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Vážený pane starosto, paní starostko,
tímto dopisem bychom Vás chtěli informovat o národní databázi nálezů.
Problematika ztrát a nálezů leží trochu stranou hlavní pozornosti obecní správy, zákony však obcím v této
oblasti ukládají řadu povinností. Z nich hlavní je povinnost nález věci "vyhlásit", případně "učinit vhodné
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opatření, aby nález vešel v širší známost" . Nyní se nabízí nové řešení, které obcím umožní tuto povinnost plnit
levněji a efektivněji, než dosud, a občanům své věci snadněji a rychleji dohledat - elektronická národní
databáze nálezů eztraty.cz.
Ohlašovat nálezy do národní databáze je obcím umožněn přes on-line systém pro snadnou evidenci a
ohlašování nálezů - ZTRATOS. Vedle obcí jej využívají také:






dopravci,
nákupní centra,
nemocnice,
sportovní zařízení
a široké spektrum dalších subjektů z celé ČR.

Tím se ohlášené nálezy dostávají do společné neustále aktualizované databáze. Je přístupná všem občanům z
jakéhokoli mobilu nebo počítače. Významně se tak zvyšuje šance, že se majitel se svou věcí znova shledá. Věc
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tak nebude zabírat obci skladovací prostory další 3 roky .
Využívat ZTRATOS k vyhlašování nálezů, a to zcela bezplatně, můžete i ve Vaší obci nebo městě: stačí zřídit
během jedné minuty přístupový účet na www.ztratos.cz a ihned do něho může zadávat informace o nálezech.
Tuto výhodnost v praxi vyzkoušely a dnes již ZTRATOS běžně užívají - s velkým ohlasem mezi občany - desítky
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měst a obcí .
Na podzim plánujeme spustit nadstavbu ZTRATOS+, která obcím nabídne rozšířené vedení agendy správy
nálezů.
Zveme Vás k zapojení do národní databáze nálezů ZTRATOS!

Za eztraty.cz s pozdravem
Ing. Marko Nguyen – zakladatel národní databáze
tel. +420 604 294 304 , email: partneri@eztraty.cz
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§ 1053 obč. zákoníku
§ 1057 obč. zákoníku
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k 1. září 2016 to jsou například: Liberec, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Most, Nová Paka, Dolní Břežany,
Kamýk nad Vltavou, Úvaly, Nehvizdy, Malý újezd a dalších 80 obcí a měst.
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