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I. Vývoj původce fondu

Spořitelní spolek v Sulislavi a okolí,  zapsané společenstvo s neobmezeným ručením
vznikl  9.  září  1893 v Sulislavi  na základě  zákona č.  70/1873 ř.  z.  o společenstvech pro
napomáhání živnosti a hospodářství. Datem vzniku se tento spolek zcela vymyká ostatním
peněžním ústavům okresu. 

Jelikož se v Sulislavi  vždy nalézala početná česká komunita,  rozhodla se přispět  k
propagaci tehdejšího rozmachu v zakládání peněžních spolků a vytvořila tak ojedinělý ústav v
rámci celého kraje. 

Důraz  a  kontrola  kladené  tehdy  na  spolkovou  činnost  předurčil  záložní  spolek  v
Sulislavi k důslednému plnění vymezených úkolů. Vedení knih a agendy bylo ukázkové a bez
výhrad ze strany kontrolních úřadů. Zápisy z jednání rady a představenstva se vyznačovaly
mimořádnou přesností a byly vyhotovovány se smyslem pro pořádek. Příkladnou činnost a
kladný vztah všech členů k ústavu dosvědčuje zejména ten fakt, že původní stanovy z roku
1893 a důležité doklady z téhož období se zachovaly ve velice dobrém stavu, a že všechny
písemnosti dokládající právní způsobilost byly opatrovány po celou dobu existence záložního
spolku.

Po vzniku samostatného československého státu pokračovala činnost společenstva beze
změn do poloviny roku 1934, kdy se ústav přejmenoval na Kampeličku, spořitelní a záložní
spolek  v  Sulislavi,  zapsané  společenstvo  s  neobmezeným  ručením.  Dalším  významným
sdělením je úprava obvodu působnosti z roku 1938 (ze stávající znějící na Sulislav, Pňovany,
Úlice, Sytno, Stříbro, Vranov, Svinnou a Butov) na Sulislav, Pňovany, Úlice, Sytno, Stříbro,
Vranov, Svinnou, Butov, Hněvnice, Lhota, Vlkýš, Dolní a Horní Sekyřany, Kostelec s osadou
Alfrédov,  Kozolupy a  Město Touškov.  Pravděpodobným důvodem velkého akčního  radia
působnosti záložního spolku v Sulislavi je fakt, že velkou část klientů tvořili česky hovořící
úředníci a ti museli migrovat za svým povoláním  a střídali často místo bydliště. 

Od roku 1939 podléhala záložna v Sulislavi instituci „Verband der sudetenländischen
landwirtschaftlichen Genossenschaften – Raiffeisen – e. V.“ Svoji činnost ukončila v roce
1942, kdy se musela sloučit s německou Raiffeisenkou působící tehdy v Sulislavi.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 207).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize a pořízení dalšího seznamu archiválií, respektive jeho rozdělení dle původců,
byly provedeny 18. srpna 1999, resp. 2004, ve Státním okresním archivu v  Tachově. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Stanovy 1893 K 1

2 Protokol o schůzích představenstva 1896 – 1923 K 2

3 Protokol pro představenstvo 1924 – 1933 K 3

4 Protokol dozorčí rady 1897 – 1923 K 4

5 Protokol pro dozorčí radu 1923 – 1940 K 5

6 Protokol valných hromad 1904 – 1943 K 6

7 Zápisy valných hromad 1938 – 1940 K 7

8 Evidenční kniha členů  „Seznam členů“ 1895 – 1938 K 8

9 Seznam činovníků spolkových 1901 K 9

Spisový materiál

10 Stanovy a vidimovaný opis 1893 1

11 Prohlášení o přistoupení do spolku s. d. 1

12 Soudní usnesení 1907 – 1938 1

13 Trhová smlouva, korespondence 1932 – 1933 1

14 Změny při společenstvu již zapsaném, protokoly
ze schůzí představenstva 1896 – 1938 1

15 Stanovy 1934 1

16 Korespondence, protokoly o uskutečněných
kontrolách a zkouškách, revizní zprávy 1896 – 1938 1

17 Výpisy ze společenského rejstříku 1903 – 1937 1

18 Porovnávací zkouška při přechodu pod německou
správu 1939 1

19 Korespondence s říšskými a nadřízenými orgány 1940 1

Účetní materiál

20 Kniha účetních závěrek 1935 – 1939 K 10

21 Daně, účty,  zvláštní daň výdělková, korespondence 1894 – 1938 1

22 Účetní závěrky (neúplná řada) 1916 – 1943 1
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Název fondu: Kampelička, spořitelní a záložní spolek Sulislav

Značka fondu: KSpZS Sulislav

Časový rozsah: 1893 – 1943

Počet evidenčních jednotek: 11 (10 knih, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 22

Rozsah bm: 0,23
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