Podrobná anotace kurzu
Ztráty a nálezy v praxi měst a obcí
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor JUDr. Tereza Chadimová
u zastávky MHD Karolina

Termín 20. října 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Slušný člověk ví, že když najde věc, která mu nepatří, nemůže si ji zpravidla jen tak ponechat. Platí to
nejen o obligátní peněžence, ale i o deštníku či mobilním telefonu ležícím na ulici, aktovce nebo
kabelce zapomenuté na autobusovém nástupišti a mnoha dalších věcech nalezených při obdobných
situacích. Kdo by si takovou věc ponechal, dopustil by se nejen trestného činu zatajení věci, ale
zároveň by porušil o pravidla občanského zákoníku (následkem je třeba ztráta práva na nálezné
a samozřejmě též povinnost nahradit škodu). Občanský zákoník přesně předepisuje, jak má člověk
postupovat, najde-li cizí věc. Pokud tento člověk neví, komu má věc vrátit, mohou nastat dva různé
případy. Jedním z nich je oznámení obci, na jejímž území byla věc nalezena, druhým je předání věci
provozovateli zařízení, ve kterém byla věc nalezena.
Jak tato obec, respektive její úředník řešící danou záležitost, má postupovat a řešit nespočet
rozmanitých situací lišících se případ od případu? Jak má s takovou věcí, která byla nahlášena na
úřad, nakládat? Jak se má zachovat k nálezci? Jak má zkontaktovat skutečného vlastníka, když
navíc občanský zákoník na rozdíl od předchozí právní úpravy rozlišuje mezi věcí opuštěnou,
ztracenou a skrytou? Zatímco určení, že se jedná o nález věci skryté (věc, která byla např. zakopaná
či zazděná) větší obtíže činit nebude, v praxi může docházet k problémům při určování, jestli se jedná
o věc opuštěnou nebo ztracenou.
Po souhrnu nezbytných zákonných podkladů (občanský zákoník, zákon o obecní policii, stanovisko
ministerstva) se zaměříme na povinnosti obce, policie, provozovatele veřejné budovy či zařízení
užívaného k veřejné dopravě. Budeme diskutovat o formě poučení nálezce o jeho právech, souhlasu
nálezce s uschováním věci, prohlášení nálezce o jeho nezájmu věc užívat a nabýt. Otázky ohledně
placení nálezného obcí a stanovení částky nálezného jsou výběrem z témat, kterými se prakticky
a aktuálně budeme zabývat. Na kurzu se dozvíte nejen právní minimum nezbytné pro řešení nálezů
a ztrát, ale prostor bude i pro diskuzi nad praktickými příklady z Vaší praxe.
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Cíle kurzu
Kurz, obsahově zaměřený na problematiku ztrát a nálezů ve vztahu k povinnostem obce, si klade za
cíl uvést posluchače do problematiky zákonných postupů, aby se po absolvování kurzu cítili tak, že
jsou vybaveni do profesionálního života a jsou schopni samostatně řešit předmětnou problematiku.
Teoretické pasáže kurzu budou doplněny o modelové případy, kdy tak budou posluchačům
objasněny všechny klíčové pojmy a navazující postupy. To vše za přispění relevantních výkladových
stanovisek a vymezení souvisejících pojmů.

relevantních předpisech, kdy ovšem bude dán prostor pro konzultaci a řešení praktických problémů
jednotlivých posluchačů. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí.
Posluchači mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na
kontaktní e-mail chadimova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho
konání).

Obsah kurzu
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Základní pojmy
•
Věc movitá, nemovitá
•
Věc skrytá, opuštěná, ztracená
•
Způsoby nabývaní vlastnického práva
•
Vlastnictví, držba, detence
Zákonné (a podzákonné) podklady
•
Občanský zákoník
•
Zákon o obecní policii
•
Relevantní stanoviska Ministerstva vnitra České republiky
Povinnosti
•
Povinnosti nálezce, případné povinnosti vlastníka
•
Povinnosti obce, policie, provozovatele veřejné budovy či zařízení užívaného k veřejné
dopravě
Osoba nálezce
•
Poučení nálezce o jeho právech
•
Souhlas nálezce s uschováním věci
•
Prohlášení nálezce o jeho nezájmu věc užívat a nabýt
•
Otázky ohledně placení nálezného obcí a stanovení částky nálezného
Poznatky z praxe
Otázky, diskuze, závěr

Lektorka kurzu

JUDr. Tereza Chadimová
Advokátka, mediátorka a interní doktorandka na
Palackého v Olomouci
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