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I. Vývoj původce fondu

Český peněžní ústav Česká záložna pro Planou, Tachov a okolí v Tachově, zapsané
společenstvo s ručením obmezeným vznikl v Tachově v roce 1923. Původní název byl sice
totožný s pozdějším, pouze sídlo se nalézalo v Plané. Od roku 1924 došlo k úpravám stanov a
přeložení sídla do Tachova. 

Páteř jeho členské základny tvořili převážně vedoucí pracovníci, úředníci a zaměstnanci
státních podniků a organizací hlásící se k českému občanství. Jednalo se vesměs o členy či
činovníky  národně  uvědomělé  s  úzkou  vazbou  na  Českou  jednotu  pošumavskou,  jejíž
činnosti lze přičíst také založení menšinového ústavu v Tachově.

Další vývoj záložny byl velice pestrý. Do roku 1939 pracoval ústav jako český spolek a
po anektování Sudet přešlo sídlo firmy do Prahy. Na základě  výnosu ministra vnitra č.  j.
115.354/41 IIA/3c, s účinností od 4. prosince 1941, změnila záložna nejen svoje sídlo, ale
také název na „Česká tachovská záložna v Praze, zapsané společenstvo s ručením omezeným
v likvidaci“. Poslední slovo v názvu ústavu znamenalo, že vzhledem k odluce od spádového
území pozbývala činnost smysl a bylo tak přistoupeno k jeho likvidaci. K jejímu vyhlášení
došlo 21. října 1943. Nebyla však nikdy dokončena, neboť se nepodařilo vypořádat všechny
závazky a pohledávky s klienty. 

Dne 31. července 1945 se podařilo ústav znovu oživit pod novým názvem „Tachovská
záložna v Tachově“, č. j. 13417/45–III/4 vládního nařízení č. 113/41 Sb. 

Přestože záložna existovala do roku 1948, tak se její faktická činnost omezila pouze na
poskytování úvěrů a nepodařilo se navázat na poměrně čilý finanční život z předválečného
období.  Nová organizace peněžnictví  přivedla ústav ke sloučení  s  Okresní  hospodářskou
záložnou  v  Tachově  pod  firmou  Záložna  v  Tachově,  zapsané  společenstvo  s  ručením
omezeným. Vše se uskutečnilo na základě  výnosu ministerstva financí  ze dne 14.  dubna
1948, č. j. 70.468/48–III/7, tzv. univerzální sukcesí bez likvidace. Ústav začal svoji činnosti
od 1. května 1948 na základě zákona č. 181/1948 Sb. o organizaci peněžnictví.

Ještě v průběhu tohoto roku došlo ke sloučení Tachovské záložny se spořitelnou tamtéž
a byla jmenována zatímní správa nástupnického ústavu s názvem Okresní spořitelna a záložna
v Tachově, výnos ministerstva financí č. j. 136.185/48–III/7. 

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 197).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize  a  pořízení  seznamu  archiválií  byly  provedeny  18.  srpna  1999  ve  Státním
okresním archivu v  Tachově. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Účetní materiál

1 Hlavní kniha věcných účtů 1925 – 1947 K 1

2 Hlavní kniha členských podílů (1 – 400) 1933 – 1945 K 2

3 Hlavní kniha členských podílů (400 – 800) 1937 – 1945 K 3
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Název fondu: Česká záložna pro Planou, Tachov a okolí, 
Tachov

Značka fondu: ČsZ Tachov

Časový rozsah: 1925 – 1947

Počet evidenčních jednotek:  3 (3 knihy)

Počet inventárních jednotek:  3

Rozsah bm:  0,15
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