ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Ztráty a nálezy

Základní informace k životní situaci

Při nálezu věci v katastrálním území města Šternberka, u které nemůže
nálezce identifikovat majitele věci, předá nález obvykle do tří dnů od nálezu
Městské policii Šternberk.
S účinností od 01.01.2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen OZ), který mimo jiné upravuje
problematiku ztrát a nálezů.
NÁLEZ VĚCI
V ustanovení § 1052 OZ je uvedeno „Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji
ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. 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“.
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.
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.
NÁLEZ ZVÍŘETE
Ustanovení § 1059 OZ upřesňuje problematiku s nálezem zvířete. „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 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“.
Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a
jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení
opatření příslušnému orgánu, který je vydal.
Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho zjistit,
se odesílají příslušné instituci.
Předměty, které nespadají do kategorie předmětů, které nelze definovat
a odevzdat jako nález, např.:
- věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou
sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají,
- věci, které podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
- věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé.
Informace o nálezech jsou zveřejněny na internetových stránkách města
Šternberka www.sternberk.eu na úřední desce v rubrice ztráty a nálezy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
(podat žádost apod.)

Nálezce věci, vlastník věci, uživatel věci starší 15 let, za občana mladšího 15
let jedná jeho zákonný zástupce, popř. opatrovník.

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Nález movité věci
Městský úřad Šternberk
Opavská 1
podatelna
tel.: 585 086 511 - v provozních hodinách podatelny
Nález movité věci finanční povahy (finanční prostředky, ceniny, směnky,
cenné papíry)
Městský úřad Šternberk
Opavská 1
pokladna
tel.: 585 086 281 - v provozních hodinách pokladny
Nález zvířete
Městská policie Šternberk
ČSA 30
dispečink městské policie - stálá služba, nepřetržitý provoz
tel.: 585 012 712, 585 086 201, 721 819 207, 732 686 236.

Jaké doklady a dokumenty jsou
k vyřízení potřeba

Vlastník musí prokázat svou totožnost a před převzetím nálezu musí uvést
jednoznačnou identifikaci vlastnictví nalezené věci (nabývací doklad, popis
věci, svědecká výpověď, čestné prohlášení apod.).
Po identifikaci a před vydáním nálezu je vlastník povinen uhradit Městu
Šternberk vyčíslené náklady za opatrování věci nebo zvířete, případně
nálezné. Dále je s vlastníkem vyplněn záznam o vydání nalezené věci nebo
zvířete.

Formuláře

Záznam o nálezu
Záznam o nálezu zvířete
(Záznamy jsou s nálezcem vyplněny přímo na příslušných pracovištích, kde
nález odevzdá).
Záznam o vydání nalezené věci
Záznam o vydání nalezeného zvířete
(Záznamy jsou s vlastníkem vyplněny přímo na příslušných pracovištích, kde
nález přebírá).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vlastník nalezené věci je povinen uhradit náklady za opatrování věci, případně
nálezné v obvyklé výši 10% z ceny nálezu podle ustanovení § 1056 a 1057
OZ.
Výše nákladů za opatrování věci:
dvoustopé motorové vozidlo 50 Kč/den
jednostopé motorové vozidlo 20 Kč/den
jízdní kolo 10 Kč/den
Výše nákladů za opatrování zvířete:
60 Kč/den + náklady na nutné veterinární ošetření.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení není stanovena. Požadovaný úkon bude proveden bez
zbytečných odkladů.

Elektronická forma vyřízení

Není možné vyřídit elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se
postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se
uplatňují

Opravné prostředky nejsou uvedeny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v
případě nedodržení povinností

Nálezci, který nález neoznámí, nenáleží úhrada a nálezné a nemůže k nálezu
nabýt vlastnické právo ani jej užívat.

Informace o popisovaném postupu (o
řešení životní situace) je možné získat
také z jiných zdrojů a v jiné formě

Obecní a městské úřady v ČR podle místa nálezu.

Za správnost návodu odpovídá

Odbor vnitřních věcí

Kontaktní osoba

Martina Horáková

Popis je zpracován podle právního
stavu ke dni

14.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2016

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

