
 

FINANČNÍ ÚŘAD V BLANSKU 
SEIFERTOVA 7,   678 01  BLANSKO  

 

INFORMACE K  ORGANIZA ČNÍM ZM ĚNÁM K  1.1.2013 
 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky 
(dále jen „zákon o Finanční správě“) dochází k organizačním změnám v české daňové správě. 
  
Jako orgány Finanční správy České republiky se od 1. ledna 2013 v souladu se zákonem 
o Finanční správě zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční 
úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu, a jako takové plně převezmou 
kompetence současné soustavy územních finančních orgánů.  
 
Místně příslušným správním orgánem v oblasti daňové správy pro okres Blansko se stává od 
1.1.2013 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, stávající Finanční úřad 
v Blansku je transformován na územní pracoviště s novým označením: 
 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – Územní pracoviště v Blansku 
 
 

Z důvodu rozsáhlých opatření dochází na konci roku ke změnám v úředních hodinách  
• Pokladny finančních úřadů budou od 18.12.2012 do 13.1.2013 uzavřeny, to znamená, že 

uhradit daň v hotovosti na pokladně finančního úřadu je možné naposledy 17.12. 2012. 
• V pátek 28.12.2012 a pondělí 31.12.2012 budou finanční úřady uzavřeny s výjimkou 

podatelen, které budou otevřeny od 8 do 14 hod. 
• Od pátku 28.12.2012 bude uzavřen Daňový portál, nebude tedy možné jeho 

prostřednictvím elektronicky zaslat podání daňové správě. 
• Aktuální informace ke změnám při transformaci územních finančních orgánů na orgány 

finanční správy je možno nalézt na webových stránkách http://cds.mfcr.cz. 
 

ÚŘEDNÍ HODINY NA FINAN ČNÍM ÚŘADU V BLANSKU  
 

DEN DATUM  PODATELNA  POKLADNA  
STŘEDA 19.12. 8,00 – 17,00 UZAVŘENA 
ČTVRTEK  20.12. 8,00 – 15,00 UZAVŘENA 
PÁTEK  21.12. 8,00 – 13,30 UZAVŘENA 
    

ČTVRTEK  27.12. 8,00 – 15,00 UZAVŘENA 
PÁTEK  28.12. 8,00 – 14,00 UZAVŘENA 
PONDĚLÍ  31.12. 8,00 – 14,00 UZAVŘENA 
STŘEDA 2.1.2013 8,00 – 17,00 UZAVŘENA 

 
V Blansku dne 2.12.2012 
 
       Ing. Hana Šenkýřová, v.r. 
      ředitelka Finančního úřadu v Blansku 


