
Spořitelna a záložna Bor u Tachova

1945 – 1952

Inventář

Číslo listu JAF: 460

22



I. Vývoj původce fondu

Spořitelna a záložna v Boru u Tachova vznikla v roce 1948 a to přeměnou stávající
Spořitelny města  Boru.  Stalo  se  tak  na základě  příkazu  ministerstva  financí,  přípis  č.  j.
253.639/48–III/7, podle zákona č. 181/1948 Sb. o organizaci peněžnictví § 23, odst. 2. Nově
vytvořená záložna se stala nástupkyní předešlé. 

Veškerá práva a povinnosti klientů Spořitelny města Boru přešly na následnický ústav.
Vedením  rušené  spořitelny  byl  pověřen  pouze  likvidátor  starající  se  o  podstatu
konfiskovaného majetku. Do čela nového ústavu byla jmenována pětičlenná zatímní správa,
která udělila kolektivní prokuru zastupujícímu prokuristovi.

Absence stanov společnosti  neumožňuje přesné vymezení  obvodu působnosti,  leč  v
přiloženém seznamu členů  se objevují  jména obcí  Bor,  Čečkovice,  Doly,  Kosov,  Lužná,
Mlýnec, Přimda, Rájov, Skviřín, Svatá Kateřina, Újezd (dnes Újezd pod Přimdou), Velká Ves,
Velké Dvorce, Venclův Mlýn (Přimda), Vysočany. Při přejímání agendy kampeliček v okolí se
pak rozsah působnosti logicky rozšířil o jejich teritorium.  

Dochované materiály obsahují  spisy finančních  předchůdců  nejen s  přímou vazbou
(Spořitelna města Boru), ale také z blízkého okolí (Spořitelna města Přimda). Jako vysvětlení
lze uvést, že na Přimdě sice v pozdějším období (1948) vznikla samostatná záložna, ale před
jejím založením se o chod finančních záležitostí v obci starala právě  pověřená Spořitelna
města Bor. Ústav nesoucí označení „Spořitelna města Přimdy“ sice fakticky existoval, ovšem
zastupoval jej  národní správce a instituce samotná sídlila v Boru. 

Podle § 14, odst. 1 a 3 zákona č. 84/1952 Sb. o organizaci peněžnictví se Spořitelna a
záložna  v  Boru  sloučila  (k  1.  lednu  1953)  univerzální  sukcesí  bez  likvidace  se  Státní
spořitelnou v Tachově a ústav tím zanikl.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 193).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize a pořízení seznamu archiválií fondu byly provedeny 4. srpna 1999 ve Státním
okresním archivu v  Tachově. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Evidenční kniha členů „Seznam členů“
(SaZ Bor) 1948 – 1949 K 1

Spisový materiál

2 Spořitelna města Boru – účetní závěrka,
protokoly, výzvy a přiznání týkající se 
zvláštní daně výdělkové 1945 – 1948 1

3 Spořitelna města Přimdy – stanovy,
protokoly, výzvy a přiznání týkající se
zvláštní daně výdělkové 1947 – 1949 1

4 Přeměna spořitelny města Boru na „Spořitelnu
a záložnu“ 1948 – 1949 1

5 Usnesení, zápisy do společenstevního rejstříku 1950 1

6 Zaměstnanecká agenda 1949 – 1950 1

7 Revizní zprávy o zákonných revizích, oběžníky 1948 – 1952 1

8 Doklady a korespondence týkající se slučování
kampeliček v Damnově a Přimdě 1949 – 1951 1

9 Korespondence s ústřední radou družstev 1949 – 1950 1

Účetní materiál

10 Rejstřík směnečného poplatku 1948 – 1951 K 2

11 Výzvy, výkazy k přiznání zvláštní daně výdělkové 1949 – 1951 1

12 Účetní závěrka 1951 1
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Název fondu: Spořitelna a záložna Bor u Tachova

Značka fondu: SaZ Bor 

Časový rozsah: 1945 – 1952

Počet evidenčních jednotek: 3 (2 knihy, 1 kartón spisů) 

Počet inventárních jednotek: 12

Rozsah bm: 0,12
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