
 
 
 

 
FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj 
úřední hodiny do 

Územní pracoviště v Chrudimi, v
ve Svitavách a v Žamberku budou přístupná pro veřejnost v úředních hodin
v běžném režimu: 
Pondělí  8:00 – 17:00 hod. 
Úterý  8:00 – 15:30 hod.
Středa  8:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 15:30 hod.
Pátek  8:00 – 14:00 hod.
 
Kontakt s veřejností bude probíhat 
zdravotnictví ČR. 
Finanční úřad pro Pardubický kraj doporučuje až do vyhlášení konce
využívat ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace 
telefonickou či sběrné boxy.  
 
Pro výběr daní v hotovosti zůstává v
pokladna, a to na Územním pracovišt
Pokladní hodiny: 
Pondělí  8:00 – 12:00 hod.
Středa  8:00 – 12:00 hod. a 13:00 
 
Nadále zůstávají dočasně uzavřena 
2+2“, tedy v Hlinsku, v Holicích, 
K odevzdávání všech druhů podání lze vyu
v Moravské Třebové a v Přelouči.
 
 
 
 

Mgr. Ivana Wasserbauerová 
tisková mluvčí 
Finanční úřad pro Pardubický kraj
E-mail: Ivana.Wasserbauerova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 602 622 033 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 
Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice 

Tel.: 466 713 204 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

úřad pro Pardubický kraj vrací od 20. dubna 2020 
úřední hodiny do původního režimu 

Chrudimi, v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, 
budou přístupná pro veřejnost v úředních hodin

17:00 hod.  
15:30 hod. 
17:00 hod. 
15:30 hod. 
14:00 hod. 

veřejností bude probíhat na základě hygienických opatření doporučených Ministerstvem 

Finanční úřad pro Pardubický kraj doporučuje až do vyhlášení konce
využívat ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace 

 

hotovosti zůstává v rámci Pardubického kraje otevřena pouze jedna
pracovišti v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, Pardubice.

12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. 
12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. 

Nadále zůstávají dočasně uzavřena územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 
Holicích, v Litomyšli, v Moravské Třebové a v Přelouči

odevzdávání všech druhů podání lze využít sběrné boxy umístěné na MěÚ
Přelouči. 

V Pardubicích dne 

Finanční úřad pro Pardubický kraj 
Ivana.Wasserbauerova@fs.mfcr.cz 

od 20. dubna 2020   

Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě,  
budou přístupná pro veřejnost v úředních hodinách podatelen 

na základě hygienických opatření doporučených Ministerstvem 

Finanční úřad pro Pardubický kraj doporučuje až do vyhlášení konce nouzového stavu 
využívat ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace – elektronickou, 

pouze jedna daňová 
Pardubicích, Boženy Němcové 2625, Pardubice. 

tzv. „optimalizovaném režimu 
Přelouči.  

žít sběrné boxy umístěné na MěÚ v Holicích, 

dne 19. dubna 2020 
 


