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Archiv města Ostravy je podle § 79 odst. 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb. oprávněn
přijímat od vlastníků archiválie, a to formou koupě nebo darem. Vlastník či držitel archiválií
se může s Archivem města Ostravy dohodnout na podmínkách využívání předávaných
archiválií badatelskou veřejností, případně na dalších podmínkách spojených s komplexní
správou předávaných archiválií. Podmínky předání archiválií se mohou stanovit písemně
formou příslušné smlouvy (kupní, darovací), jež se sestavuje v souladu s občanským
zákoníkem, zákonem o archivnictví a dalšími souvisejícími právními normami.
Objektem zájmu archivu jsou dokumenty trvalé historické a informační hodnoty od
středověkých listin a spisů až po dnešní audiovizuální elektronické nosiče, jež se vztahují k
dějinám či současnosti města Ostravy v jeho současných hranicích (tj. včetně měst a obcí
v minulosti s Ostravou sloučených) a Ostravska.
Archiv města Ostravy plánovitě shromažďuje archivy význačných osobností, jež mají
vztah k Ostravě Ostravsku a významným způsobem ovlivnily či dokumentovaly dění v tomto
regionu. Jde o politiky, úředníky, publicisty, funkcionáře spolků a organizací, historiky,
archiváře aj.
Archiv města Ostravy systematicky doplňuje své archivní sbírky, ať již se jedná o sbírku
map a plánů, letáků a plakátů, soudobé dokumentace, pamětí a rukopisů, fotografií a
pohlednic, audiovizuálních dokumentů atd.
Se svými nabídkami či otázkami se mohou na archiv obrátit jak jednotliví občané, tak
specializované instituce (antikvariáty, starožitnictví, aukční síně aj.) a firmy zabývající se
prodejem archiválií v rámci své obchodní činnosti.
Dojde-li k vzájemné dohodě o předání archiválií, bude mezi prodávajícím (předávajícím) a
Statutárním městem Ostravou uzavřena kupní smlouva. Archiv respektuje vůli vlastníka v
otázce využívání archiválií, tzn. jeho eventuální přání, aby archiválie byly zpřístupněny
veřejnosti k nahlížení jen s jeho souhlasem.
Nákupní ceny jsou stanovovány podle obdobných typů prodávaných archiválií na trhu
(antikvariáty, starožitnictví, aukce, tištěné aukční seznamy a jejich internetové verze).
Nákupní cena je projednána a doporučena v pracovní skupině pro akvizici archiválií. Konečné
stanovení ceny přísluší ředitelce Archivu města Ostravy, která ve smlouvě Statutární město
Ostrava jako kupující stranu zastupuje. Platba je provedena do 10 dnů od podpisu smlouvy
oběma stranami a předání archiválií do archivu. Platbu je možné provést bankovním
převodem nebo poštovní složenkou, nebo na pokladně Magistrátu.
Archiv je pochopitelně vděčný za archiválie, které jejich vlastníci věnují darem. Po
vyhotovení darovací smlouvy jsou darované přírůstky zaneseny do archivních evidencí, a je-li
to přáním dárce, je zde uvedeno jeho jméno spolu s bližšími okolnostmi darování.
Právní systém v České republice zaručuje zachování vlastnictví k archiváliím
soukromoprávních původců. Dispoziční právo vlastníků a držitelů je omezeno pouze
v případě vývozu archiválií do ciziny a dále při zamýšleném převodu vlastnictví
k archiváliím, kdy se respektuje předkupní právo státu. Archiválie soukromoprávních
původců bez ohledu na to, zda jsou uloženy ve veřejném či soukromém archivu nebo mimo
archiv, jsou součástí Národního archivního dědictví České republiky.

