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Číslo listu JAF: 472

26



I. Vývoj původce fondu

Kampelička,  spořitelní  a  záložní  spolek  ve  Ctiboři,  zapsané  společenstvo  s
neobmezeným ručením, byla ustavena dne 8. listopadu 1945 na základě zákona č. 70/1873 ř.
z. o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

V obci  byla také zřízena národní  správa na Raiffeisenovu záložnu,  jíž  byl  pověřen
národní správce s bydlištěm v obci.  Stalo se tak na základě  výnosu Zemského národního
výboru v Praze, č. D1–1931 n. s. z roku 1945. Doklad je jediným svého druhu a o případné
likvidaci  Raiffeisenovy záložny se nedochovala další  zmínka.  Majetek později  nárokoval
český zástupce záložen v obci. 

Kampelička  působila  pouze  v  rámci  obce.  Počínaje  dnem  založení  vstoupilo  do
kampeličky 28 členů, což dokládá nejen dochovaný seznam, ale také přihlášky jednotlivých
osob. 

O  další  existenci  a  vývoji  záložny  ve  Ctiboři  lze  pouze  spekulovat,  protože  se
písemnosti  dochovaly torzovitě  a nedochoval  se ani  firemní spis Krajského soudu Plzeň.
Absence důležitých materiálů jako protokoly představenstva, valné hromady a dozorčí rady
neumožňuje bližší pohled na skutečný chod tohoto finančního ústavu. Vodítkem mohou být
jen zlomky dokladů účetního charakteru. 

Na základě  zákona č.  181/1948 Sb. o organizaci peněžnictví,  došlo k přejmenování
kampeličky na Záložnu – Kampeličku ve Ctiboři.

Poměrně  jasný  je  naopak  zánik  záložny,  který  nařídilo  ministerstvo  financí  svým
výnosem ze dne 10. listopadu roku 1949, č. j. 308/203.694/49, podle něhož se Záložna –
Kampelička  ve  Ctiboři  sloučila  s  Okresní  spořitelnou  a  záložnou  v  Tachově.  Sloučení
proběhlo na základě zákona č. 181/1948 Sb., § 3., odst. 3., písm. e/. 

II. Vývoj a d ějiny fondu 

 Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 205).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize  a  pořízení  seznamu  archiválií  fondu  Záložna  –  Kampelička  Ctiboř  byly
provedeny 4. srpna 1999 ve Státním okresním archivu v Tachově. 

Spisový materiál se skládá zejména z dokladů účetní povahy. Přestože by měly být v
inventárním seznamu  samostatně  (položka  účetní  materiál),  byly  včleněny do  spisového
materiálu, a to především proto, že jejich rozsah je zanedbatelný. Samostatnou a zvláštní
složkou jsou přihlášky členů, které spolu s jedinou dochovanou knihou – seznamem členů –
tvořily původně celek, sloučený však až během uložení v podnikovém archivu České státní
spořitelny. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Evidenční kniha členů („Seznam členů“) 1945 K 1

Spisový materiál

2 Zápis o ustavující a I. valné hromadě 1945 1

3 Přihlášky za člena (členské přihlášky) 1945 1

4 Korespondence (n. s. Raiffeisenovy záložny
v obci, ministerstvo financí, ústřední rada družstev) 1945 – 1948 1

5 Pokyny pro přiznání zvláštní daně výdělkové,
přiznání daně z obratu, korespondence 1947 – 1950 1

6 Účetní závěrky 1946 – 1947 1

7 Sloučení s Okresní spořitelnou a záložnou Tachov, 
podklady pro něj 1948 – 1950 1
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Název fondu: Záložna – Kampelička Ctiboř

Značka fondu: ZK Ctiboř

Časový rozsah: 1945 – 1950

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

Počet inventárních jednotek: 7

Rozsah bm: 0,12
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