
Spořitelní a úvěrní spolek Sulislav

1896 – 1939

Inventář

Číslo listu JAF: 1006

87



I. Vývoj původce fondu

Finanční ústav Spořitelní a úvěrní spolek pro německou část Sulislavi a obce Butov,
Vranov,  Sytno,  Svinná  a  Lhota  v  Sulislavi  u  Stříbra,  registrovaná  společnost  s  ručením
neomezeným (Spar–  und Darlehenskassen– Verein für der deutschen Theil von Solislau und
die  Ortschaften  Wuttau,  Wranowa,  Sittna,  Swina  und  Elhotten  in  Solislau  bei  Mies,
registrierte  Genossenschaft  mit  unbeschränkter  Haftung)   vznikl  6.  prosince 1896  podle
zákona č. 70/1873 ř. z. o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství . 

Vzhledem ke skutečnosti,  že v názvu spolku figuruje přesné národnostní vymezení,
jedná se tak o finanční ústav, který byl založen jako protipól již existujícího českého. 

Lze  pouze  spekulovat  o  nutnosti  či  skutečné  potřebě  další  záložny  v  obci,  ale
pravděpodobně šlo o čin silně nacionalisticky zabarvený, kdy se německá skupina obyvatel
rozhodla vytvořit svůj jedinečný ústav. Svoji úlohu zde sehrály taktéž antipatie jednotlivců v
obci k dosud fungujícímu finančnímu seskupení, potažmo k jeho vedení, a nemalou měrou
přispělo  též  hledisko  politické.  Nezávisle  na časovém období  vstupovali  do  spořitelního
spolku také lidé s českou národností. V praxi se ovšem mohlo jednat také o další eventualitu,
a to  že  pokud žadatel  neuspěl  se  žádostí  o  poskytnutí  úvěru  v  jednom ze společenstev,
rozhodl se přejít ke druhému  ústavu a stal se jeho vděčným členem. Přesto, nebo právě proto,
nezaujal spolek dominantní postavení v obci a až do předválečného období zastával úlohu
doplňující a za svým českým konkurentem zaostával.

Zhruba po roce existence (někdy v průběhu roku 1897) přibyla k výčtu obcí spadající do
obvodu působnosti německého spořitelního spolku obec Hněvnice a úplný název finančního
ústavu se rozrostl právě o jméno této obce („Spar– und Darlehenskassen– Verein  für der
deutschen Theil von Solislau und die Ortschaften Wuttau, …., ...., Elhotten und Hniemitz .….
mit unbeschränkter Haftung“). 

O pečlivosti  a  jisté  známce hrdosti  stran  vedení  ústavu  vypovídá skutečnost,  že v
dochovaných materiálech zůstaly především nejdůležitější historické doklady jako zakládací
stanovy, originál listu o první valné hromadě  či  listina přistupujících členů,  vše shodné s
rokem založení. 

Spolek fungoval bez větších změn do roku 1939, kdy po připojení k říši spadal pod
„Verband der sudetenländischen landwirtschaftlichen Genossenschaften – Raiffeisen – e. V in
Reichenberg.“.  Jeho účel  a  název  se   nezměnil   a  v  této  podobě  existoval  až  do  svojí
likvidace, 27. března 1946. Vypořádáním všech majetkových a právních poměrů byli pověřeni
zástupci českého poválečného ústavu.

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  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 Protokol představenstva
(Protokoll für den Vorstand) 1897 – 1909 K 1

Spisový materiál

2 Stanovy 1896 1

3 Protokol o I. valné hromadě s. d. 1

4 Seznam přistupujících členů 1901 1

5 Členské přihlášky, statistika a přehledy
o změnách členské základny 1897 – 1927 1

6 Korespondence, obchodní zprávy, protokoly,
změny při společenstvech zapsané 1913 – 1939 1

7 Revizní protokoly, pozvánky na valné hromady
spojené s hodnocením revizí 1898 – 1935 1

Účetní materiál

8 Účetní závěrky 1897 – 1938 1

9 Daňová přiznání a výkazy 1910 – 1939 1
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Název fondu: Spořitelní a úvěrní spolek Sulislav

Značka fondu: SpÚS Sulislav

Časový rozsah: 1896 – 1939

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

Počet inventárních jednotek: 9

Rozsah bm: 0,12
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