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Výroční zpráva akreditovaného Archivu Liberty Ostrava a.s. za rok 2022 
 
 

Název společnosti:                                  Liberty Ostrava a.s. 

Sídlo:                                                         Vratimovská 689/17, 719 00 Ostrava-Kunčice 
 
 
Úvod 
 
Akreditace byla archivu udělena z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem                  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů dne 4. 9. 2006. 

Archiv přejímá do své péče archiválie převážně ze spisoven společnosti Liberty Ostrava a.s. 
a dceřiných společností, vede evidenci archiválií v evidenčních listech. Archiválie uložené 
v archivu jsou součástí Národního archivního dědictví. 

Předarchivní péče spočívá v dohlížení a kontrole nad dodržováním zásad a činností, které 
souvisejí s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, 
odesíláním, ukládáním dokumentů vzniklých z činnosti společnosti Liberty Ostrava a.s. 
a dceřiných společností. Dohlíží nad vyřazováním dokumentů ze spisoven, posuzuje skartační 
návrhy, provádí kontrolu vybavenosti spisoven a metodicky vede vedoucí spisoven.  
 
 
Personální obsazení Archivu Liberty Ostrava a.s. v roce 2022 
 

Počet pracovníků:               1 
Bc. Hana Benkeová             archivářka 
 
 
Uložené archiválie 

V archivu je uloženo celkem 1200,84 bm archiválií. 

V evidenci NAD je vedeno celkem 40 archivních fondů, z toho 21 fondů evidenčního statusu 3 
a 19 fondů evidenčního statusu 1. K 9 fondům je vypracován inventář.  
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Protokoly o skartačním řízení v roce 2022: 

Původce:                                                                                                   Počet protokolů: 

Liberty Ostrava a.s.                                                              22 

Liberty Commercial Czech Republic k.s.      1 

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.      1                      

TAMEH Czech s.r.o.                                                                         2 

NOVÁ HUŤ - OSTRAHA , s.r.o.                                                        1  

Nová huť – Válcovna za studena, spol. s r.o. Ostrava - Vítkovice         1 
 
Přírůstky v roce 2022 činily celkem 12,26 bm. 
 
 
Využívání archiválií 

Archiválie jsou využívány především formou nahlížení. Pravidla pro nahlížení do archiválií 
stanoví Badatelský řád. 

Archiválie jsou využívány převážně zaměstnanci firmy Liberty Ostrava a.s.  
 
 
Publikační činnost:  

články ve firemním časopise                       15 
 
 
Fyzický stav archiválií:                                            dobrý 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, dne 12. 1. 2023 
Zpracovala: Bc. Hana Benkeová           
 


