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Číslo listu JAF: 468
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I. Vývoj původce fondu

Kampelička,  spořitelní  a  záložní  spolek,  zapsané  společenstvo  s  neobmezeným
ručením, v Bernarticích,  byl  ustaven 28. dubna 1946 na základě  zákona č.  70/1873 ř.  z.
o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Na I.  valné hromadě  došlo k  volbě  orgánů  kampeličky.  Tvořily je:  představenstvo,
pokladník  a dozorčí rada. Na této valné hromadě byly rovněž jednomyslně schváleny stanovy
jimiž se kampelička řídila. 

Obvod  působnosti  kampeličky tvořily  obce  Bernartice,  Strachovice,  Borek,  Valcha,
Dehetné, Sychrov, Racov,  Olešná a členská základna kampeličky činila při založení 26 členů
z Bernartic a Strachovic.

K oficiálnímu zřízení peněžního ústavu došlo dopisem ministerstva financí ze dne 18.
dubna 1947, kterým povolilo, podle § 6, odst. 1, písm. a) vládního nařízení č. 113/1941 Sb. o
dohledu a  jinaké působnosti  ministerstva  financí  v  oboru  peněžnictví,  zřízení  peněžního
ústavu v Bernarticích pod firmou tohoto znění: „Kampelička, spořitelní a záložní spolek v
Bernarticích, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením“. 

Dne 20. dubna 1950 se sešly představenstvo a dozorčí  rada na společném zasedání,
na kterém bylo rozhodnuto o likvidaci Záložny – Kampeličky v Bernarticích a jejím sloučení
se  Záložnou  –  Kampeličkou  ve  Stráži  (důvodem  bylo  odstěhování  se  dlouholetého
pokladníka do vnitrozemí a nenalezení vhodné náhrady za něj). V tomtéž smyslu byl posléze
podán  návrh  zástupců  MNV  Bernartice,  Strachovice a Borek  ministerstvu  financí
prostřednictvím Okresní spořitelny a záložny v Tachově. 

Pomyslnou tečkou za existencí  Záložny – Kampeličky v Bernarticích se stal  výměr
finančního referátu  KNV v Plzni  ze dne 25.  září  1950,  kdy bylo  Záložně  –  Kampeličce
v Bernarticích podle § 3, odst. 3, písm. e) zákona č. 181/1948 Sb. o organizaci peněžnictví
přikázáno splynutí se Záložnou – Kampeličkou ve Stráži.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Do Státního okresního archivu v Tachově  byly archiválie převzaty 5. ledna 1977 (číslo
přírůstku 201). 

III. Archivní charakteristika fondu

Dne 4. srpna 1999 se ve Státním okresním archivu v Tachově uskutečnila revize tohoto
fondu a byl pořízen seznam archiválií.

Získaný spisový materiál byl vyčleněn z knih, do nichž byl za jejich aktivní existence
vložen.  V knihách  byly  ponechány  pouze  spisy  související  tematicky  s  jejich  obsahem
(pokyny pro  vedení  valné  hromady,  listiny přítomných  na  valných  hromadách,  povolení
konání valné hromady a pozvání ke schůzi dozorčí rady).
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Protokol představenstva 1947 – 1950 K 1

2 Protokol valné hromady 1946 – 1949 K 2

3 Protokol dozorčí rady 1947 – 1950 K 3

4 Evidenční kniha členů („Seznam členů“) 1946 – 1950 K 4

Spisový materiál

5 Zákonné revize vykonané v kampeličce 1948 1

6 Pojištění proti škodám vzniklým zklamáním 
důvěry 1950 1

7 Sloučení Záložny – Kampeličky Bernartice 
se Záložnou – Kampeličkou Stráž 1950 1

Účetní materiál

8 Sborník plateb („Sborník“) 1946 – 1950 K 5
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Název fondu: Záložna – Kampelička Bernartice

Značka fondu: ZK Bernartice

Časový rozsah: 1946 – 1950

Počet evidenčních jednotek: 6 (5 knih, 1 kartón spisů) 

Počet inventárních jednotek: 8

Rozsah bm: 0,12
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