
Spořitelní a úvěrní spolek
pro Oldřichov s Pernolcem, Oldřichov

1903 – 1943

Inventář

Číslo listu JAF: 336
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I. Vývoj původce fondu

Spořitelní a úvěrní spolek pro Oldřichov s Pernolcem a okolí, registrované společenstvo
s  neomezeným  ručením  se  sídlem  v  Oldřichově  (Spar  und  Darlehenskassen  Verein  für
Ulliersreith mit Bernetzreith und Umgebung, registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter
Haftung mit  dem Sitze in  Ulliersreith)  byl  ustaven 26.  října 1902 na základě  zákona č.
70/1873 ř. z. o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Do oblasti  působnosti  patřily obce Klíčov,  Kumpolec,  Lhotka, Lom, Malý Rapotín,
Oldřichov, Pernolec, Trnová a Velký Rapotín s celkovým počtem 2 100 osob. 

V roce 1933 došlo ke vnitřní změně stanov a změna se dotkla také obvodu působnosti.
Do obvodu tak náležely obce Klíčov, Kočov, Kumpolec, Lhotka, Malý Rapotín, Oldřichov,
Pernolec, Trnová, Svatý Jan a Vítkov.

Podle výnosu ministerstva zemědělství, č. j. 20518/VII/3/45 z 22. června 1945, se stal
úvěrní a záložní spolek v Oldřichově členem Svazu zemědělských družstev v Čechách a bylo
ukončeno jeho členství ve Svazu pohraničních zemědělských družstev v Liberci. 

Na základě rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze ze dne 14. srpna 1945, č.
D–1–1041 n.  s.  z  roku 1945, byla nad úvěrním spolkem v Oldřichově  zavedena národní
správa. Po dvou letech, na základě výnosu ministerstva financí, č. j. X–85.277/47–III/7 z 14.
dubna 1947,  byla ústavu nařízena likvidace pod označením Spořitelní  a úvěrní  spolek v
Oldřichově, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením v likvidaci, s likvidačním sídlem
v Tachově. Výmaz firmy proběhl po ukončení likvidace dne 27. října 1953.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

O nabytí fondu pernolecké záložny nelze vypátrat jasné informace. Karta JAF pouze
konstatuje  fyzický stav.  Datum přijetí  přírůstku  do  archivu  tedy zůstává  bez  vysvětlení.
Nabízí  se  však  možnost,  že  fond vznikl  přirozeným oddělením od fondu jiného,  zřejmě
archivu obce, při  některém pořádání v počátcích šedesátých let.  Vzhledem k jeho značné
torzovitosti tehdy nebyl blíže specifikován. 

III. Archivní charakteristika fondu

Revize  a  pořízení  seznamu  archiválií  byly  provedeny 17.  srpna  1999,  ve  Státním
okresním archivu v  Tachově. 

Vzhledem ke značné torzovitosti materiálu nemělo smysl popisovat jednotlivé listy co
do obsahu, byly tedy seřazeny podle účelu a určení chronologicky a tematicky za sebou a
vloženy do jednolitého celku.

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

Z činnosti spolku se dochoval pouze účetní materiál a torzo spisů různé provenience.
Zápisy  z  jednání  představenstev  spořitelního  spolku  se  duplicitně  zachovaly  pouze  ve
firemním spisu Krajského soudu v Plzni, uloženém ve Státním oblastním archivu v Plzni, kde
lze nalézt také jeho další významné doklady, např. stanovy či ustavující zápis spolku. Ze spisu
bylo čerpáno při tvorbě kapitoly č. I.
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Spisový materiál

1 Soudní rozepře a exekuce 1936 – 1938 1

2 Revizní zprávy v návaznosti
na účetní závěrky 1903 – 1938 1

Účetní materiál

3 Korespondence s nadřízenými orgány ohledně
vedení účetních záznamů, nařízení, bilance, účetní
rozvahy, výsledky hospodaření, úvěrní politika, 
potvrzení finančních operací a transakcí, konečné
účty rozvažné, urgence (torza dokladů a jednotliviny) 1903 – 1943 1
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Název fondu: Spořitelní a úvěrní spolek pro Oldřichov 
s Pernolcem, Oldřichov

Značka fondu: SpÚS Oldřichov

Časový rozsah: 1903 – 1943

Počet evidenčních jednotek: 1 (1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 3

Rozsah bm: 0,12
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