor technických služeb ve spolupráci s provozovatelem útulku  

6.4 Podatelna rozhodne o prodeji věci ve veřejné dražbě podle zákona č. 26/2000 

Sb., pokud se věc nedá uschovat bez patrné škody nebo pokud ji lze uschovat 

jen s nepoměrnými náklady. Pokud je taková věc neprodejná, naloží s ní 

podatelna libovolným způsobem - zpravidla ji zlikviduje podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. To neplatí, jde-li o 

věc, která je nepochybně výjimečná a hodnotná.  

6.5 Souhlasí-li s tím nálezce nebo jiná osoba a je-li to vhodné, může podatelna 

rozhodnout, že nalezená věc bude uschována u této osoby (dále též 

,,schovatel‘‘). O předání nalezené věci do úschovy bude sepsán protokol, 

jehož formulář je přílohou č. 2 této směrnice.  

6.6 Ostatní nalezené věci podatelna umístí s ohledem na jejich hodnotu a velikost 

do míst k tomu určených:  

a) objemnější nálezy, jako např. jízdní kola, kočárky, apod. budou uloženy v  

suterénu budovy MěÚ nebo ve skladu technických služeb města. 

b) drobné věci, jako např. klíče, peněženky, mobilní telefony apod. budou uloženy 

v archivu MěÚ Krásná Lípa.  
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Článek 7  

Vyhlášení nálezu  

7.1    Nález věci vyhlásí MěÚ Krásná Lípa bez zbytečného odkladu, zpravidla do 3 

pracovních dnů, zveřejněním na úřední desce a na internetových stránkách města 

Krásné Lípy.  

Formulář vyhlášení nálezu tvoří Přílohu č. 4 tohoto vnitřního předpisu.  

7.2     Má-li věc značnou hodnotu a nepřihlásí-li se v přiměřené době (zpravidla 2 měsíce) 

ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník, učiní podatelna vhodné opatření, aby nález 

vešel v širší známost. Takovým opatřením může být zejména opakované 

zveřejnění, zveřejnění v tisku, apod.  

  

Článek 8  

Vydání nalezené věci či výtěžku  

8.1  Zjistí-li podatelna vlastníka nalezené věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si 

věc převzal.  

8.2     Přihlásí-li se vlastník nalezené věci nebo ten, kdo věc ztratil, do 1 roku od vyhlášení 

nálezu, vydá mu podatelna věc nebo výtěžek za ni stržený, včetně plodů a užitků, 

po zaplacení nákladů a nálezného.   

8.3     Přihlásí-li se vlastník nalezené věci nebo ten, kdo věc ztratil, po uplynutí 1 roku od 

vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu podatelna 

věc nebo výtěžek za ni stržený, bez plodů a užitků, po zaplacení nákladů a 

nálezného.  

8.4  Podatelna vydá nalezenou věc, pokud vlastník věci nebo ten, kdo ji ztratil:  

a) prokáže svou totožnost způsobem obvyklým, tj. předložením občanského 

průkazu či cestovního dokladu  

b) prokáže své vlastnické právo k nalezené věci (např. dokladem o koupi či jiném 

způsobu nabytí, záručním listem, fotografií, svědeckou výpovědí, apod.) nebo 
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skutečnost, že věc ztratil (např. dokladem o právu věc užívat, fotografií, 

svědeckou výpovědí, apod.)  

c) sdělí obci datum, místo a čas, kdy byla věc ztracena  

d) sdělí popis ztracené věci  

e) zástupce předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem 

oprávněné osoby (pokud nebyla plná moc udělena před podatelnou osobou, 

která prokázala svou totožnost)  

f) uhradí náklady spojené s uschováním věci (např. poštovné, skladné, 

přepravné, parkovné, apod.)  

g) uhradí nálezné, které náleží nálezci  

8.5 Je-li vydávanou věcí finanční hotovost (ať již byla sama o sobě nálezem, nebo 

jde o výtěžek stržený za nalezenou věc), podatelna z částky odečte náklady a 

nálezné a vydá finanční hotovost již sníženou o tyto položky.  

8.6 Je-li vydávaná věc v úschově u nálezce či jiného schovatele, podatelna jej 

vyzve k vrácení věci a vyčíslení nákladů. Zároveň o této skutečnosti informuje 

toho, kdo žádá o vydání věci.  

8.7 O vydání nalezené věci sepíše podatelna protokol, jehož formulář je přílohou 

č. 3 této směrnice.  

8.8 O vydání nalezené věci učiní podatelna záznam do evidence nalezených věcí.  

8.9 Nálezné činí 10% z ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, 

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

uvážení.  

8.10 Zjistí-li podatelna vlastníka věci nebo osobu, která věc ztratila, či přihlásí-li se 

taková osoba sama, a následně odmítne nalezenou věc převzít, bude s věcí dále 

nakládáno tak, jako kdyby se o ni nikdo nepřihlásil, avšak město bude po této 

osobě vymáhat náklady spojené s uschováním věci a nálezné.  
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Článek 9  

Nabytí vlastnického práva k nalezeným věcem  

9.1  Uplyne-li lhůta 3 let ode dne vyhlášení nálezu na internetových stránkách 

města Jirkova, aniž by se vlastník věci či ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, 

nabývá vlastnické právo k nalezené věci nálezce nebo osoba, které byla věc 

svěřena, nebo město. To neplatí o věcech, se kterými je město povinno naložit 

zvláštním způsobem.  

9.2        Nabytím vlastnického práva k nalezené věci městem vzniká městu povinnost 

zaplatit nálezci nálezné.  

Článek 10  

Závěrečná ustanovení  
  

 

Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením RM č. 56 – 22/2021 ze dne 25. 10. 2021 a 

nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2021. 

 

 

  

 

 

 

  

   Jana Drobečková 

                       místostarostka města  
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Příloha č. 1 

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46  Krásná Lípa 

 

Protokol o oznámení a převzetí nálezu  

 

Evidenční číslo nálezu  ………../………… 

Nálezce 

Příjmení a jméno (název)   

Datum narození (IČ):  

Bydliště (sídlo):  

Telefon, (e-mail)  

Den ohlášení  

Nalezeno (den, čas):  

Místo nálezu:  

Popis věci  

 

Prohlášení nálezce 

 

Souhlasím – nesouhlasím*/ s uschováním věci u sebe a jsem si vědom všech práv a 

povinností s tím spojených. 

Přijímám – nepřijímám*/ výše konkrétně uvedenou věc do úschovy a jsem si vědom všech 

práv a povinností s tím spojených. 

Vzdávám – nevzdávám*/ se práva po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu věc nebo 

výtěžek z jejího prodeje užívat. 

Vzdávám – nevzdávám*/ se práva po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu nabýt věc do 

svého vlastnictví. 

Vzdávám – nevzdávám*/ se práva na vyplacení nálezného. 

Vzdávám-nevzdávám*/ se práva na vyplacení nálezného v případě nabytí vlastnického práva 

k nalezené věci obcí* 

 

Beru na vědomí, že pokud jsem nález neohlásil bez zbytečného odkladu, tedy do tří dnů ode 

dne nálezu, věc si přisvojil nebo jinak porušil své povinnosti, tato práva včetně práva na 

nálezné mi ze zákona nenáleží. 

 

Prohlašuji, že vše, co je výše uvedeno se zakládá na pravdě, což stvrzuji svým podpisem. 

 

Nálezce: …………………………………..           

 

Za město Krásná Lípa  

(razítko a podpis příslušného zaměstnance) ………………………………............................... 

 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 2 

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46  Krásná Lípa 

 

Protokol o předání nalezené věci do úschovy 

 

Evidenční číslo nálezu  ………../………… 

 

Údaje o schovateli 

Příjmení a jméno (název) :  

Jméno, příjmení a funkce 

zástupce schovatele (je-li 

jím právnická osoba) 

 

Datum narození (IČ):  

Bydliště (sídlo): 

Adresa pro doručování: 

 

Telefon, (e-mail)  

Popis věci  

 

POUČENÍ 

Úschova se řídí ustanovením § 2402 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Schovatel může po splnění zákonných podmínek nabýt vlastnické právo k nalezené věci.  

Nepřihlásí-li se nikdo o věd co 1 roku od vyhlášení nálezu, může schovatel s věcí nakládat jako 

poctivý držitel.  

 

PROHLÁŠENÍ  SCHOVATELE 

 

1. Schovatel přebírá nalezenou věc, aby ji opatroval 

2. Schovatel chce/nechce * po splnění zákonných podmínek nabýt vlastnické právo 

     k nalezené věci 

3. Schovatel se zavazuje neprodleně sdělovat veškeré změny svých kontaktních údajů 

 

Úschova se sjednává bezúplatně. 

 

Datum sepsání protokolu …………………………… 

 

 

Podpis schovatele ……………………………………                    

 

Město Krásná Lípa  

(razítko a podpis příslušného zaměstnance) ………………………………............................... 

 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 3 

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46  Krásná Lípa 

 

Protokol o vydání nálezu  

 

Evidenční číslo nálezu  ………../………… 

 

Příjemce 

Příjmení a jméno (název) :  

Datum narození (IČ): 

telefon: 

 

Bydliště (sídlo): 

Doručovací adresa: 

 

Datum vyhlášení nálezu:  

Den vydání nalezené věci:  

Vztah k vydávané věci:  

Hodnota věci:  

Popis věci: 

 

 

 

Prohlášení příjemce vydávané věci 

 

Jsem si vědom toho, že ten, kdo věc uschoval, má právo na úhradu nákladů na uložené věci. 

 

V případě, že mezi dnem, kdy mi byla věc vydána, a dnem vyhlášení nálezu neuplynul 

1 rok, prohlašuji, že věc mi byla vydána ve stavu, v jakém se nacházela v době, kdy byla 

ztracena a nevykazuje zjevné známky toho, že by byla užívána. 

 

V případě, že mezi dnem, kdy mi byla věc vydána, a dnem vyhlášení nálezu uplynul 

více než 1 rok, prohlašuji, že věc mi byla vydána ve stavu, v jakém se nacházela v době, 

kdy byla ztracena, s ohledem na běžné opotřebení. 

 

Prohlašuji, že vše, co je výše uvedeno se zakládá na pravdě, což stvrzuji svým podpisem. 

 

Datum sepsání protokolu …………………………… 

 

Podpis schovatele ……………………………………                    

 

Město Krásná Lípa  

(razítko a podpis příslušného zaměstnance) ………………………………………………….... 

 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 4 

 

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46  Krásná Lípa 

 

Formulář vyhlášení nálezu 

 

 

Město Krásná Lípa tímto vyhlašuje, že: 

 

Dne: …………………………………….. 

 

v místě: ………………………………… 

 

byla nalezena ………………………………………………………………………… 

 

Město Krásná Lípa vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě do tří let ode dne vyhlášení 

nálezu přihlásil na podatelnu Městského úřadu v Krásné Lípě. 

 

Úřední hodiny: 

Pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 hodin 

Středa  8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 hodin 

Pátek  8:00 – 11:30 hodin 

 

 

Podatelna vydá nalezenou věc, pokud vlastník věci nebo ten, kdo ji ztratil:  

a) prokáže svou totožnost způsobem obvyklým, tj. předložením občanského průkazu či 

    cestovního dokladu  

b) prokáže své vlastnické právo k nalezené věci (např. dokladem o koupi či jiném způsobu  

    nabytí, záručním listem, fotografií, svědeckou výpovědí, apod.) nebo skutečnost, že věc  

    ztratil (např. dokladem o právu věc užívat, fotografií, svědeckou výpovědí, apod.) 
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Příloha č. 5 

 

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46  Krásná Lípa 

 

Potvrzení o úhradě nákladů a nálezného 

 

 

1.   Přebírající osoba uhradila před převzetím věci nálezné ve výši: 10 % z ceny nálezu/podle   

      slušného uvážení*, a to ……………………. Kč. 

 

2.   Přebírající osoba uhradila před převzetím věci náklady spojené s uschováním nalezené  

       věci v celkové výši ………………………Kč a to: 

 

- skutečně vynaložené náklady na poštovné, přepravné, skladné, parkovné apod. 

…………………… Kč, 

- skutečně vynaložené náklady nálezce …………………………. Kč, 

- skutečně vynaložené náklady schovatele ……………………..Kč.  

 

Věc je/není* vydávána i s plody a užitky 

 

 

 

 

 

Datum sepsání potvrzení ……………………………. 

 

 

Jméno a podpis přebírající osoby ………………………………………………………………. 

 

 

 

Město Krásná Lípa  

(razítko a podpis příslušného zaměstnance) …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nehodící se škrtněte 

 

 


