
Plánská spořitelna Planá

1862 – 1945

Inventář

Číslo listu JAF: 458

58



I. Vývoj původce fondu

Finanční ústav v Plané s názvem Plánská spořitelna (Planer Sparrkasse) byl založen dne
4. listopadu roku 1862 zřejmě na základě tzv. spořitelního regulativu z roku 1844 (dvorní
dekret, z 26. září 1844, č. sbírky zákonů 832, zakládající se na nejvyšším rozhodnutí z 2. září
1844). Na tehdejší dobu se jednalo o velice významný počin a město Planá se tak zařadilo po
bok mnohem větších a ekonomicky vyspělejších měst, v nichž tehdy spořitelny vznikaly. O
zřejmě  velice  vysoké  kulturní  a  politické  úrovni  myšlení  svědčí  především  to,  že  se
představitelům města podařilo prosadit takto smělý plán v tehdy poměrně zaostalé monarchii,
kdy takovým podnikům nebyla politická situace příliš nakloněna.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 191).

III. Archivní charakteristika fondu

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

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

Z poměrně  dosti  rozsáhlého časového úseku se příliš nedochovalo. Za zmínku stojí
kronika (sepsaná v roce 1912) s odkazem na počátek založení společenstva. První vydaná
spořitelní  knížka,  jíž  ústavu  zanechal  její  bývalý  zaměstnanec  a  dosti  ucelený  soubor
výročních zpráv s uzávěrkami.
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kronika společenstva od roku 1862 – 1912 1912 K 1

Spisový materiál

2 Spořitelní knížka (obsahující spolková statuta) 1862 – 1938 1

3 Celoroční účetní závěrky (neúplné) 1863 – 1880,
1882 – 1937 1

Účetní materiál

4 Přehled jmění spořitelny v letech 1862 – 1936 1936 1

5 Žirové převody 1943 – 1945 2
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Název fondu: Plánská spořitelna Planá

Značka fondu: Sp Planá

Časový rozsah: 1862 – 1945

Počet evidenčních jednotek: 3 (1 kniha, 2 kartóny spisů)

Počet inventárních jednotek: 5

Rozsah bm: 0,30
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