FINANČNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary

Finanční úřad v Ostrově od 1. 1. 2020 jinak
Finanční správa si dovoluje upozornit veřejnost na organizační změnu, ke které dojde od roku
2020 u Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územního pracoviště v Ostrově. Toto pracoviště
bude převedeno do optimalizovaného chodu v tzv. režimu 2+2.
Rozsah služeb, které v současnosti územní pracoviště pro občany poskytuje, zůstane obdobný.
Služby budou standardně k dispozici v úřední dny pondělí a středu, tedy minimálně dva dny
v týdnu a budou je zajišťovat alespoň dva odborní pracovníci Finanční správy. V období
podávání daňových přiznání, případně dalších důležitých obdobích bude činnost územního
pracoviště posílena jak personálně tak i časově, aby byly zajištěny plnohodnotné služby
zvýšenému počtu daňových poplatníků, kteří ho navštíví ať již v souvislosti s podáním daňového
přiznání nebo z jiného důvodu v rámci správy daní.
Finanční správa se snaží respektovat požadavek veřejnosti, aby orgány státní správy fungovaly
efektivně, jejich zaměstnanci byli adekvátním způsobem vytíženi a organizační struktura
se vhodným způsobem přizpůsobovala reálné poptávce po příslušné službě při zachování její
dostupnosti. Nicméně Finanční správa musí hledat cesty, které jí umožní reagovat na požadavky
a úkoly, které jsou na ni kladeny. K tomu patří i plnění požadavků na snižování její finanční
náročnosti v oblasti prostředků na platy i v oblasti provozních nákladů.
Finanční správa přistoupila k tomuto řešení až po provedení detailní analýzy současného stavu,
čímž dospěla k závěru, že pro její efektivní a profesionální fungování postačuje nižší počet
územních pracovišť se soustředěnou pracovní kapacitou do větších organizačních celků. Tomuto
trendu napomáhá také zvyšující se elektronizace výkonu správy daní, jejímž následkem klesá
počet poplatníků, kteří osobně navštěvují územní pracoviště finančního úřadu a komunikace
se správcem daně se i v důsledku daňových předpisů výrazně přesouvá do sféry elektronické.
V případě, že poplatníkům dnešního Územního pracoviště v Ostrově bude v úředních dnech
lépe vyhovovat, aby si své záležitosti vyřídili v Karlových Varech, mohou tak od ledna 2020
učinit na Územním pracovišti v Karlových Varech (ul. Západní 19, u autobusového nádraží).
Na tomto pracovišti bude také fyzicky umístěn dosavadní spisový materiál vedený v Ostrově,
nahlížení do něj v původním místě (stále Klínovecká 998, Ostrov) pak bude po dohodě
zprostředkováno zaměstnanci konajícími službu nebo prostřednictvím informačního systému
pro správu daní. S potřebami správy daní se veřejnost může běžně obracet na odborné úseky
nebo vedení nadřízené Sekce Územního pracoviště v Karlových Varech (tel. 353 101 111).
Při hledání co nejvhodnějšího způsobu dalšího fungování Územního pracoviště v Ostrově
budou využity zkušenosti z dosavadního provozu územních pracovišť v Kraslicích nebo v Aši,
která působí v tomto režimu již od roku 2016. V průběhu roku budou způsob fungování a jeho
účinnost průběžně vyhodnocovány, a to i ve spolupráci s místními samosprávami.
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