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Odpověď na dotaz 
 
 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel Váš dotaz 
dotýkající se možnosti obcí a měst zveřejňovat nálezy, které byly předány obci, 
prostřednictvím webové aplikace (eztraty.cz), resp. existence možných 
překážek  tohoto postupu. 

 Předně si dovolujeme upozornit, že zdejší odbor se k danému dotazu může 
vyjádřit toliko z pozice gestora zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). V souladu s ustanovením 
§ 7 odst. 1 zákona o obcích obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen 
„samostatná působnost“) a rozsah samostatné působnosti může být omezen jen 
zákonem. Přijímání hlášení občanů o ztrátách a nálezech, jejich evidování, úschova 
a navracení pak je výkonem této samostatné působnosti, přičemž zákon o obcích 
žádnou jeho bližší úpravu neobsahuje. Tato je pak zakotvena v ustanoveních 
§ 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 
Je nutno upozornit, že garantem NOZ je Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv 
Ministerstvo vnitra. Vyhlašování nálezů je pak upraveno ustanovením § 1053 odst. 1 
NOZ, cit: „Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době 
ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, 
aby nález vešel v širší známost.“. Pod pojmem "obvyklým způsobem" nutno rozumět 
způsob v daném místě obvyklý - tj. obecní rozhlas, internetové stránky obce, SMS 
zprávy, místní televize apod. S ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, lze pak za obvyklý způsob oznamování označit úřední 
desku. 

 Okamžik vyhlášení nálezu je rozhodný pro počátek běhu lhůt, o kterých zákon 
v souvislosti s nálezem hovoří. Pokud na výzvu obce učiněnou ve výše uvedeném 
smyslu není v přiměřené době reagováno a pokud se zároveň jedná o věc značné 
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hodnoty, je obec povinna přistoupit k vhodnému opatření, aby nález vešel 
v širší známost. Zákon již nehovoří o oznámení, ale o vhodném opatření. Lze tak 
dovozovat, že se může jednat o širší informační povinnost prostřednictvím 
např.  regionálního (v případě mimořádně cenného nálezu pak i celostátního) tisku, 
televize, či dalších médií, a to včetně internetu. Vhodné opatření v sobě nezahrnuje 
zřejmě jen informační povinnost zvýšené intenzity a rozsahu, ale také jiné jednání ze 
strany obce, které přiměřeně zabezpečí nález před ztrátou, zničením či poškozením. 
Pokud informace o takovém nálezu bude předcházet, budou tomu muset 
z pochopitelných důvodů odpovídat i navazující opatření. Nelze zároveň upřít tuto 
možnost též v případě nálezů nižších hodnot, resp. od samého počátku 
převzetí takového nálezu. Naopak lze takové jednání obce, které evidentně 
směřuje k nalezení majitele ztracené věci, považovat za jednání v rámci dobré 
správy. 

 Zdejší odbor tak nevidí překážky, zejména stanovené zákonem o obcích, 
které by obcím bránily uvedeným způsobem zveřejňovat nalezené věci. 
Podotýkáme však, že výše uvedený názor není právně závazný, neboť k závaznému 
výkladu právních předpisů jsou oprávněny výhradně příslušné soudy. Zároveň s výše 
uvedeným odkazem na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto gestora NOZ, si Vám 
dovolujeme též doporučit obrátit se se žádostí o stanovisko, jaké údaje mohou být 
zveřejňovány prostřednictvím uvedené databáze, na Úřad pro ochranu osobních 
údajů, neboť lze předpokládat, že v případě některých nálezů by mohly tyto 
obsahovat též osobní či jiné údaje chráněné zákonem. 
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