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K tomuto prospektu 

Přídavky na děti se vyplácejí za účelem osvobození rodičovského příjmu od daně ve výši existenčního 
minima dítěte. 

Existenční minimum zahrnuje též potřeby na péči a výchovu či vzdělávání dítěte. Pokud k tomu přídavky 
na dítě nejsou potřebné, slouží k podpoře rodiny. V běžném kalendářním roce se přídavky na dítě 
vyplácejí nejprve jako daňová bonifikace. V běžném kalendářním roce se přídavky na děti vyplácejí 
nejprve měsíčně. Při vyměřování daně z příjmu rodičů finanční úřad dodatečně ověří, zda nárok na 
přídavky na děti bude mít vliv na poskytnuté daňové zvýhodnění. Pokud tomu tak je, bude daňové 
zvýhodnění odečteno a příslušné přídavky na děti započteny na odváděnou daň. Totéž platí i v případě, 
že nebylo o přídavky na děti požádáno. 

Tento prospekt Vám má podat přehled o hlavním obsahu zákonných ustanovení k přídavkům na děti. 
Přečtěte si ho prosím pozorně, abyste znali svá práva a povinnosti. 

Prospekt se nemůže zabývat každým jednotlivým případem. 

Další informace najdete na internetu na adrese: 

www.familienkasse.de nebo www.bzst.de 

Familienkasse Spolkového úřadu práce Vám ráda poskytne informace i telefonicky. V době od pondělí 
do pátku, vždy od 8:00 do 18:00 hod. je Vám k dispozici servisní telefon Familienkasse na následujícím 
čísle: 

 0800 4 5555 30 (volání je pro Vás bezplatné.) 

Telefonické hovory ze zahraničí jsou možné na následující telefonní číslo: 

 0049 911 1203 1010 (volání je zpoplatněno.) 

Oznámení ohledně výplatního termínu přídavků a příplatků na dítě obdržíte nonstop na telefonním čísle: 

 0800 4 5555 33 (volání je pro Vás bezplatné.) 

Při telefonických dotazech mějte prosím vždy připravené své číslo přídavků na dítě! 

Pokyn k příplatku na dítě 

Rodiče mají nárok na příplatek na dítě (Kinderzuschlag) pro své svobodné děti mladší 25 let, které žijí 
v jejich domácnosti, jestliže 

 jsou na tyto děti pobírány přídavky na dítě, 
 měsíční příjem rodičů dosahuje hranice minimálního příjmu, 
 zohledňovaný příjem a majetek nepřekročí hranici nejvyššího příjmu a 
 potřeby rodiny jsou kryty z vyplácení příplatku na dítě, a proto neexistuje nárok na podporu 

v nezaměstnanosti II / sociální dávky. 

Příplatek na dítě je sociální dávka, kterou přiznává výhradně Familienkasse Spolkového úřadu 
práce. Bližší informace k tomu najdete v prospektu o příplatku na dítě a na internetu na adrese 
www.kinderzuschlag.de. 

  

http://www.familienkasse.de/
http://www.bzst.de/
http://www.kinderzuschlag.de/
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1. Kdo obdrží přídavky na dítě? 

Němečtí státní příslušníci obdrží podle zákona o dani z příjmu zásadně přídavky na dítě tehdy, jestliže 
mají v Německu své bydliště nebo běžný pobyt. 

Zahraniční státní příslušníci bydlící v Německu mohou obdržet přídavky na dítě tehdy, jestliže mají platné 
povolení k trvalému pobytu. Určitá povolení k pobytu mohou též zakládat nárok na přídavky na dítě. 

V Německu bydlící státní příslušníci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, kteří mají 
právo na svobodu pohybu a jejichž právní postavení je upraveno zákonem o všeobecném volném 
pohybu unijních občanů (Belgie Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie*, 
Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Holandsko, 
Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Španělsko, Česká republika, 
Maďarsko a Kypr) a státní příslušníci Švýcarska, mohou přídavky na dítě obdržet nezávisle na tom, zda 
mají povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu. 
* popř. platí speciální nařízení od výstupu Velké Británie z EU 

Pro zaměstnance zaměstnané v zahraničí, zejména v Evropské unii, platí zvláštní ustanovení a 
oznamovací povinnosti (srov. bod 2). Bližší informace k tomu lze získat z „Prospektu o přídavcích na 
dítě v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko)“, který je 
možno stáhnout na internetu na adrese www.familienkasse.de nebo bude na přání zaslán 
prostřednictvím Familienkasse. 

Osoby bydlící v zahraničí, které jsou ale v Německu buď plátci daně bez omezení nebo jsou za ně 
považovány, obdrží rovněž přídavky na děti. Osoby, které žijí v jiném státě Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku a jsou v Německu výdělečně činné, mohou nárok na 
přídavky na děti uplatnit dle Spolkového zákona o přídavcích na dítě. 

Totéž platí pro státní příslušníky Alžírska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Maroka, Černé hory, Srbska, 
Tuniska a Turecka na základě příslušných nadstátních nebo mezistátních dohod, jestliže jsou v 
Německu považováni za zaměstnance ve smyslu příslušné dohody. 

Nezpochybnitelně uznávaní uprchlíci a osoby s právem azylu mohou též obdržet přídavky na děti. 

Předpokladem pro nárok na přídavky na dítě je, že oprávněná osoba bude identifikována daňovým 
identifikačním číslem, které jí bylo přiděleno. Familienkasse si zjistí toto číslo sama nebo se dotáže 
oprávněného. 

Bližší informace Vám poskytne Vaše Familienkasse. 

Kdo bydlí v zahraničí a v Německu nepodléhá neomezené daňové povinnosti, může přídavky na dítě 
obdržet jako sociální dávku podle spolkového zákona o přídavcích na děti, jestliže 

 je ve vztahu pojišťovací povinnosti ke Spolkovému řadu práce nebo 
 je zaměstnanec organizace pro pomoc rozvojovým zemím nebo misionář, nebo 
 jako úředník vykonává přidělenou činnost v zařízení mimo Německo nebo 
 jako manžel nebo životní partner člena jednotky NATO žije v Německu a má státní příslušnost 

některého členského státu EU/EHP nebo 
 je v Německu zaměstnán nebo samostatně výdělečně činný nebo pobírá důchod podle 

německých právních předpisů a žije v některém členském státě Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru, resp. ve Švýcarsku. 

Má-li jeden rodič nárok na přídavky na dítě podle zákona o dani z příjmu a druhý rodič podle spolkového 
zákona o přídavcích na dítě, upřednostňuje se nárok podle zákona o dani z příjmu.  

http://www.familienkasse.de/
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2. Co a kdy musíte, jako osoba oprávněná pobírat příspěvky na dítě, 
sdělit? 

Jestliže jste zažádali o přídavky na dítě, jste podle § 68 odst. 1 zákona o dani z příjmu povinni své 
Familienkasse neprodleně sdělit všechny změny ve Vašich poměrech a poměrech Vašich dětí, které 
jsou důležité pro nárok na přídavky na dítě, nebo o nichž již byla odevzdána prohlášení. Sdělení jiným 
úřadům (např. obecní správa, přihlašovací úřad nebo finanční úřad), jinému místu na úřadu práce nebo 
výplatnímu místu Vašeho zaměstnavatele, resp. nadřízeného úřadu nestačí. 

Změny musí být nahlášeny i tehdy, jestliže data podstatná pro rozhodování nebyla doposud 
Familienkasse předána o Vás, nýbrž o Vašem dítěti, nebo jestliže o Vaší žádosti doposud nebylo 
rozhodnuto. Totéž platí i pro takové změny, které Vám budou známy až na konci pobírání přídavků na 
dítě, jestliže mohou mít zpětně vliv na Váš nárok na přídavky na dítě. 

Změny musíte sdělit i tehdy, když pobíráte sociální dávky, které se započítávají k přídavkům na dítě, 
protože v případě zpětné žádosti o přídavky na dítě nejsou sociální dávky dodatečně pro uplynulé 
měsíce dopláceny. 

Změny musíte sdělit i tehdy, jestliže pobíráte sociální dávky, do kterých se započítávají přídavky na dítě. 
V případě požadavku na vrácení přídavků na dítě nebudou sociální dávky za uplynulé měsíce 
dodatečně dopláceny. 

Porušení povinnosti součinnosti může představovat trestný čin nebo přestupek, který je stíhán. 

Své žádosti a sdělení adresujte prosím přímo své příslušné Familienkasse. Pokud je příslušná některá 
Familienkasse Spolkového úřadu práce, nezasílejte prosím podklady na Spolkový úřad práce 
v Norimberku, protože toto může vést ke zpožděním. 

Pro většinu příslušníků veřejné služby není zpravidla příslušná Familienkasse Spolkového úřadu 
práce, ale jiná familienkasse (viz. 12.2). 

Pro svá sdělení můžete použít formulář „Oznámení změny“. Obdržíte ho od své Familienkasse. 

Oznámení změn najdete i na internetu na adrese: 

www.familienkasse.de nebo www.bzst.de 

Svou Familienkasse musíte neprodleně informovat zejména, jestliže 

 přijmete zaměstnání ve veřejné službě s předpokladem na více než šest měsíců, 
 jiná oprávněná osoba požádá u vlastního svého veřejněprávního zaměstnavatele nebo 

zaměstnavatele o přídavek na Vaše dítě, 
 Vy nebo jiná oprávněná osoba nastoupíte do zaměstnání v zahraničí, 
 budete Vy nebo jiná oprávněná osoba vysláni tuzemským zaměstnavatelem na práci do 

zahraničí, 
 Vy, nebo jiná oprávněná osoba, nebo některé z Vašich dětí odejdou do zahraničí (s výjimkou 

dovolené), 
 Vy nebo jiná osoba dostáváte na dítě jiné dávky, vztahující se na dítě (např. zahraniční rodinné 

dávky, viz též bod 8), 
 Vy a druhý rodič (např. mažel/ka) se natrvalo rozcházíte, 
 Vy nebo dítě opustíte svou dosavadní domácnost, 
 je dítě hlášeno jako pohřešované nebo zemřelo, 
 se změnila Vaše adresa nebo uváděné bankovní spojení. 

  

http://www.familienkasse.de/
http://www.bzst.de/
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Pobíráte-li dětské přídavky pro dítě starší 18 let, musíte kromě toho neprodleně informovat svou 
Familienkasse také v případě, jestliže dítě 

 již ukončilo prvotní profesní vzdělávání nebo první studium a zahájilo výdělečnou činnost (to 
neplatí pro děti bez zaměstnání a děti se zdravotním postižením (viz bod 4.2, resp. 4.6), 

 své školní nebo profesní vzdělávání nebo studium mění, končí nebo přeruší (to platí i tehdy 
jestliže se dítě navzdory nadále trvající imatrikulaci nechá ze studia uvolnit nebo osvobodit od 
povinnosti tyto skutečnosti doložit), 

 předpokládá, že se bude neprodleně ucházet o vzdělávací místo (v tomto případě je nutné 
prohlášení dítěte), 

 nastupuje dobrovolnou vojenskou službu, 
 dosud hledá práci nebo bylo bez vzdělávacího místa a nyní zahajuje školní nebo profesní 

vzdělávání, studium nebo 
 výdělečnou činnost, 
 resp. dcera je těhotná a nastupuje mateřskou dovolenou. 

Prohlášení od Vás nebo Vašeho dítěte eviduje Familienkasse teprve od okamžiku, kdy jí bylo prohlášení 
doručeno. 

Jestliže své Familienkasse změny nahlásíte pozdě nebo je vůbec nenahlásíte, musíte případně 
neoprávněně získané přídavky na dítě vrátit. Kromě toho musíte počítat s peněžitou pokutou nebo 
dokonce s trestním stíháním. 

Pokud přesně nevíte, zda nějaká změna má vliv na Váš nárok na přídavky na dítě, zeptejte se prosím 
u své Familienkasse. 

3. Na které děti lze přídavky na dítě obdržet? 

Dětské přídavky jsou vypláceny na děti – a to nezávisle na jejich státní příslušnosti – které mají 
v Německu své bydliště nebo obvyklý pobyt. Totéž platí, jestliže děti žijí v členském státě Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku. 

Jako děti jsou respektovány: 

 děti příbuzné v prvním stupni s žadatelem, včetně dětí osvojených (adoptovaných), 
 děti manžela (nevlastní děti), děti registrovaného životního partnera a vnoučata, která žadatel 

přijal do své domácnosti, 
 děti v pěstounské péči, jestliže jsou splněny zákonné předpoklady. K tomu patří zejména to, že 

je s nimi žadatel spojen svazkem podobným rodině, založeným na delší dobu, a nepřijal je do 
své domácnosti za účelem výdělku. Děti v pěstounské péči musí stejně jako vlastní děti k rodině 
patřit, nesmí již existovat vztah opatrování a péče ze strany vlastních rodičů. 

Na sourozence přijaté do domácnosti existuje nárok na přídavky na dítě jen tehdy, jestliže mohou být 
respektovány jako děti v pěstounské péči. 

Dítě je přijato do domácnosti, jestliže žije trvale ve společném bydlišti rodiny žadatele, je tam o něj 
postaráno a pečováno. Pouhé nahlášení na ohlašovacím úřadu tedy nestačí. Denní péče během týdne 
nebo střídavý pobyt u pěstounské osoby a u rodičů nezakládá přijetí do domácnosti. Existující přijetí do 
domácnosti není přerušeno dočasným zahraničním ubytováním kvůli školnímu nebo profesnímu 
vzdělávání nebo studiu dítěte. 

Až do dosažení 18 let jsou vypláceny dětské přídavky pro všechny děti, poté jen za určitých dalších 
předpokladů (srov. bod 4). 

Jestliže pro úplné sirotky nebo děti, které neznají místo pobytu svých rodičů, nenáleží přídavky na dítě 
žádné třetí osobě, mohou tito pro sebe zažádat o dětské přídavky podle spolkového zákona o přídavcích 
na dítě jako dítě první. K tomu je k dispozici zvláštní prospekt. Ten lze stáhnout na internetu na 
www.familienkasse.de. Na vyžádání vám jej zašle Familienkasse. 

Zásadně se dítě zohledňuje jen tehdy, je-li možné jej identifikovat pomocí daňového identifikačního 
čísla, které mu bylo přiděleno. Familienkasse si zjistí toto číslo sama nebo se dotáže oprávněného. 

http://www.familienkasse.de/
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4. Jaké předpoklady musí navíc splňovat děti nad 18 let? 

4.1 Děti, které se připravují studiem na povolání 
Na dítě starší 18 let mohou být vypláceny dětské přídavky až do završení 25. roku věku, dokud se 
připravuje na povolání. Pod tím je třeba rozumět vzdělávání pro budoucí povolání. Vzdělávací opatření 
musí být směrována na určitý profesní cíl a zprostředkovat nutné, prospěšné a přínosné znalosti, 
schopnosti a zkušenosti pro vykonávání vytčeného povolání. Ke vzdělávání pro povolání patří studium 
na všeobecně vzdělávacích školách, podnikové vzdělávání, nástavbové vzdělávání, jakož i vzdělávání 
pro další povolání. Vyplácení přídavků na dítě končí nejpozději na konci školního roku, resp. u dětí 
v podnikovém vzdělávání nebo u studia měsícem, v němž bylo dítě oficiálně písemně informováno o 
celkovém výsledku závěrečné zkoušky, i když smlouva o vzdělávání byla uzavřena na delší dobu, nebo 
pokud dítě po závěrečné zkoušce zůstává ještě na (odborné) vysoké škole imatrikulováno. 

Je-li vzdělávání přerušeno pouze dočasně kvůli onemocnění nebo mateřství, jsou přídavky na dítě 
v zásadě vypláceny dále. Toto však neplatí pro doby přerušení kvůli péči o dítě po uplynutí mateřské 
dovolené (např. rodičovská dovolená). Familienkasse o tom musí být neprodleně informována. 

Přídavky na dítě jsou vypláceny i v přechodném období (nucená přestávka) až do čtyř kalendářních 
měsíců (např. mezi ukončením školy a začátkem profesního vzdělávání nebo dobrovolné vojenské 
služby ve smyslu bodu 4.4). 

Na děti starší než 25 let jsou v době školního nebo podnikového vzdělávání, studia nebo v přechodné 
době vypláceny dětské přídavky, jestliže tyto 

 vykonávaly zákonnou základní vojenskou službu nebo civilní službu, 
 místo zákonné základní vojenské služby se dobrovolně zavázaly k vojenské službě na ne více 

než tři roky, 
 vykonávaly činnost osvobozující od zákonné základní vojenské nebo civilní služby jako 

zaměstnanec organizace pro pomoc rozvojovým zemím 

a tuto službu nebo činnost nastoupily před 1. 7. 2011. Zohlednění je možné nejvýše v délce doby 
zákonné základní vojenské nebo civilní služby. 

4.2 Děti bez zaměstnání 
Nezávisle na předpokladech pro nárok, vysvětlených pod bodem 4.5, jsou dětské přídavky vypláceny i 
na dítě starší 18 let, a to až do završení 21. roku života, jestliže není v pracovním poměru, není hlášeno 
na úřadu práce v Německu nebo u některé státní zprostředkovatelny práce v jiném státě Evropské unie 
nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku jako osoba hledající práci. Na dítě 
pobírající pouze podporu v nezaměstnanosti II nelze uplatnit nárok na přídavky na dítě. Činnosti 
drobného rozsahu nárok na přídavky na dítě nevylučují. Drobný rozsah existuje tehdy, jestliže hrubý 
příjem v měsíčním průměru nečiní více než 450 €. 

4.3 Děti bez vzdělávacího místa 

Chce-li dítě starší 18 let, zahájit profesní vzdělávání (v tuzemsku nebo zahraničí), toto však kvůli 
chybějícímu vzdělávacímu místu nemůže začít nebo v něm pokračovat, náleží dětské přídavky až do 
dosažení věku 25 let. Platí v těchto případech: 

 Přes skutečné úsilí o hledání vzdělávacího místa, je hledání dosud neúspěšné. Při vlastním 
úsilí dítěte musí být toto prokázáno předložením odpovídajících podkladů (např. odmítnutí 
přijetí) nebo minimálně učiněno důvěryhodným. 

 Dítě bude při konzultacích o zaměstnání Úřadu práce nebo jiného pro podporu v 
nezaměstnanosti II, příslušného zástupce, vedeno jako uchazeč o vzdělávací místo nebo 
odbornou přípravu. 

 Dítěti bylo již vzdělávací místo přislíbeno, může však nastoupit až později, např. se začátkem 
školního roku. 

 Dítě předpokládá, že se neprodleně (například během dalších termínů přihlášek) bude ucházet 
o vzdělávací místo. V tomto případě je nutné prohlášení dítěte. 

Prosíme berte na vědomí: Úmysl dítěte je v působnosti teprve od momentu, kdy je doručen 
Familienkasse.  
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4.4 Děti v dobrovolném sociálním nebo ekologickém roce, ve Spolkové 
dobrovolnické službě nebo v jiné regulované dobrovolnické službě 

Na dítě starší 18 let mohou být dětské přídavky vypláceny až do dosažení věku 25 let, jestliže vykonává 
dobrovolný sociální rok nebo dobrovolný ekologický rok ve smyslu zákona o dobrovolnické službě 
mládeže. Tento rok může být vykonáván i v zahraničí. 

Pokud se dítě účastní akčního programu „Erasmus+“ Evropské unie, může být zohledněno až na dobu 
dvanácti měsíců. 

Dítě může být zohledněno i tehdy, jestliže vykonává jednu z následujících služeb: 

 Spolkovou dobrovolnickou službu, 
 mezinárodní dobrovolnickou službu mládeže ve smyslu směrnice Spolkového ministerstva pro 

rodinu, seniory, ženy a mládež, 
 rozvojově politickou dobrovolnickou službu „Weltwärts“ ve smyslu směrnice Spolkového 

ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 
 „dobrovolnickou službu všech generací“ ve smyslu § 2 odst. 1a Sedmé knihy sociálního 

zákoníku nebo 
 jinou službu v zahraničí podle § 5 Spolkového zákona o dobrovolnických službách. 

4.5 Zánik nároku na dětské přídavky při ukončení prvotního vzdělávání a při 
výdělečné činnosti, škodící nároku 

Děti, které jsou vzdělávány pro zaměstnání (viz 4.1), děti bez vzdělávacího místa (viz 4.3) a děti v 
dobrovolné službě (viz 4.4) nebudou po ukončení prvotního odborného vzdělávání, odborné přípravy 
nebo studia uznány, pokud provozují výdělečnou činnost škodící nároku. 

Pokud nenásledují výdělečnou činnost škodící nároku, mohou být uznány i po po ukončení prvotního 
odborného vzdělávání, odborné přípravy nebo studia. 

Za profesní vzdělávání se považují profesní školení, jestliže jsou přitom získávány potřebné odborné 
zručnosti a znalosti, které přispívají k přijetí do zaměstnání. Studium na všeobecně vzdělávací škole 
není profesním vzděláváním v tomto smyslu. 

Prvotní je profesní vzdělávání, resp. studium tehdy, jestliže neproběhlo předtím žádné jiné ukončené 
profesní vzdělávání a žádné ukončené vysokoškolské studium, sloužící jako kvalifikace pro povolání. 

Jak profesní vzdělávání, tak také studium musí probíhat v pravidelném vzdělávacím kurzu a zpravidla 
být ukončeno státní nebo státem uznávanou (vysokoškolskou) zkouškou. Po zakončení profesní 
kvalifikace vysokoškolskou zkouškou je zpravidla udělován odpovídající vysokoškolský akademický titul 
(např. diplom, bakalář). 

Prvotní profesní vzdělávání nebo prvotní studium je v zásadě ukončeno, pokud je dítě schopné 
vykonávat profesi. Pokud dítě později zahájí další vzdělávání (např. vzdělávání pro dosažení 
mistrovského stupně po několikaleté profesní praxi na základě složené závěrečné zkoušky nebo 
studium pro dosažení mistrovského stupně po několikaleté profesní praxi) jedná se o sekundární 
vzdělávání. 

Je-li objektivně prokázáno, že dítě své profesní vzdělávání ještě neukončilo, může být i další vzdělávání 
ještě považováno za součást prvotního vzdělávání. Rozhodující při tom je, zda další vzdělávání věcně 
úzce souvisí s neakademickým vzděláváním nebo prvotním studiem, a zda s ním probíhá v úzké časové 
souvislosti. Úzkou věcnou souvislostí se rozumí, pokud se následné vzdělávání například dotýká 
stejného odvětví nebo oboru. Úzkou časovou souvislostí se rozumí, pokud dítě další vzdělávání zahájí 
co nejdříve nebo, pokud není volné místo ke studiu k dispozici, se co nejdříve o další studium uchází. 

Dítě je výdělečně činné, jestliže následuje zaměstnání, které je zaměřeno na dosažení příjmů a 
vyžaduje zapojení osobní pracovní síly. Tím jsou obsaženy vedle nesamostatné pracovní činnosti i 
práce v zemědělství a lesnictví, živnostenské a samostatné činnosti, avšak nikoliv správa vlastního 
majetku. 
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Nároku na přídavky na dítě škodí výdělečná činnost tehdy, jestliže pravidelná týdenní pracovní doba 
činí celkem více než 20 hodin. 

Nároku na přídavky na dítě však neškodí výdělečná činnost, 

 která je vykonávána v rámci vzdělávacího služebního poměru, přičemž musí být školení 
předmětem služebního poměru. 

 která je malého rozsahu ve smyslu §§ 8 a 8a Čtvrté knihy sociálního zákoníku. 
 jestliže pravidelná týdenní pracovní doba nečiní celkem více než 20 hodin. Přitom je třeba vždy 

brát za základ smluvně dohodnutou pracovní dobu. Je-li rozsah zaměstnání rozšířen pouze 
dočasně (tzn. maximálně po dobu dvou měsíců), není to třeba brát v úvahu, jestliže průměrná 
pracovní doba během celého zohledňovaného období v kalendářním roce nečiní více než 20 
hodin. 

Vede-li dočasné rozšíření zaměstnání k tomu, že průměrná týdenní pracovní doba činí celkem více než 
20 hodin, působí negativně jen období rozšíření, nikoliv celé období výdělečné činnosti. Nárok na dětské 
přídavky tedy neexistuje pouze během doby rozšířené pracovní činnosti. 

Je-li výdělečná činnost rozšířena o více než dva měsíce, nejedná se o dočasné rozšíření a pro období 
rozšíření žádný nárok na přídavky na dítě neexistuje. 

4.6 Zdravotně postižené děti 
Nezávisle na předpokladech pro nárok, uvedených pod bodem 4.5, jsou na dítě nad 18 let dětské 
přídavky vypláceny, jestliže dítě není schopno se z důvodů tělesného, duševního či psychického 
postižení samo živit. Jde o případ, kdy dítě nemůže svými vlastními prostředky pokrývat svou nutnou 
životní potřebu. Postižení dítěte musí nastat před dosažením 25. roku věku. 

Nutná životní potřeba se skládá ze všeobecné životní potřeby ve výši 9.168 € v kalendářním roce a 
zvýšené potřeby podmíněné postižením (m. j. náklady na umístění v domácnosti, potřebu péče ve výši 
vypláceného opatrovného, dávky podle Dvanácté knihy sociálního zákoníku, popř. paušální částky pro 
postižené osoby). Proti nutné životní potřebě dítěte je třeba postavit jeho vlastní prostředky. 

Vlastní prostředky dítěte se skládají z disponibilního čistého příjmu a dávek třetích osob. 

Při zjišťování disponibilního čistého příjmu je nutné především zohlednit: 

 všechny příjmy podléhající dani ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o dani z příjmu, zejména příjmy 
ze samostatné činnosti, z nesamostatné činnosti a příjmy z kapitálového majetku. 

Za příjmy se považují zdanitelné příjmy po odečtení nákladů na získání a zajištění příjmů, resp. 
provozních výloh. 

 všechny příjmy osvobozené od daně, jako např. dávky podle Třetí a Dvanácté knihy sociálního 
zákoníku a podle zákona k rodičovskému příspěvku a k rodičovské dovolené, dávky pojištění 
pro případ potřeby pečovatelské služby (opatrovné), pomoc při začlenění u kompletního nebo 
částečného stacionárního umístění, příspěvky na cestovní výdaje od třetí strany. 

Od částky příjmů osvobozených od daně je třeba odečíst paušální náklady ve výši 180 € za 
kalendářní rok. Místo toho mohou být také odečteny vyšší výdaje, jestliže jsou v souvislosti 
s příjmem osvobozeným od daně, např. náklady právního sporu. 

Pokud vlastní finanční prostředky dítěte nepřekročí v kalendářním roce daňovou úlevu ve výši 9.168 €, 
vychází Familienkasse z toho, že se dítě nemůže živit samo. V opačném případě musí Familienkasse 
nárok na dětské přídavky blíže prověřit: Nárok existuje pouze tehdy, jestliže nutná životní potřeba dítěte 
překročí jeho vlastní prostředky. 

Pro děti s postižením se přídavky na dítě vyplácí i po 25. roku věku bez věkového omezení. 
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5. Jak vysoké jsou přídavky na dítě? 

Přídavky na dítě jsou vypláceny měsíčně v následující výši: 

 Od ledna 2018 Od července 2019 

pro první a druhé dítě vždy 194 € 204 € 

pro třetí dítě 200 € 210 € 

na každé další dítě 225 € 235 € 

Které dítě je u oprávněné osoby první, druhé, třetí nebo další, se řídí podle pořadí narození. Nejstarší 
dítě je vždy první dítě. V pořadí dětí se považují za „počítané“ děti i ty děti, na které oprávněná osoba 
nemůže přídavky na dítě obdržet, protože přídavky přísluší přednostně druhému rodiči (bližší informace 
viz pod bodem 6). Děti, na které již neexistuje žádný nárok na přídavky na děti, se do pořadí nepočítají. 

Příklad pro období od července 2019: 

Oprávněná osoba obdrží na své čtyři děti měsíčně (2 x 204 €) + (1 x 210 €) + (1 x 235 €) = 853 € 
přídavků na děti. Jestliže na nejstarší dítě již nepřísluší žádné přídavky na dítě, posouvají se ostatní tři 
mladší sourozenci na místo prvního, druhého a třetího dítěte. Na ně je nyní měsíčně vypláceno 
(2 x 204 €) + (1 x 210 €) = 618 €. Odpadnutím nejstaršího dítěte se tedy měsíční přídavky na děti snižují 
o 235 €. 

6. Co se rozumí pod pojmem ´počítané dítě´? 

Dítě, na které jsou prioritně oprávněné osobě vypláceny přídavky na dítě, může být přesto také u 
sekundárně oprávněné osoby zohledněno jako počítané dítě. Existují-li vedle staršího počítaného dítěte 
minimálně dvě mladší děti, na které se vyplácejí přídavky na děti, posouvá toto počítané dítě dvě mladší 
děti v pořadí na druhé a třetí místo, takže na nejmladší dítě se - jako na třetí dítě - vyplácí místo 204 € 
vyšší dětský přídavek, a to 210 € (při výši přídavku na děti od července 2019). 

Příklad pro období od července 2019: 

Manželský pár má dvě společné děti. Starší vlastní dítě manžela žije u vlastní matky, které jsou také 
jako prioritní oprávněné osobě vypláceny přídavky na dítě. U manželky se počítají pouze dvě společné 
děti jako první a druhé dítě. Mohla by dostávat měsíčně přídavky na děti ve výši 2 x 204 € = 408 €. U 
manžela se vlastní dítě počítá jako první dítě (počítané dítě, tj. dítě z jiného vztahu), dvě společné mladší 
děti se považují za druhé a třetí dítě. Jako prioritní oprávněná osoba může otec na společné děti pobírat 
měsíčně (1 x 204 €) + (1 x 210 €) = 414 €, tedy o 6 € více než jeho manželka. Proto se doporučuje, aby 
manželé určili za oprávněnou osobu manžela. 

7. Kdo obdrží přídavky na dítě, jestliže existuje více oprávněných 
osob s nárokem? 

Na jedno dítě může přídavky na dítě dostávat jen jedna osoba. Vyplácejí se tomu rodiči, který má dítě 
ve své domácnosti. Nežije-li dítě v domácnosti ani jednoho rodiče, obdrží přídavky na dítě ten rodič, 
který dítěti platí průběžně (vyšší) výživné v hotovosti: jiné dávky výživného nejsou brány v úvahu. Pokud 
dítěti žádný z rodičů neplatí výživné v hotovosti nebo platí výživné v hotovosti ve stejné výši, mohou si 
rodiče mezi sebou určit, kdo z nich má přídavky na dítě obdržet. Rodiče, kteří nežijí trvale odděleně, 
mohou mezi sebou určit oprávněného, který má přídavky na dítě pro jejich ve společné domácnosti 
žijící děti pobírat. Tímto způsobem mají rodiče možnost určit jako oprávněného k pobírání přídavků na 
dítě toho, u kterého případně vyplyne vyšší nárok na dětské přídavky. Toto platí stejně pro vlastního i 
nevlastního rodiče, kupříkladu když dítě žije ve společné domácnosti matky a nevlastního otce nebo 
registrovaného životního partnera. Tuto možnost mohou využít i pěstouni, popř. prarodiče, pokud nežijí 
trvale odděleně. Pro určení oprávněného může být použito prohlášení na konci formuláře žádosti. Pak 
postačí, když se tam druhý rodič podepíše. Určení oprávněného zůstává v platnosti, dokud není 
odvoláno. Odvolání je možné kdykoliv, ovšem pouze pro budoucnost. 

Pokud z důvodů neshody nelze určit žádného oprávněného, musí osobu prioritně oprávněnou 
k pobírání přídavků na dítě určit na základě žádosti obvodní soud, jako rodinný soud. Žádost může 
podat ten, kdo má na vyplácení dětských přídavků oprávněný zájem. Oprávněný zájem může mít i dítě 
samotné.  
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Žije-li dítě ve společné domácnosti jednoho z rodičů a prarodičů, přísluší přídavky na dítě prioritně 
tomuto rodiči. Ten se však může své priority ve prospěch jednoho prarodiče vzdát. Vzdání musí být 
písemně sděleno Familienkasse. Takovýmto vzdáním může vzniknout vyšší částka přídavků na dítě u 
prarodiče, jestliže mu třeba ještě náleží dětské přídavky na rodiče samotného nebo na další vlastní děti. 

Příklad pro období od července 2019: 

Matka samoživitelka se třemi dětmi (ve věku 7, 5 a 3 roky) se vrátí do domácnosti svého otce, dědečka 
dětí. V této domácnosti žije také její 17letý bratr. Na bratra může pobírat přídavky na děti jen její otec. 
Naproti tomu děti matky mohou být zohledněny jako vnoučata i u jejího otce, dědečka. 

Pokud se nyní matka vůči svému otci (dědečkovi dětí) své priority nevzdá, náleží jí na její tři děti přídavky 
ve výši (2 x 204 €) + (1 x 210 €) = 618 €, dědečkovi na bratra 204 €. Dohromady by celá rodina podle 
toho pobírala měsíčně 822 € přídavků na dítě. 

Pokud se matka naproti tomu své priority vzdá tím, že určí dědečka oprávněným pro své tři děti, obdrží 
tento na bratra 204 € a na tři vnoučata (1 x 204 €) + (1 x 210 €) + (1 x 235 €) = 649 €. Zřeknutím se 
priority matky se tedy měsíční přídavky na děti zvýší pro celou rodinu o 31 € celkem na 853 €. 

8. Které dávky vylučují vyplácení přídavků na dítě zcela nebo 
částečně? 

Přídavky na dítě nenáleží především tehdy, jestliže existuje pro dítě nárok na: 

 dávky pro děti, které jsou vypláceny v zahraničí a které jsou srovnatelné s přídavky na dítě, 
 dávky pro děti z mezistátního nebo nadstátního zařízení, které jsou srovnatelné s přídavky na 

dítě. 

Nárok na přídavky na dítě je vyloučen, jestliže oprávněnému nebo jiné osobě přísluší na dítě jedna 
ze jmenovaných dávek. Dítě však může být v takových případech při případném nároku na přídavky na 
mladší děti bráno zároveň jako počítané dítě, a tím přispět ke zvýšení nároku na dětské přídavky (srov. 
k tomu bod 6). 

Zahraniční dávky vztahující se na dítě vylučují nárok na přídavky na dítě i tehdy, jestliže jsou nižší než 
německé přídavky na dítě. Toto však neplatí pro rodinné dávky, které jsou poskytovány jiným členským 
státem Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarskem. Zde existuje případně 
nárok na rozdílovou částku jako dílčí přídavek na dítě. Bližší informace k tomu můžete získat v 
„Prospektu o přídavcích na dítě v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský 
prostor a Švýcarsko)“. 

9. Kdy začíná a kdy končí Váš nárok na přídavky na dítě? 

Nárok na přídavky na děti existuje zásadně za každý měsíc, v němž minimálně jeden den existovaly 
předpoklady pro nárok. Přídavky na dítě mohou být vyplaceny maximálně za šest předcházejících 
kalendářních měsíců před podáním žádosti u Familienkasse. 

Vyplácení přídavků na dítě končí nejdříve uplynutím měsíce, v němž dítě dovrší 18 let věku. Pokud má 
dítě své 18. narozeniny 1. dne některého měsíce, pak končí nárok na přídavky na dítě již předchozím 
měsícem. Další vyplácení přichází v úvahu jen tehdy, jestliže se dítě nachází např. ve školním či 
profesním vzdělávání nebo studuje (viz k tomu bod 4), toto se vůči Familienkasse prokáže a o přídavky 
na dítě se znovu zažádá. 

Přídavky na dítě mohou být vypláceny zásadně nejdéle až do dovršení 25. roku věku. 

10. Co musíte udělat, abyste přídavky na dítě dostali? 

O přídavky na dítě je třeba písemně zažádat. Úplně vyplněná žádost o přídavky na dítě musí být 
podepsána a doručena poštou nebo faxem Familienkasse. Ústní žádost (např. telefonicky) nebo žádost 
odeslaná emailem nejsou možné. Prosíme přiložte pro každé dítě, na které žádáte o přídavky jednu 
"přílohu dítě". 

O přídavky na dítě požádejte prosím u té Familienkasse, která je pro Vás příslušná. To je v první řadě 
Familienkasse, v jejímž obvodě bydlíte nebo máte svůj obvyklý pobyt. 
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Nemáte-li své bydliště v Německu, nýbrž v jiném státě Evropské unie, Evropského hospodářského 
prostoru nebo ve Švýcarsku, resp. tam vykonáváte své zaměstnání nebo odtud pobíráte důchod, platí 
odchylná kompetenční ustanovení, která jsou uvedena v „Prospektu o přídavcích na dítě v 
mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko)“. 

Pro příslušníky veřejné služby a příjemce důchodů může být příslušná jiná familienkasse (viz 12.2). 

Pro svou žádost používejte prosím formulář, který můžete získat od Familienkasse. Tyto formuláře si 
můžete stáhnout jako dokument i na internetu na adrese www.familienkasse.de nebo www.bzst.de a 
na počítači vyplnit a vytisknout. 

Na internetu je Vám navíc na stránkách www.familienkasse.de k dispozici online-servis formulářů, 
pomocí kterého můžete žádost vyplnit a zadaná data předem, elektronicky a v zakódované formě, zaslat 
na Familienkasse Spolkového úřadu práce. Žádost o přídavky na dítě pak pouze vytisknete, podepíšete 
a s požadovanými přílohami a doklady odešlete poštou nebo faxem Familienkasse. 

Žádost může též podat kromě oprávněné osoby ten, kdo má oprávněný zájem na vyplácení přídavků 
na dítě, např. protože dítěti místo rodičů poskytuje živobytí. Dítě samotné může takovou žádost také 
podat. U nezletilých dětí je toto možné pouze prostřednictvím zákonného zástupce. 

11. Které doklady musíte předložit? 

Určité údaje v žádosti musíte doložit listinami nebo potvrzeními. Předložte prosím jejich kopie. 

Pro děti starší 18 let jsou potřebné následující podklady: 

 pro dítě ve školním nebo profesním vzdělávání nebo na studiích předložte prosím 
potvrzení ze školy nebo vysoké školy. 

 Pro dítě v profesním vzdělávání v podniku je třeba prokázat druh a trvání tohoto vzdělávání. 

 Pro dítě s ukončeným prvotním vzděláváním (srov. bod 4.5) jsou potřebné zvláštní údaje a 
doklady. 

Pro dítě starší 25 let, nacházející se v procesu vzdělávání (srov. bod 4.1) je třeba trvání ještě 
vykonávané zákonné branné nebo civilní služby doložit potvrzením o době trvání služby. 

Také den, kdy vzdělávání končí, je třeba kvůli zániku nároku na přídavky na dítě doložit. K tomu prosím 
předložte Vaší Familienkasse potvrzení ze vzdělávacího místa nebo u školního vzdělávání vysvědčení 
o zkoušce. Posudky a známky zde obsažené můžete začernit. 

 Pro děti bez zaměstnání nebo vzdělávání (srov. body 4.2 a 4.3) jsou potřebné zvláštní údaje 
a doklady. 

 Pro děti v dobrovolném sociálním nebo ekologickém roce, evropské dobrovolnické 
službě, Spolkové dobrovolnické službě nebo jiné regulované dobrovolnické službě 
musíte tuto službu prokázat dohodou uzavřenou s jejich zřizovatelem a po ukončení služby 
potvrzením od zřizovatele. 

 Na děti s postižením prosím předložte úřední potvrzení o postižení (průkaz těžce tělesně 
postiženého nebo rozhodnutí úřadu sociálního zabezpečení). Postižení můžete rovněž doložit 
potvrzením nebo dokladem ošetřujícího lékaře nebo odborným lékařským posudkem. 
Z potvrzení, popř. odborného posudku, musí vyplývat následující: 

• existence postižení, 
• začátek postižení, pokud dítě završilo 25. rok věku, a 

• důsledky postižení na výdělečnou činnost dítěte. 

Kromě toho je třeba prokázat vlastní finanční prostředky dítěte s postižením (srov. bod 4.6). 

Pokud budou v jednotlivých případech potřebné další informace nebo doklady, Familienkasse Vás bude 
kontaktovat. 

  

http://www.familienkasse.de/
http://www.bzst.de/
http://www.familienkasse.de/
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V dokladech můžete znečitelnit údaje, které Familienkasse nepotřebuje (např. školní známky). Prosíme 
dbejte na to, aby byly znečitelněny také různé druhy osobních údajů. Jsou to údaje o rasovém a 
etnickém původu, politických názorech, náboženských nebo filosofických přesvědčeních, členství v 
odborech nebo sexuální orientace. Odpovídajícím způsobem platí principiálně také pro údaje o 
zdravotním stavu, kromě těch, které slouží jako doklad pro přídavky na nemocné nebo postižené dítě. 
V tomto případě by mělo být znečitelněn konkrétní popis choroby resp. postižení. 

Upozornění 
Familienkasse Spolkového úřadu práce a některé Familienkassen pro veřejné služby vedou Váš spis 
v elektronické podobě. Berte prosím na vědomí, že Vámi předané papírové podklady budou po 
převedení do elektronické podoby po krátké době zničeny. Nepředkládejte tedy pokud možno žádné 
originály, ale kopie potřebných dokladů. 

12. Jak Vám budou přídavky na dítě vypláceny? 

12.1 Vyplácení prostřednictvím Familienkassen Spolkového úřadu práce 

Měsíční vyplácení přídavků na dítě prostřednictvím Familienkasse se řídí podle čísla přídavků na dítě. 
Pro termín vyplácení je rozhodující poslední číslice (koncová číslice) tohoto čísla. Tak například u čísla 
přídavků na dítě 115FK154720 (koncová číslice 0) je výplata na začátku měsíce, u čísla přídavků na 
dítě 735FK124619 (koncová číslice 9) na konci měsíce. Přídavky na dítě se vyplácejí bezhotovostně 
převodem na účet u peněžního ústavu, který oprávněná osoba uvedla. Rozdělení přídavků na děti pro 
stávající dítě na více kont, zadaných oprávněnými, není možné. 

Aktuální informace k měsíčnímu vyplácení přídavků na dítě (termíny převodu) získáte na: 

www.familienkasse.de 

nebo na následujícím servisním telefonním čísle: 

0800 4 5555 33 (volání je pro Vás zdarma) 

12.2 Vyjímky pro příslušníky veřejných služeb 

Pro většinu příslušníků veřejných služeb a příjemce podpor je příslušnou familienkasse zpravidla 
taková, která je místem pověřeným pro výplatu mezd stávajícího veřejněprávního zaměstnavatele.  
Také tyto familienkassy vyplácí přídavky na dítě měsíčně. Pokud pobíráte přídavky na dítě od 
familienkasse veřejné služby, sdělte prosím této familienkasse změny, které jsou pro peněžní nároky 
dítěte důležité nebo takové, o kterých už bylo podáno prohlášení. (viz 2) 

Mnohé familienkasse se ale mohou právoplatně zříci své příslušnosti. Pro tímto postižené jsou příslušné 
Familienkassy Spolkového úřadu práce O tomto jsou oprávnění informováni. 

Výjimky: 

Je-li oprávněná osoba příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského 
prostoru nebo Alžírska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Maroka, Černé hory, Švýcarska, Srbska, 
Turecka nebo Tuniska, je pro vyplácení přídavků na dítě příslušná Familienkasse Spolkového úřadu 
práce. Toto platí mj. i tehdy, jestliže pouze jedna sekundárně oprávněná osoba (např. manžel oprávněné 
osoby nebo druhý rodič dítěte) je příslušníkem výše jmenovaných států a pracuje pro zaměstnavatele 
se sídlem v některém z těchto států, nebo odtud pobírá náhrady mzdy.  

http://www.familienkasse.de/
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13. Kdy je třeba vyplácet přídavky na dítě jiné osobě nebo úřadu? 

Jestliže oprávněná osoba na své dítě neplatí výživné, může Familienkasse na vyžádání vyplácet 
(odklonit) přídavky, které na toto dítě připadají, té osobě nebo úřadu, které dítěti skutečně výživné 
poskytují. Přídavky na dítě mohou být vypláceny i samotnému dítěti, pokud se stará samo o sebe. 

Přídavky na dítě mohou být pak též odkloněny tehdy, jestliže oprávněná osoba poskytuje výživné jen 
ve výši, která nedosahuje výše podílového přídavku na dítě. Dříve než Familienkasse rozhodne o 
vyplácení jiným způsobem, dostane oprávněná osoba příležitost vyjádřit se k podstatným 
skutečnostem. 

Úřady, které oprávněné osobě nebo dítěti poskytly dávky bez započtení přídavků na dítě (zejména 
sociální úřady a úřady pro mládež), mohou výplatu podílového přídavku na dítě za určitých předpokladů 
požadovat. 

14. Kdy jsou přídavky na dítě na mém účtu chráněny? 

Ochrana proti obstavení účtu stanovuje, že dlužníci musí k vyčerpání co možná největšího účinku 
ochrany mimo jiné vést důkaz o tom, jaké sociální dávky na jejich účet chodí. Familienkasse vystaví na 
přání oprávněného potvrzení o příjmu přídavků na dítě, které může být u peněžního ústavu předloženo. 

15. Jak se dozvíte o rozhodnutí své Familienkasse? 

Rozhodnutí o nároku na přídavky na dítě Vám Famiienkasse sdělí písemným výměrem. 

Je-li pro vyplácení přídavků na dítě příslušná Familienkasse Spolkového úřadu práce, můžete navíc 
výši poukázané částky a své číslo přídavků na dítě, jakož i zpravidla období, na které je částka určena, 
zjistit ze svého výpisu z účtu. 

Je-li pro výplatu přídavků na dítě příslušná Familienkasse veřejné služby (viz 12.2), můžete výši 
přídavků na dítě a příslušné období zjistit z výplatní pásky, jestliže jsou přídavky na dítě vypláceny 
společně se mzdou, resp. s platem. 

Pokud Vám přídavky na dítě nepřísluší nebo jestliže musíte již zaplacené přídavky na dítě vrátit, sdělí 
Vám to Familienkasse též písemným rozhodnutím. 

16. Co můžete proti rozhodnutí učinit? 

Pokud s rozhodnutím své Familienkasse nesouhlasíte, můžete proti němu podat námitku. Rozhodnutí 
pak bude Vaší Familienkasse ještě jednou přezkoumáno. Námitka musí být podána během jednoho 
měsíce po oznámení rozhodnutí, a to písemně nebo elektronicky na Familienkasse. Můžete ji tam také 
podat osobně do protokolu. Řízení ohledně námitky je bezplatné. Nemůže-li být Vaší námitce 
vyhověno – ať již v plném či částečném rozsahu – obdržíte rozhodnutí o námitce. Proti němu můžete 
vznést u příslušného finančního soudu žalobu; obžalovací řízení je zpoplatněno. Žaloba musí být 
podána během jednoho měsíce po oznámení rozhodnutí o námitce. 

17. Kdy musíte přídavky na dítě vrátit? 

Jestliže jste dostali přídavky na dítě neprávem, musíte je nezávisle na otázce provinění vrátit. To platí i 
tehdy, jestliže Familienkasse na Váš podnět přídavky na dítě neposlala na Váš účet, nýbrž je poukázala 
na účet třetí osoby. Neboť jako osoba mající nárok na přídavky na dítě zůstáváte dlužníkem vůči nároku 
na vrácení. O vrácení přídavků dostanete od Familienkasse vyrozumění. Vratná částka je splatná 
okamžitě a najednou. 

Pokud Vám dětské přídavky náleží nadále, mohou být neprávem obdržené přídavky na dítě započítány 
také do Vašeho nároku na obvyklé přídavky na dítě nebo na doplatek až do jejich poloviny. 

Podání námitky proti rozhodnutí o vrácení neodkládá Vaši povinnost k okamžitému vrácení částky v 
plné výši. Částku zpětné pohledávky musíte vzdor řízení o námitce zásadně nejprve poukázat. 
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18. Kdy se Váš nárok na přídavky na dítě prověřuje? 

Familienkasse prověřuje během obvyklého pobírání přídavků na dítě v určitých intervalech, zda 
předpoklady pro Váš nárok na dětské přídavky v období od posledního prověřování existovaly a ještě 
existují a zda jsou přídavky na dítě vypláceny v náležité výši. Zjišťuje se například, zda 

 se nadále zdržujete v Německu a děti žijí ve Vaší domácnosti, 
 školní nebo profesní vzdělávání nebo studium dětí ještě trvá. 

Pokud je k prověření nároku na dětské přídavky potřebná Vaše součinnost, obdržíte v danou dobu 
dotazník nebo Vám bude prostřednictvím dopisu s žádostí sděleno, které údaje, resp. které doklady 
jsou potřebné. Pokud by bylo potřebné potvrzení od jiného úřadu, je většinou ještě připojen odpovídající 
formulář. Dotazník pečlivě a úplně vyplňte a připojte potřebné podklady. Aby nedošlo k přerušení 
vyplácení, měli byste podklady předložit pokud možno během čtyř týdnů své Familienkasse. K této 
součinnosti jste podle zákona povinen/povinna. Pokud své zákonné povinnosti k součinnosti 
nedostojíte, musíte počítat s nepříznivými právními následky. Familienkasse musí stanovení přídavků 
na dítě odmítnout nebo případně – a to i zpětně – změnit. 

Prověření ze strany Familienkasse Vás neosvobozuje od Vaší vlastní povinnosti neprodleně sdělit 
změny, které jsou pro nárok na přídavky na dítě důležité (viz č. 2). 

19. Jak jsou chráněna Vaše osobní data? 

Všechny údaje podléhají daňovému tajemství a ochraně dat. Jiná místa Vaše data pouze předávají, 
pokud je to pro splnění jejich úkolu potřebné a zákonem přípustné. Vaše osobní data potřebná pro 
zpracování budou přitom ze strany Familienkasse Spolkového úřadu práce, resp. některých 
Familienkassen sektoru Veřejných služeb elektronicky uložena, strojově zpracována a před zásahem 
třetích osob chráněna. 

Bližší informace týkající se Vašich práv v ohledu na používání osobních dat dle čl. 13 a 14 všeobecného 
nařízení o ochraně údajů obdržíte na internetové stránce Vaší Familienkasse (pokladna pro vyplácení 
rodinných přídavků), na níž jsou také kontaktní údaje pověřence pro ochranu dat (k nalezení na 
www.familienkasse.de). 

Stav: leden 2019 

FK KG 2 – 01.19 
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