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I. Vývoj původce fondu

Postupnými přeměnami a slučováním větších či menších ústavů v Tachově se vytvořil,
počínaje rokem 1948, větší  ústav pod jednotícím názvem Okresní spořitelna a záložna v
Tachově. Stalo se tak nařízením ministerstva financí a ústav měl oficiálně vzniknout od 1.
ledna 1949. 

K předchůdkyním tohoto největšího poválečného finančního subjektu Tachovska patřily
Záložna v Tachově a Spořitelna v Tachově. 

Ke skutečnému vytvoření Okresní  spořitelny a záložny došlo však již  na ustavující
schůzi zatímní správy spořitelny, 21. září 1948. Od tohoto data existoval v Tachově pouze
jeden finanční ústav a byla tak završena první etapa transformace lidového peněžnictví v
tomto městě. 

Spořitelna tak spravovala veškeré finance a dozorovala obchodní operace. Jedním z
hlavních úkolů bylo také úspěšné dokončení reorganizace peněžnictví na okrese. Ústav se
staral o přejímání a likvidaci drobných záložen a kampeliček, přičemž dohlížel na konečné
vypořádání konfiskovaného majetku. 

Posledním  úkolem Okresní  spořitelny a  záložny v  Tachově  bylo  dovést  do  konce
reformu peněžnictví, a od 1. ledna 1953 se ústav přeměnil na Státní spořitelnu v Tachově.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 194).

III. Archivní charakteristika fondu

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

Úřední knihy

1 Zápisy o schůzích správy (Tachovské záložny,
Okresní spořitelny a záložny v Tachově, navíc 
první valná hromada Tachovské záložny) 1947 – 1949 K 1

Spisový materiál

2 Odhad inventáře spořitelny, korespondence 
ohledně inventáře všeobecně 1947 – 1949 1

3 Provozní budova, její adaptace, ústavu,
korespondence týkající se
provedených opravných prací, její příděl 1948 – 1950 1

4 Přičleněné ústavy (obvody působnosti, jmenné 
seznamy členů, korespondence, členské přihlášky,
závodní podíly) 1946 – 1950 1

5 Protokoly o předání konfiskované podstaty 
Okresní hospodářské záložny a Spořitelny v Tachově 1950 1

6 Záznamy z obchodního rejstříku 1949 – 1953 2

7 Zaměstnanecké záležitosti (výkazy daně ze mzdy,
potvrzení pracovního poměru, výpočty nemocenské,
rozvázání pracovního poměru, žádosti o přijetí, 
motivační dopisy, platové zařazení, nařízení a
oběžníky týkající se bodového ohodnocení
zaměstnanců, včetně materiálů přejatých
od předchůdců) 1945 – 1950 2

Účetní materiál

8 Účetní doklady sloužící za podklad ke sloučení 
obou předchůdců, oběžníky a nařízení 1948 2

9 Daně a daňová přiznání 1951 – 1953 2

10 Kniha hlavních účtů 1948 – 1949 K 2

11 Kniha členských podílů 1945 – 1948 K 3

12 Bilanční kniha 1947 – 1948 K 4
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Název fondu: Okresní spořitelna a záložna Tachov

Značka fondu: OSaZ Tachov

Časový rozsah: 1945 – 1953

Počet evidenčních jednotek: 6 (4 knihy, 2 kartóny spisů) 

Počet inventárních jednotek: 12

Rozsah bm: 0,30
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