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Číslo listu JAF: 470
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I. Vývoj původce fondu

Předchůdcem ryze českého finančního ústavu v Přimdě byla Spořitelna města Přimdy,
která zanikla ke dni 31. prosinci 1947 s účinností od 1. ledna 1948, podle zákona č. 113/1941
Sb. o dohledu a jinaké působnosti ministerstva financí v oboru peněžnictví, § 11, odst. 1,
písm. b/. Zánik proběhl splynutím se Spořitelnou města Boru u Tachova, o čemž se zachoval
pouze jediný doklad ve formě výnosu ministerstva financí, pod č. j. 208.292/47–III/6, z 29.
září 1947.

K oficiálnímu zřízení peněžního ústavu v Přimdě s názvem „Záložna – Kampelička v
Přimdě“, potvrzenému výnosem ministerstva financí, č. 151.868/48–III/7, došlo v průběhu
měsíce listopadu roku 1948, a to na základě zákona  č. 181/1948 Sb. o organizaci peněžnictví.
Podle výše psaného výnosu měla být v záložně ustavena pětičlenná zatímní správa odpovědná
za chod ústavu. 

Ve  fondu  se  nenalézají  důležité  materiály  mapující   činnost  vrcholných  orgánů
kampeličky, a nelze tak s jistotou usoudit, jak velikou roli sehrály v počátečním formování
ústavu.  Chybí  rovněž  korespondence,  podle  níž  by  byla  možná  snazší  orientace  v  této
problematice. S největší pravděpodobností nedocházelo k plnění základních funkcí důležitých
pro činnost, neboť ústřední rada družstev upozornila Okresní spořitelnu a záložnu v Tachově
na vysokou ztrátovost a neuspořádané vnitřní poměry panující v záložně na Přimdě. Předešlé
konstatování posléze vyústilo v návrh záložnu v obci zrušit a ponechat v ní pouze sběrnu a
platebnu některé z větších lokálních spořitelen. 

Na základě  výše uvedeného převzala Záložnu – Kampeličku v Přimdě  Spořitelna a
záložna v Boru,  do jejíž  působnosti  obec spadala.  Celý akt  byl  úředně  nařízen výnosem
ministerstva financí, č. j. 308/203.696/49 ze dne 18. listopadu 1949, dle zákona č. 181/1948
Sb.,  §  3.,  odst.  3.,  písm.  e/,  přičemž  podle  §  5.,  písm.  b/  citovaného  zákona,  nařídilo
ministerstvo  financí  vznik  již  avizovaného sběrného  a  platebního  místa  s  úřadováním
jedenkrát do týdne. 

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 203).

III. Archivní charakteristika fondu

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

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

Spisový materiál  je tvořen kompaktním celkem zohledňujícím převážně  počáteční a
závěrečnou fázi existence ústavu. V této složce byla rovněž ponechána část spisů s účetní
závěrkou bezprostředně  související  s korespondencí ohledně  likvidace záložny. Před tento
celek je předřazen list upomínající na likvidaci Spořitelny města Přimda zmiňovaný v úvodu. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Seznam činovníků spolkových 1949 K 1

Spisový materiál

2 Zrušení Spořitelny města Přimdy 1947 1

3 Zřízení družstva „Záložna – Kampelička Přimda“ 1948 1

4 Korespondence vedená s nadřízenými a spravujícími
ústavy 1949 1

5 Korespondence ohledně zrušení záložny a sloučení se
se Spořitelnou a záložnou v Boru u Tachova, účetní 
doklady se sloučením související 1949 – 1950 1
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Název fondu: Záložna – Kampelička Přimda

Značka fondu: ZK Přimda

Časový rozsah: 1947 – 1950

Počet evidenčních jednotek: 2 (1 kniha, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 5

Rozsah bm: 0,12
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