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Karel Šebek, 
dirigent Moravské banky 

filiálky v Přerově 

Moravská banka, odbočka v Přerově 
 

Na Moravě nebylo v předválečných dobách 
domácí moravské obchodní banky, ačkoliv její potřeba se 
stále silněji pociťovala, poněvadž filiálky bank 
pražských a hlavně vídeňských, které na Moravě 
působily, nemohly jako takové podporovati domácí 
moravské obchodní a průmyslové podnikání dosti 
účinně. 

Tato pociťovaná potřeba vedla v r. 1908 ku 
založení Moravské agrární a průmyslové banky v Brně 
s akciovým kapitálem K 2,000.000. Dokladem skutečné 
potřeby zřízení této banky bylo dobré přijetí, kterého se 
nové moravské bance českou veřejností na Moravě 
dostalo a příznivé poměry obchodní vedly k rychlému 
vzrůstání obchodní činnosti. Rozvoj ústavu vynutil si 
zvyšování akciového kapitálu, který dosáhl v r. 1914 již 
výše K 12,000.000, při čemž vklady vzrostly přes 
31,000.000 K, vlastní reservy K 800.000 a ústav již 
před válkou zřídil několik filiálek. 

Význam ústavu za války stále vzrůstal, bylo 
nutno dále zvyšovati akciový kapitál a tou měrou, 
jakou náš ústav získával půdy v moravském a hlavně 
zemědělském průmyslu a tvořil si vlastní průmyslový 
koncern, jevila se potřeba zřizovati další odbočky v 
různých městech naší vlasti, hlavně ovšem na Moravě. 
Tak došlo také ku zřízení filiálky Moravské agrární a 
průmyslové banky v Přerově, která zahájila svoji 

činnost v r. 1917 v najatých místnostech v Přerově, Komenského tř. č. 39, ale ještě v září téhož roku 
zakoupila pro své účely dům v Komenského třídě číslo 54 a zde jest doposud. 

Po založení Moravské agrární a průmyslové banky v Brně vznikla na Moravě ještě řada jiných bank, 
avšak poměry, jak se vyvinuly po válce a hlavně po první deflační krisi z r. 1922, daly podnět k úvahám o 
koncentraci v českém bankovnictví na Moravě. Skutečně došlo pak roku 1927 ku sloučení čtyř moravských 
bank, a to: 

Moravské agrární a průmyslové banky v Brně, 

Brněnské banky v Brně, 

Moravsko-slovenské banky v Olomouci a 

Jihomoravské banky ve Znojmě. 

Sloučení se provedlo pod firmou Moravské agrární a průmyslové banky v Brně, která při této 
příležitosti zkrátila svůj název na jméno Moravská banka v Brně. 

Dnes jest Moravská banka v Brně ústavem o 70,000.000 Kč akciového kapitálu, vlastní 10 a půl 
milionu Kč reservních fondů, má 39 pobočných závodů a spravuje přes 1 a půl miliardy Kč vkladů, jest v 
hospodářském životě naší vlasti významným činitelem. 
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Odbočka Moravské banky v Přerově ve vlastním domě, Komenského třída č. 54, plní svoje poslání 
úspěšně, má řadu dobrých spojení s obchodními a průmyslovými závody v Přerově a okolí, a široký kruh 
vkladatelů a příznivců ve všech vrstvách obyvatelstva. 

Mimo vlastní obchodní spojení s předními závody obchodními a průmyslovými v Přerově a okolí, 
obstarává i styk s cukrovary z koncernu Moravské banky v Brně. 

 

Budova filiálky Moravské banky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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