
 
 
Finan�ní ú�ad pro Pardubický kraj 
Boženy N�mcové 2625, 530 02  Pardubice 
 
 
 
 

NECHO�TE – VOLEJTE – PODEJTE 
 
 
Vzhledem k omezení provozu finan�ních ú�ad� v souvislosti s aktuální epidemickou situací, 
ve vazb� na p�íslušná rozhodnutí Vlády �eské republiky a protiepidemická opat�ení 
vyhlašovaná Ministerstvem zdravotnictví �eské republiky, Finan�ní ú�ad pro Pardubický kraj 
zve�ej�uje telefonní �ísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vypln	ním 
da
ových p�iznání k dani z nemovitých v	cí tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu 
mezi Vámi a zam�stnanci správce dan� na finan�ním ú�ad� a na jeho územních pracovištích 
(dále jen „ÚP“). 
 
 

ÚP v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim 469 658 111 

ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700, 530 02 Pardubice 466 033 500 

ÚP ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy 461 553 111 

ÚP v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí 465 550 111 

ÚP ve Vysokém Mýt	, T�mova 178, 566 01 Vysoké Mýto 465 454 111 

ÚP v Žamberku, Pionýr� 1360, 564 01 Žamberk 465 678 111 

 
 
Vy�izující územní pracovišt� je ur�eno p�edevším podle místa pobytu poplatníka. 
 
 
Ve v�ci dan� z nemovitých v�cí se Vám zam�stnanci Finan�ního ú�adu pro Pardubický kraj 
budou na uvedených telefonních �íslech v�novat 
 
 

ve dnech od 4. ledna 2021 do 5. února 2021 
 
 
 

každý pracovní den, vždy v dob� 
 

pond�lí, steda 8:00 – 16:30 hod. 
 

úterý, �tvrtek  8:00 – 15:00 hod. 
 

pátek   8:00 – 13:30 hod. 
 
 
 
 
 Ing. Ond�ej Vašátko, v.r. 
 �editel 



Finan�ní ú�ad pro Pardubický kraj 
Boženy N�mcové 2625, 530 02  Pardubice 
 

 
�. j.: 1846359/20/2800-11460-607221 

 
Vy�izuje: Kate�ina Šedová; Odd�lení majetkových daní 
Tel.: 466 713 293 (111) 
E-mail: podatelna2800@fs.mfcr.cz 
 
 
Adresováno: 
Magistrátu m�sta Pardubice 
všem ú�ad�m m�stských obvod� Statutárního m�sta Pardubice 
všem m�stským ú�ad�m v Pardubickém kraji 
všem obecním ú�ad�m v Pardubickém kraji 
 
 

I N F O R M A C E  K  P O D Á V Á N Í  
P� I Z N Á N Í  K  D A N I  Z  N E M O V I T Ý C H  V�C Í  V  R O C E  2 0 2 1  

 
 
Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
Finan�ní ú�ad pro Pardubický kraj se na Vás obrací ve v�ci dan� z nemovitých v�cí, kterou 
upravuje zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých v�cí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
V m�síci lednu 2021 budou mnozí Vaši ob�ané podávat da�ové p�iznání k dani z nemovitých 
v�cí. Finan�ní ú�ad pro Pardubický kraj si je v�dom toho, že tato akce je každoro�n� spojená 
s kumulací poplatník� na podatelnách a také na odd�leních majetkových daní jednotlivých 
územních pracoviš� Finan�ního ú�adu pro Pardubický kraj. Vzhledem k sou�asné 
epidemické situaci chceme tomuto p�edcházet, ovšem sou�asn� se nebráníme poskytování 
služeb poplatník�m jako doposud (zejména pomoci s vypln�ním da�ového p�iznání k dani 
z nemovitých v�cí). Toho bychom cht�li docílit p�edevším prost�ednictvím telefonické 
komunikace, kdy p�es ur�ená telefonní �ísla, která Vám posíláme v p�íloze, budou 
poplatník�m k dispozici zam�stnanci útvar� majetkových daní, kte�í odpov�dí na veškeré 
dotazy týkající se dan� z nemovitých v�cí. Telefonicky rovn�ž pom�žou poplatník�m 
s vypln�ním da�ového p�iznání, p�i�emž se s poplatníkem dohodnou na form� 
pomoci, a to v takové mí�e, aby nebyla nutná návšt�va finan�ního ú�adu (územního 
pracovišt�), respektive aby bylo možné p�iznání poslat poštou, elektronicky prost�ednictvím 
da�ového portálu, p�ípadn� je podat prost�ednictvím sb�rného boxu. 
 
Kontakty na konkrétní územní pracovišt� Finan�ního ú�adu pro Pardubický kraj 
k telefonickému �ešení problematiky dan� z nemovitých v�cí p�ikládáme v p�íloze 
a sou�asn� si Vás dovolujeme požádat o jejich zve�ejn�ní tak, aby byly k dispozici 
co nejširšímu okruhu Vašich ob�an�. 
 
S pozdravem 
 
 
 Ing. Ond�ej Vašátko 
 �editel 
 
P�íloha: 
Leták se seznamem telefonických kontakt� 

Ing. Ondřej Vašátko
ředitel finančního

úřadu

30. 12. 2020
Elektronicky podepsáno


