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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

ZTRÁTY A NÁLEZY 
Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace k oblasti nakládání 

s nálezy a jejich právní povahou a k oblasti vedení úřední desky, především 

ucelenou informaci o tom, jaké dokumenty a skutečnosti se na obci povinně 

zveřejňují – a kde – včetně zveřejňování (vyvěšování) dokumentů třetích osob. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

10. 3. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA:  

 1 550 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Právní úprava ztrát a nálezů 

2. Věc, opuštěná věc, zvíře, opuštěné zvíře 

3. Nález věci (oznámení, zveřejnění nálezu, nálezné, vlastnictví 

k nálezu) 

4. Nález zvířete (oznámení, zveřejnění nálezu, nálezné, vlastnictví 

k nálezu) 

5. Nález skryté věci 

6. Výjimky (archeologický nález, osobní doklad, zbraně a střelivo, 

odpady, autovraky) 

7. Právní úprava úřední desky na obci (kde úpravu najdeme, kdo 

úřední desku spravuje, co je to úřední deska, elektronická úřední 

deska a „nástěnka“) 

8. Co vyvěšujeme na úřední desce a co na stránkách obce, co 

vyvěšujeme „dobrovolně“ 

9. Údaje podle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím – stránky, úřední deska 

10. Jednotlivé případy zveřejňování na úřední desce v praxi, nakládání 

s cizími dokumenty 

11. Diskuse 

LEKTOR: JUDr. Miroslav Kubánek 

působí jako právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté 

zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval právnickou 

fakultu UK Praha. Od roku 1990 pracuje pro město Pelhřimov, v současné 

době jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka. Letitá lektorská 

praxe pro různé agentury v oblasti obcí. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, 

Wifi. 
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