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Změny v daňové správě od 1. 1. 2013 
 
 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. 1. 2013 ke změnám české daňové 

správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány 

Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční 

ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. 
 
Soustava územních finančních orgánů sestávající z Generálního finančního ředitelství, 
8 finančních ředitelství, 199 finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu dne 
31. 12. 2012 zanikne. Jejich kompetence budou v celé šíři převzaty orgány Finanční správy. 
 
Finanční správa je od 1. 1. 2013 tvořena Generálním finančním ředitelstvím, 14 finančními 
úřady s krajskou působností, 199 územními pracovišti, Odvolacím finančním ředitelstvím 
a Specializovaným finančním úřadem. 
 
Finanční ředitelství v Hradci Králové k 31. 12. 2012 zaniká a od 1. 1. 2013 vznikne Finanční 
úřad pro Královéhradecký kraj se 14 územními pracovišti v sídlech  dnešních finančních 
úřadů a Finanční úřad pro Pardubický kraj s 11 územními pracovišti v sídlech dnešních 
finančních úřadů. Finanční úřad se svými územními pracovišti tvoří jeden prvostupňový 
rozhodovací orgán. 
 
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj bude sídlit na adrese dnešního Finančního ředitelství 
v Hradci Králové, a to: Horova 17, 500 02  Hradec Králové. 
Sídlo Finančního úřadu pro Pardubický kraj bude na adrese Boženy Němcové č. p. 2625, 
530 02  Pardubice. 
 
Dostupnost a rozsah služeb poskytovaných dnešní daňovou správou bude zachován 
i v orgánech Finanční správy České republiky. 
 
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Finanční řad pro Pardubický kraj 
bude mít tato územní pracoviště: bude mít tato územní pracoviště: 
Územní pracoviště v Hradci Králové Územní pracoviště v Pardubicích 
Územní pracoviště v Novém Bydžově Územní pracoviště v Holicích 
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem Územní pracoviště v Přelouči 
Územní pracoviště v Jičíně Územní pracoviště v Chrudimi 
Územní pracoviště v Hořicích Územní pracoviště v Hlinsku 
Územní pracoviště v Nové Pace Územní pracoviště ve Svitavách 
Územní pracoviště v Náchodě Územní pracoviště v Litomyšli 
Územní pracoviště v Broumově Územní pracoviště v Moravské Třebové 
Územní pracoviště v Jaroměři Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí 
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě 
Územní pracoviště v Dobrušce Územní pracoviště v Žamberku 
Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí 
Územní pracoviště v Trutnově 
Územní pracoviště ve Vrchlabí 
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Aktualizované informace jsou dostupné na internetových stránkách české daňové 

správy - http://cds.mfcr.cz, pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku Finanční 

správy“. 
 
 
V Hradci Králové dne 22. 11. 2012 
 
 
 
 
JUDr. Martina Řeháková 
tisková mluvčí Finančního ředitelství v Hradci Králové 
 


