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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rada města tuto

vnitřní směrnici č. 1/2014:

Postup pro nakládání s nalezenými
věcmi a zvířaty

I.

Úvodní ustanovení

Touto směrnicí jsou stanovena základní pravidla pro nakládání s movitými věcmi ztracenými či
skrytými, které byly nalezeny na území města Velké Meziříčí, včetně postupu při nálezu zvířete,
jehož nález byl městu Velké Meziříčí oznámen.

II.

Obecná ustanovení

Nálezy věcí a zvířat jsou obecně upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 1051 a
násl.), přičemž platí zejména:
Má se za to, že každý si chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc
najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
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; byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním
prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Obec vyhlásí nález obvyklým
způsobem a rozhodne o tom, jak bude nalezená věc uschována, přičemž nalezená věc může být
uschována u nálezce či jiné osoby, pokud s tím tyto osoby souhlasí a je-li to vhodné. Uplynou-li
tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena,
vlastnické právo k věci.
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 zvíře vráceno. Nalezené zvíře může
opatrovat i jeho nálezce s péčí řádného hospodáře, dokud se zvířete neujme jeho vlastník,
přičemž nepřihlásí-li se o zvíře zjevně určené k zájmovému chovu 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 osobě provozující 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.
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 příslušných
ustanovení občanského zákoníku o nálezu, čímž také není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.
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III.

Postup při přebírání věci či zvířete

Věci nalezené občany města, Městskou policií, Policií ČR a dalšími osobami na území města
Velké Meziříčí přebírá pracovník Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru správního, který
nálezci vydá jako potvrzení o převzetí nálezu „Záznam o nálezu“ (příloha č. 1). Do záznamu o
nálezu se uvedou údaje o nálezci a popisné údaje o nálezu, případně jeho obsahu. Nepřevezme se
takový nález, který rychle podléhá zkáze, jako např. potraviny, dále oděvy silně znečištěné,
zapáchající, mokré či plesnivé a věci viditelně nefunkční, poškozené, nepoužitelné.
Zvířata nalezená občany města, Policií ČR a dalšími osobami na území města Velké Meziříčí
přebírají strážníci Městské policie, nalezené psy případně také přímo provozovatel útulku pro
psy. Nálezci zvířete je jako potvrzení o jeho převzetí vydán strážníkem Městské policie,
provozovatelem útulku pro psy nebo pracovníkem správního odboru Městského úřadu „Záznam o
nálezu zvířete“ (příloha č. 1A). Do záznamu se uvedou údaje o nálezci, identifikace a popis
zvířete, pořídí se fotografie nalezeného zvířete.

IV.

Postup při evidenci a uložení věci či zvířete

Nalezené věci jsou zaevidovány do „Skladní knihy“ ztrát a nálezů, přičemž každá nalezená věc je
označena štítkem s přiděleným evidenčním číslem a po celou zákonem stanovenou dobu uložena
tak, aby skladováním nedošlo k její ztrátě, poškození nebo znehodnocení. Evidenční čísla jsou
přidělována vzestupně počínaje číslem 1) v každém kalendářním roce.
Nalezená zvířata jsou zaevidována do „Evidenční knihy zvířat“ a jsou svěřena osobě, která
provozuje útulek pro zvířata nebo jiné podobné zařízení, nechce-li zvíře opatrovat nálezce.
Nalezené klíče se neevidují ani se nálezci nepředává „Záznam o nálezu“.

V.

Postup při zjišťování vlastníka nalezené věci či zvířete

V případě, že součástí nalezené věci je kontakt na vlastníka, je tento v nejbližším možném čase
o nálezu a možnosti jeho převzetí informován, případně je mu osobně pracovníkem Městského
úřadu, odboru správního, předán v místě jeho bydliště.
V případě, že vlastník nálezu má bydliště mimo město Velké Meziříčí, je nález postoupen
obecnímu úřadu příslušnému místu bydliště vlastníka.
Pokud není možné vlastníka ztracené věci zjistit, jsou části nálezu, u kterých je to možné, např.
průkazky, karty, předány institucím a úřadům, které je vydaly, s potvrzením o předání „Vydání
části nalezené věci“ (příloha č. 2).
Doklady totožnosti vystavené orgány cizího státu se předají Policii ČR.
U zvířete se vlastník zjišťuje z údajů známky nebo čipu, pokud tyto identifikační známky má.
Seznam nalezených věcí a zvířat zveřejňuje město Velké Meziříčí na svých webových stránkách.
U zvířat je zveřejněna jejich fotografie.

VI.

Postup při předání nalezené věci či zvířete jejímu vlastníkovi

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě vlastník nalezené věci, je před převzetím povinen prokázat
vlastnické právo k ní a uhradit náklady, které městu prokazatelně v souvislosti s opatrováním
věci vznikly.
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Nalezená věc je vlastníkovi předána na základě protokolu „Vydání nalezené věci“ (příloha č. 3),
který obsahuje údaje vlastníka, popis věci, případně soupis obsahu věci, přičemž převzetí věci
stvrdí vlastník vlastnoručním podpisem.
Přihlásí-li se v zákonné lhůtě vlastník nalezeného zvířete, je před převzetím povinen prokázat
vlastnické právo k němu a uhradit náklady, které provozovateli útulku nebo jiného podobného
zařízení vznikly v souvislosti s opatrováním zvířete.
Nalezené zvíře je vydáno vlastníkovi na základě protokolu „Vydání nalezeného zvířete“ (příloha
č. 3A), který obsahuje údaje vlastníka, popis zvířete, dobu pobytu zvířete v útulku s vyčíslením
nákladů a způsobem úhrady těchto nákladů.

VII. Nabytí vlastnického práva k nalezeným věcem
Správu nalezených věcí movitých zajišťuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, a to do
doby uplynutí zákonné lhůty tří let ode dne vyhlášení nálezu. Po uplynutí této doby nabude město
k nalezené movité věci vlastnické právo.
Pro posouzení způsobu naložení s jednotlivými nalezenými věcmi, které se již staly vlastnictvím
města, je ustanovena tříčlenná komise, která se schází pravidelně 1x za půl roku. Předsedou
komise je tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí. Na základě soupisu nalezených věcí a po
jejich fyzickém zhlédnutí a posouzení komise rozhodne, jak bude s věcmi dále naloženo.

VIII. Závěrečné ustanovení
(1) Tato směrnice byla schválena radou města Velké Meziříčí dne 23.04. 2014 a nabývá účinnosti
dne 01.05.2014.
(2) Tato směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena v oddělení kanceláře
tajemníka, v elektronické podobě je poskytnuta vedoucím všech odborů a samostatných
oddělení Městského úřadu a zároveň je v elektronické podobě přístupná všem zaměstnancům
města na intranetových stránkách úřadu.

Ing. Radovan Necid
starosta města

Josef Komínek
místostarosta města
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Příloha č. 1

Záznam o nálezu
(agenda ztrát a nálezů)

Evidenční číslo:
NÁLEZCE:
Příjmení a jméno:
Bydliště:
Nalezeno dne:
Místo:
Nalezená věc:
Popis:

Souhlasím – Nesouhlasím s poskytnutím jména a adresy majiteli nalezené věci.

Ve Velkém Meziříčí dne:
Podpis nálezce:

………………………..

Podpis zástupce MěÚ:

………………………..

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Číslo strany:

5 / 10

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Příloha č. 1A

Záznam o nálezu zvířete
(agenda ztrát a nálezů)

Evidenční číslo:
NÁLEZCE:
Příjmení a jméno:
Bydliště:
Telefon, e-mail:
Nalezeno dne:
Místo:
Nalezené zvíře:
Popis:

Souhlasím – Nesouhlasím s poskytnutím jména a adresy majiteli nalezeného zvířete.

Ve Velkém Meziříčí dne:
Podpis nálezce:
Podpis zástupce MP, provozovatelky útulku :

………………………..
………………………..

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
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Příloha č. 2

Vydání části nalezené věci
(agenda ztrát a nálezů)

Evidenční číslo:
Nalezená věc:
Předávaná část věci:
Předáno komu:

Ve Velkém Meziříčí dne:

Za přebírající instituci: ………………………..
Podpis zástupce MěÚ:

………………………..

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
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Příloha č. 3

Vydání nalezené věci
(agenda ztrát a nálezů)

Evidenční číslo:
VLASTNÍK:
Příjmení a jméno:
Číslo OP:
Bydliště:
Nalezeno dne:
Místo:
Nalezená věc:
Popis:

Ve Velkém Meziříčí dne:
Podpis vlastníka:

……………………….

Podpis zástupce MěÚ:

………………………..

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
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Příloha č. 3A

Vydání nalezeného zvířete
(agenda ztrát a nálezů)

Evidenční číslo:
VLASTNÍK:
Příjmení a jméno:
Číslo OP:
Bydliště:
Telefon, e-mail:

Datum umístění zvířete v útulku:

…………………………………………….

Vzniklé náklady: …………………..............…………………………………….
Způsob úhrady: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Ve Velkém Meziříčí dne:
Podpis vlastníka:

……………………….

Podpis provozovatele útulku:

………………………..

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
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Příloha č. 3B

Vydání nalezeného zvířete
(agenda ztrát a nálezů)

Evidenční číslo:
OPATROVNÍK:
NOVÝ VLASTNÍK:
Příjmení a jméno:
Číslo OP:
Bydliště:
Telefon, e-mail:

Datum umístění zvířete v útulku: ……….………………………………………..
Datum vzniku nároku na vlastnictví: …………………………………………….

Ve Velkém Meziříčí dne:
Podpis opatrovníka - vlastníka: ……………………….
Podpis provozovatele útulku:

………………………..

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
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