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I. Vývoj původce fondu

Okresní  spořitelna  a  záložna  ve  Stříbře  se  stala  pokračovatelkou  předešlého  ústavu
nesoucího název „Záložna ve Stříbře“, a tato vznikla přeměnou ze „Všeobecné záložny ve
Stříbře“. 

K založení všeobecné záložny došlo 22. března 1946, a to ustavující valnou hromadou
na základě výnosu ministerstva financí ze dne 8. února 1946, č. j. 2.136/46–III/4.

 Ještě předtím, než začal ústav existovat oficiálně, působil ve Stříbře tzv. „přípravný
výbor  pro  zřízení  společenstva  Všeobecná  záložna  ve  Stříbře,  zapsané  společenstvo“.
Souběžně s touto organizací působila ve Stříbře pobočka Karlovarské záložny, jejíž činnost
měla být ukončena dnem založení samostatného ústavu ve Stříbře. Plný název nově zřízeného
ústavu tedy zněl Všeobecná záložna ve Stříbře, zapsané společenstvo s obmezeným ručením. 

Výnosem  ministerstva  financí  ze  dne  2.  dubna  1948,  č.  j.  63.587/48–III/7,  podle
vládního nařízení č. 113/1941 Sb. o dohledu a jinaké působnosti ministerstva financí v oboru
peněžnictví byla přikázána změna znění firmy na „Záložna ve Stříbře, zapsané společenstvo s
ručením obmezeným“. 

Na základě výše citovaného zákona podle § 11 odst. 1, písm. a) byla ve společenstvu
jmenována pětičlenná zatímní správa.

Výnosem ministerstva  financí  č.  j.  137.905/48–III/7  ze dne 13.  července 1948 bylo
záložně  ve Stříbře přikázáno převzít,  podle § 3,  odst.  3, písm. e) zák. č.  181/1948 Sb. o
organizaci peněžnictví, fond Spořitelny města Stříbra ve Stříbře (nedochoval se materiál či
soupis  přebíraného)  a  ve  smyslu  téhož  zákona jí  bylo  přikázáno změnit  název  firmy na
Okresní spořitelnu a záložnu ve Stříbře.  Došlo tak ke sjednocení lidového peněžnictví  ve
Stříbře.

Podle § 14, odst. 2, zák. č. 84/1952 Sb. o organizaci peněžnictví přeměnila se Okresní
spořitelna a záložna ve Stříbře na Státní spořitelnu tamtéž, a to s účinností od 1. ledna 1953.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Fond se navíc rozrostl o materiály Všeobecné záložny ve Stříbře, neboť její materiály
převzala  právě  okresní  spořitelna.  Navíc  jejich  datace  zasahovala  do  působnosti  okresní
spořitelny  a  archiválie,  původně  přičleněné  k  tomuto  fondu,  byly  převedeny  pod  jeho
pokračovatele. 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 209, resp. 208 u Všeobecné záložny Stříbro).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize a pořízení seznamu archiválií fondu byly provedeny 16. srpna 1999 ve Státním
okresním archivu v  Tachově. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Účetní materiál

1 Kniha bilancí 1946 – 1952 K 1

2 Bilance (skontra –  směnky, vázané vklady, vklady, 
běžné účty, účetní závěrky, členské podíly, přebytky,
vklady na vkladních knížkách) 1946 1

3 Bilanční skontra (pohledávky u finančních ústavů,
členské a závodní podíly, vklady na vkladní knížky,
běžné účty debetní a kreditní, přebytky, běžné účty) 1947 – 1948 1

4 Bilance (rekapitulace úsporných vkladů, účetní
závěrky, úvěrová politika) 1951 1

5 Bilanční doklady (rekapitulace úsporných vkladů,
účetní závěrky, úvěrová politika) 1952 1
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Název fondu: Okresní spořitelna a záložna Stříbro

Značka fondu: OSaZ Stříbro

Časový rozsah: 1946 – 1952

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

Počet inventárních jednotek: 5

Rozsah bm: 0,12
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