
Finanční   úřad    v    Ústí   nad   Orlicí 
 T.G.Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí ,� 465 550 111, 

 FAX 465 550 398, e-mail: podatelna@uso.hk.ds.mfcr.cz 
Úřední dny:  pondělí, středa  8.00 -  17.00  hod. 
                                                                                     

                                                                                     Starostům obcí 

                                                                                     v oblasti územní působnosti 

                                                                                     Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí     

                                    

 Věc: Informace finančního úřadu k podávání daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2011. 

 

     Vážené dámy, vážení pánové, 

    v souvislosti s blížícím se termínem pro podávání daňových přiznání dovoluji si Vás 
požádat o zveřejnění některých informací o službách organizovaných Finančním úřadem v 
Ústí nad Orlicí k přebírání daňových přiznání  a současně Vás i o těchto službách informovat. 

Proto Vám zasíláme informaci finančního úřadu k podávání daňových přiznání a o 
rozšířených službách  v Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrouně 

k dani z příjmů fyzických osob v  období od  26.3.  do   2.4.2012. 

  Jedná se o 2 stránky  s podrobnějšími informacemi o potřebě podání, místech  a termínech  
podávání daňových přiznání.  

Uvítáme pokud informaci zveřejníte. 

    Zasíláme i informační leták MF k možnosti podávání daňových přiznání elektronicky. 

    Dále Vás chci informovat, že GFŘ vydalo stanovisko k termínu  podávání daňových 
přiznání k dani z příjmů právnických osob obcemi, a to je k dispozici na adrese:  

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_15366.html 

 
 Složenky  k placení daně z nemovitostí budou občanům doručeny poštou  koncem dubna a 
termín placení je do 31.5.2012. 
 
Převody výnosů daní obcím budou probíhat podobně jako v minulém roce, významné výkyvy 
neočekáváme. 

    Vážené dámy a  pánové, děkuji Vám i pracovníkům Vašeho úřadu za spolupráci v roce 
2011 a přeji mnoho úspěchů  v roce 2012. 

            

                                                                                                      Ing. Stanislav Škoda 

V Ústí nad Orlicí 23.2.2012                                                        ředitel , tel. 465 550 301 
č.j. 25504/12/273010607630   

 



Informace Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí  
k podávání daňových přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob za rok 2011 
 
 
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí oznamuje, že v souvislosti s podáváním daňových přiznání k 
dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 rozšířil v období od 26.3.2012 do 2.4.2012 na 
Finančním úřadě v Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí,  úřední 
hodiny pokladny a podatelny včetně úředních hodin v sobotu 31.3.2012 dopoledne takto: 
 
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Den              Podatelna- úřední den                 Pokladna 
26.3.2012             8:00 – 18:00          8:00 - 11:30 13:00 - 16:00 
27.3.2012             8:00 – 18:00   8:00 - 11:30 13:00 - 15:00 
28.3.2012             8:00 – 18:00   8:00 - 11:30 13:00 - 16:00 
29.3.2012             8:00 – 18:00   8:00 - 11:30 13:00 - 15:00 
30.3.2012             8:00 – 18:00   8:00 - 11:30 13:00 - 15:00 

Sobota 31.3.2012        8:00 – 12:00   8:00 - 12:00     
  2.4.2012             8:00 – 18:00   8:00 - 11:30 13:00 - 16:00 
 

Finanční úřad v Ústí nad Orlicí v součinnosti s městy zajišťuje  i tyto služby: 
 

Městský úřad Česká Třebová budova radnice- kancelář služby FÚ v 1. patře 
Den                                      Služba-úřední den 
26.3.2012                       8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
27.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
28.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
29.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
30.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 14:00     
  2.4.2012                           8:00 - 11:30 13:00 - 16:00 
Telefon  v době služeb 732 760 223 
Ve služebnách nelze platit daň v hotovosti. 
 

Městský úřad Lanškroun  budova radnice -kancelář služby FÚ v přízemí 
Den                                      Služba-úřední den 
26.3.2012                       8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
27.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
28.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
29.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
30.3.2012                8:00 - 11:00 12:00 - 14:00     
  2.4.2012                           8:00 - 11:30 13:00 - 16:00 
Telefon  v době služeb 732 666 864 
Ve služebnách nelze platit daň v hotovosti. 



 
Daňová přiznání je také možné podat poštou nebo elektronicky (více informací naleznete na 
http://cds.mfcr.cz v sekci DANĚ ELEKTRONICKY ). Využití možnosti elektronického 
podání ušetří čas jinak strávený na poště nebo na podatelně finančního úřadu. 
I když termín pro podání daňového přiznání je 2.4.2012, uvítáme jeho dřívější podání.  
Současně upozorňujeme, že v případě podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždění bude 
delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu. 
 
         Tiskopisy daňových přiznání můžete získat přímo na finančních úřadech nebo na 
internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz, kde najdete interaktivní 
formuláře přiznání, do nichž lze pro daň z příjmů fyzických osob vyplnit údaje přímo v PC  
(cesta:Daně elektronicky - EPO elektronická podání - Elektronické podání pro daňovou 
správu - Elektronické daňové formuláře). 
 
  Platby daně z příjmů fyz. osob pro FU UO se provádí na účet č. 721 - 7622611/0710, 
               Variabilní symbol – rodné číslo,              konstantní symbol - 1148.                                       
 Všechny účty najdete na: http://cds.mfcr.cz     Placení daní >  Bankovní účty daňové správy

 
Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních 
služeb, který vede účet finančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daně je tedy třeba počítat i 
s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné částky. 
Pokud jste osobou registrovanou k dani z příjmů fyzických osob a ve zdaňovacím období 
roku 2011 Vám nevznikla  povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, je třeba ve 
lhůtě pro podání přiznání tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit, např. formou čestného 
prohlášení. 
 
     Dále   informujeme, že složenky  k placení daně z nemovitostí budou občanům doručeny 
poštou  koncem dubna a termín placení je do 31.5.2012. 
 
V Ústí nad Orlicí 21.2.2012 

Ing. Stanislav Škoda, v.r. 
ředitel Finančního úřadu          

 
 
 



Informace k interaktivním da ňovým formulá řům 
zveřejněným na internetu 
  

Interaktivní da ňové formuláře a daňové kalkulačky jsou možností, která 
daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Jsou k 
nalezení na mnoha internetových stránkách, avšak jejich spolehlivost česká 
daňová správa nemůže garantovat. 

Pokud se chce daňový poplatník vyhnout problémům, které mohou vyplněním 
negarantovaných formulářů vzniknout, doporučujeme využít služeb aplikace 
„Daňový portál“ na internetové adrese eds.mfcr.cz, která je provozovaná a 
garantovaná daňovou správou. Zde mohou poplatníci nalézt jak obecné 
informace k samotnému vyplnění formulářů pro daňovou správu, tak daňové 
přiznání elektronicky podat. Výhodou elektronického formuláře je, že obsahuje 
jednoduchého průvodce pro vyplňování přiznání, aplikace po vyplnění celého 
tiskopisu zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň 
umožňuje jeho přímé odeslání finančnímu úřadu. Pokud není takto odeslaná 
písemnost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů 
takové podání doplnit na příslušný finanční úřad o vlastnoručně podepsané 
potvrzení, tzv. e-tiskopis, který je systémem vygenerován po odeslání 
nepodepsaného podání formou datové zprávy. 

Další důležité a pravidelně aktualizované informace jsou k nalezení na 
internetových stránkách české daňové správy cds.mfcr.cz . Na těchto stránkách 
lze rovněž pod záložkou „Daňové tiskopisy“ nalézt interaktivní formulář 
daňového přiznání, který rovněž obsahuje automatické propočty a systém 
kontrol. Takto vyplněné přiznání ale nelze podat elektronicky, nicméně je 
možné jej vytisknout a doručit na příslušný finanční úřad v listinné podobě. 
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