
Záložna – Kampelička Stráž

1948 – 1952
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Číslo listu JAF: 471
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I. Vývoj původce fondu

Záložna  –  Kampelička  ve  Stráži  u  Tachova,  družstvo  s  obmezeným ručením,  byla
ustavena dne 12. prosince 1949 na základě  zákona č.  70/1873 ř.  z.  o  společenstvech pro
napomáhání  živnosti  a  hospodářství.  Vznik  a  existence  peněžního  ústavu  ve  Stráži  se
poněkud liší od zbylých ústavů v regionu. Záložna neprošla procesem transformace v roce
1948, neboť vznikla o rok později, a jednalo se tedy o ústav zcela nový. 

Nově  založený ústav  nahrazoval  ve  Stráži  stávající  pobočku  Okresní  spořitelny  a
záložny v Tachově

Do obvodu působnosti kampeličky patřily místní obce Bonětice, Bonětičky, Darmyšl,
Dehetná,  Kundratice,  Malé  Dvorce,  Olešná,  Souměř,  Staré  Sedlo,  Stráž,  Jadruž,  Valcha,
Racov, Rájov. Zrodu ústavu ve Stráži patrně předcházel záměr vytvořit v regionu centrální
záložnu, do jejíž působnosti by postupně přešly všechny peněžní ústavy v okolí. Do konce
roku 1952 se tak stalo, a strážská záložna přejala agendu ostatních menších kampeliček. 

Činnost záložny ve Stráži se mohla zdát příkladnou do doby, než v ní byla ve třetím
čtvrtletí  roku  1952  provedena  zákonná  revize.  Zjistilo  se,  že  ústav  sice  naplňoval  svoje
stanovy ve smyslu poskytování úvěrů, ale že se omezil pouze na toto jednání. Zatímní správa
se scházela vcelku pravidelně, ale nedodržovala téměř žádná pravidla. Pověření činovníci si
počínali nezodpovědně, zřejmě záměrně ztráceli veškeré písemné materiály prokazující výši
splacených  či  nesplacených  závazků,  a  se  svěřenými  penězi  nakládali  nedovoleným
způsobem.  Revizní  úředník  se tehdy nedopátral  řady dokladů  ohledně  vyrovnání  úvěrů  a
shledal, že k pochybení docházelo téměř ve všech úkonech spojených s finančními operacemi
ústavu. Spisovna byla zanedbaná, v úřadovně se neuklízelo a od počátku padesátých let se
nikdo nestaral o vedení evidence  pohledávek. 

Podle zákona č. 84/1952 Sb. o organizaci peněžnictví, § 14, odst. 1 a 3, se sloučila
záložna ve Stráži, s účinností od 1. ledna 1953, univerzální sukcesí bez likvidace se Státní
spořitelnou v Tachově, ústav tím zanikl.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 204).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize a pořízení seznamu archiválií fondu Záložna – Kampelička Stráž u Tachova byly
provedeny 16. srpna 1999 ve Státním okresním archivu v  Tachově. 

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

Původní  spisový  materiál  se  rozrostl  o  několik  listů,  které  byly  vyčleněny  z
dochovaných knih,  a dále pak o stanovy a jednací řád. Jednalo se o spisy nesouvisející s
tématickým obsahem těchto knih.
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Stanovy a jednací řád 1949 K 1

2 Zápisy ze schůzí správy záložny 1949 – 1952 K 2

3 Evidenční kniha členů („Seznam členů“) 1948 – 1950 K 3

4 Protokoly o předání záložny 1949 – 1951 K 4

Spisový materiál

5 Sloučení Záložny – Kampeličky Bernartice 
se Záložnou – Kampeličkou Stráž 1950 1

6 Korespondence týkající se nesplácených úvěrů 1952 1

7 Oznámení o revizi 1952 1

8 Zpráva o vykonané revizi 1952 1 
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Název fondu: Záložna – Kampelička  Stráž 

Značka fondu: ZK Stráž

Časový rozsah: 1948 – 1952

Počet evidenčních jednotek: 5 (4 knihy, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 8

Rozsah bm: 0,12
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