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Základní informace k životní situaci 
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 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. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat 
 Nálezce věci. 
 Osoba, která věc ztratila. 
 Vlastník věci. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
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. 
 
1) Magistrát města Karlovy Vary přijme od nálezce věc při splnění těchto podmínek: 

věc byla nalezena na území města Karlovy Vary 
2) u věci nelze z okolností poznat, komu má být vrácena, 
3) věc nelze považovat za opuštěnou. 
 
Každý, kdo postrádá ztracenou věc, se může u Statutárního města Karlovy Vary informovat, 
zda byla věc nalezena a odevzdána Magistrátu města Karlovy Vary. 
 
Oznámení o vyhlášení nálezu jsou pravidelně zveřejňována na úřední desce Magistrátu 
města Karlovy Vary. 
 
Věc lze vydat jejímu vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, a to do 3 let ode dne vyhlášení 
nálezu na úřední desce. Vydává se věc nebo výtěžek za ni stržený po odečtení nákladů, 
které v souvislosti s opatrováním věci Statutárnímu městu Karlovy Vary vznikly. Pokud 
nálezce při předání věci Statutárnímu městu Karlovy Vary uvedl, že požaduje nálezné, 
odečte se též jeho výše. 

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 Osobním odevzdáním nalezené věci Magistrátu města Karlovy Vary. 
 Ústní či písemnou žádostí o sdělení, zda byla ztracená věc nalezena a odevzdána 

Magistrátu města Karlovy Vary. 

 

Na které instituci životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary. 
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – Odbor kancelář 
tajemníka – pracoviště: SeniorPoint 
přízemí hlavní budovy 
telefonní číslo pro případné informace: 353 151 999 
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Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Osoba, která žádá o vydání nálezu, je povinna předložit platný průkaz totožnosti 
(např. občanský průkaz nebo cestovní pas), popřípadě doklady, kterými může prokázat, 
že je vlastníkem věci, resp. osobou, která věc ztratila.    
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Formuláře nejsou stanoveny. 

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Vlastníkovi věci, nebo tomu, kdo věc ztratil, se vydá věc nebo výtěžek za ni stržený 
po odečtení nákladů, které v souvislosti s opatrováním věci Statutárnímu městu Karlovy Vary 
vznikly. Pokud nálezce při předání věci Statutárnímu městu Karlovy Vary uvedl, že požaduje 
nálezné, odečte se též jeho výše. 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Věc lze vydat jejímu vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, a to do 3 let ode dne vyhlášení 
nálezu na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary. 

 

Elektronická služba, kterou lze využít 
 Elektronická podatelna: posta@mmkv.cz 

 Datová schránka: a89bwi8 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 1051 a následující). 

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
----- 

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 Podle § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, se přestupku dopustí osoba, která úmyslně podá nepravdivou nebo 
neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj 
v čestném prohlášení u správního orgánu. 

 Podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
se trestného činu dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí 
tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, 
a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou; bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 

 

Za správnost popisu odpovídá útvar 
Odbor kancelář tajemníka 
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
26. 4. 2022 

 

Datum konce platnosti popisu 
Při změně právních předpisů na úseku ztrát a nálezů. 


