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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
 
1) Tato pravidla upravují postup při přijímání, evidenci, vydávání a likvidaci nálezů, věcí 

skrytých a opuštěných (dále jen „nálezy“), které byly nalezeny na území města Loun a 
jeho místních částech Brloh a Nečichy. 

 
2) Dle ustanovení § 1052 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„občanský zákoník“) ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil 
nebo vlastníkovi. 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. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. 

 
3) Účelem pravidel je umožnit uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky. 

Město po dobu uložení věci zodpovídá za její ztrátu, zničení nebo poškození, kterou 
způsobí zanedbáním svých povinností. 

 
4) Pravidla se nevztahují na nakládání:  
 

a) s vybranými výrobky, odpady a zařízeními,1 
b) se živými zvířaty,2 
c) s osobními doklady (občanský průkaz, cestovní doklad),platebními kartami, 

průkazkami apod., 3 
d) se zbraněmi, municí nebo výbušninami.4 

 
 

Článek 2 
Přijetí nálezu 

 
1) Věc nalezenou na území města Loun  převezme od nálezce či strážníka městské policie 

pracovník Městského úřadu Louny, kancelář úřadu, Mírové náměstí 35 (dále jen 
„odpovědný pracovník“). Po přijetí nálezu je v Knize nálezů pro každou přijatou věc 
vyhotoven samostatný zápis.  

 
 
 

                                                 
1 Postup nakládání s odpady upravuje § 25, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
 
2 Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález 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.   
Evidence nalezených zvířat je vedena odděleně od evidence nálezů věcí movitých na odboru správy 
majetku Městského úřadu Louny. 
 
3 Osobní doklady, platební karty, průkazy apod. se předávají organizaci, která doklad vydala. 
 
4 postup nakládání upravuje §68 zákona č.119/2002  Sb., o zbraních 
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2) V knize nálezů je u každého nálezu uvedeno: 

a) pořadové číslo nálezu, 
b) datum  a místo nálezu, 
c) popis nalezené věci, případně počet kusů, 
d) datum příjmu,  
e) postoupení nebo vrácení nalezené věci, 
f) datum vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce. 
 

3) Pro každý nález je samostatně vyhotoven  Záznam o nálezu, jehož evidenční číslo 
koresponduje s pořadovým číslem v Knize nálezů. Záznam o nálezu je evidován 
prostřednictvím elektronické spisové služby. Součástí Záznamu o nálezu je i Protokol o 
předání (likvidaci) nálezu. V případě, kdy dochází k předání nálezu vlastníkovi, je 
k Protokolu o předání připojeno Čestné prohlášení o tom, že přebírající osoba je 
vlastníkem nalezené věci. 

 
 
4) Jako nálezy nebudou p řijaty:  

a) věci, které rychle podléhají zkáze (potraviny, krmivo apod.), 
b) věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé, 
c) věci viditelně poškozené, nefunkční, kdy např. vnitřní mechanismus je poškozen či 

naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná. 
 
 
5) Nálezy opatřené pořadovým číslem shodným s číslem v Knize evidence nálezů se uloží 

podle charakteru nálezu do vhodných prostor; finanční prostředky budou vloženy na 
depozitní účet města. 

 
 

Článek 3 
Nakládání s nálezy 

 
1) Na internetových stránkách města je umístěn odkaz „ztráty a nálezy“, kde se nacházejí 

informace o všech nalezených předmětech včetně lhůty pro jejich likvidaci. 
 
2)  Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, odpovědný pracovník bezodkladně 

vyzve tohoto vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu. V případě, že se vlastník 
dostaví k převzetí nálezu, odpovědný pracovník s ním sepíše Záznam o předání nálezu. 
Pokud městu vznikly v souvislosti s opatrováním věci náklady, musí tyto náklady vlastník 
věci před jejím převzetím úřadu uhradit. 

 
 

Článek 4 
Nakládání s nevyzvednutými nálezy 

 
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-li 
však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc 
strženém.  

 
2) 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 se mu věc nebo 
výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. 
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3)  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. 

 
4) Nevyzvednuté nálezy po lhůtě k vyzvednutí připadající do majetku města budou sepsány 

a navrženy k likvidaci a dále s nimi bude nakládáno podle závěrů likvidační komise, 
popřípadě mohou být vzaty do majetku města. Nevyzvednuté finanční prostředky budou 
vloženy na depozitní účet města.  

 
 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla Rady města Loun č. P6/2014 byla schválena usnesením Rady města Loun  
č. 120/2014 ze dne 05.05.2014. Nabývají účinnosti dnem 15.05.2014 
 

 
 

 
 
           Radovan Šabata,v.r.                Ing. Edita Ho řejší, v.r. 
              starosta m ěsta                   místostarostka  
  
 
 


