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Informace o zemi : NĚMECKO 

Produkt: Dětské přídavky 
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1. Co je to "přídavek na dítě"? 

Přídavek na dítě je peněžitý příspěvek poskytován rodičům dětí bez ohledu na to, 
zda je rodič zaměstnán nebo zda má příjem.  

2. Kolik peněz můžete získat?  

2018 
(měsíčně) 

Od července 2019 
(měsíčně) 

na 1. a 2. dítě 
194 Euro 

na 1. a 2. dítě 
204 Euro 

na třetí dítě 
200 Euro 

na třetí dítě 
210 Euro 

na každé další 225 EUR    na každé další 235 EUR   

  

3. Můžete získat přídavky na děti ze své vlasti a ze zahraničí zároveň ?   

Ano, přídavky na děti můžete pobírat ve vaší domovské zemi, a také o ně žádat v 
zahraničí. Přídavky ze zahraničí se vypočítají tak, aby se konečná výše přídavků z 
obou zemí rovnala maximální částce v cizí zemi.  

4. Jaký je věk dítěte, u kterého lze žádat o přídavek 

Přídavek lze žádat za péči o dítě do věku 18 let (popř. pro děti zletilé do věku 25 let, 
které studují). 

5. Kdo může pobírat dávky z Německa? 

Všichni občané Evropské unie, Švýcarska, Srbska, Černé Hory, Bosny a 
Hercegoviny, Alžírska, Kosova, Maroka, Tuniska a Turecka. Rodiče mají nárok na 
rodinné přídavky, pokud pracují v Rakousku, a jejich dítě (které může být i 
adoptovaným dítětem, nezletilým a nevlastním dítětem) žije spolu s nimi 
ve společné domácnosti.  

6. Kdo může požádat o přídavek na dítě? 

O přídavky můžete zažádat v následujících případech: 
- jste v manželství: oba rodiče mohou požádat o přídavek 
- pokud nejste ženatý/vdaná nebo rozvedený/á, o tento přídavek může žádat 
pouze matka 
- pokud jste rozvedení a dítě žije s otcem (otec je jediným zákonným zástupcem): 
požádat může pouze otec 
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7. Jak prokážete, kde žije vaše dítě? 

V případě, že vaše rodina žije v jiné zemi (zatímco vy žijete a pracujete v zahraničí), 
budete muset získat formulář E401. Ten potvrzuje rodinný stav (např. že nejste 
rozvedení a dítě nežije jen s matkou) a adresu, kde dítě žije. Tento dokument 
vyplní a potvrdí úřad/městský úřad. 

8. Co když se adresa vašeho trvalého pobytu ve vaší domovské zemi liší 
od adresy vašeho manžela/ manželky?   

Musíte mít vyplněný a potvrzený dokument E401 na úřad/městský úřad. 

9. Co když žijete a pracujete v zahraničí a vaše rodina žije v jiné zemi?  

O přídavky můžete požádat i v tomto případě. Budete muset dokázat, že 
skutečně žijete v jiné zemi. Abyste dokázali, že žijete v zahraničí, musíte potvrdit, 
že jste dočasně registrováni v této konkrétní zemi. Toto potvrzení vydává městský 
úřad. Zaregistrovat byste se měli od začátku svého zahraničního pobytu.     

10. Jak prokážete, že jste žili v zahraničí, pokud jste se zaregistrovali? 

V případě, že jste se v zahraničí nezaregistrovali, budete muset svůj pobyt 
prokázat fakturami. Může to být například nájemní smlouva nebo účty za energie. 

11. Kolik let zpětně mohu požádat o přídavek na dítě? 

Můžete požádat 6 měsíců zpětně.     

12. Existuje lhůta na požádání o přídavky v průběhu roku? 

O přídavky lze zažádat kdykoliv během roku i v případě, že v zemi stále žijete. 

13. Jaký je minimální počet měsíců na podání žádosti? 

Minimum je jeden měsíc a počítá se jako celý měsíc. Pokud jste tedy v zemi začali 
pracovat v polovině listopadu, můžete o přídavky zažádat od 1. prosince. 

14. Jak se vypočítá částka přídavků na dítě? 

Požádáme za vás o přídavek na příslušném úřadě. Úřad pošle potvrzovací dopis s 
uvedením částky, která se vám má vyplatit. 

15. Jak dlouho trvá pobírání přídavků na děti? 

Průměrně 6 až 9 měsíců.     
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16. Jaký je poplatek za službu ?    

Poplatek je 99 EUR + 9 % z celkové částky vyplacených přídavků. Jednorázový 
poplatek 99 EUR je splatný předem. Druhou část zaplatíte poté, co vám přídavky 
vyplatí. 
Paušální sazba je 99 EUR + 9 % z celkové částky, kterou dostanete. Je splatná, 
když je částka dětských přídavků vyplacena.   
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Informace o zemi: RAKOUSKO 

Produkt: Dětské přídavky 

 

RAKOUSKO 

DĚTSKÉ PŘÍDAVKY - Familienbeihilfe 
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1. Co je to "přídavek na dítě"? 

Přídavek na dítě je peněžitý příspěvek poskytován rodičům dětí bez ohledu na to, 
zda je rodič zaměstnán nebo zda má příjem.  

2. Kolik peněz můžete získat ?  

2016 - 2017 
měsíčně 

2018 
měsíčně 

od narození do 3 let  
111,80 EUR   

od narození do 3 let 
114 EUR  

nad 3 roky 119,60 EUR    
  

nad 3 roky 121,90 EUR     
  

nad 10 let 138,80 EUR   
  

nad 10 let 141,50 EUR   
  

nad 19 let 162 EUR   
  

nad 19 let 165,10 EUR   
  

  
3. Můžete získat přídavky na děti ze své vlasti a ze zahraničí zároveň?   

Ano, přídavky na děti můžete pobírat ve vaší domovské zemi, a také o ně žádat v 
zahraničí. Přídavky ze zahraničí se vypočítají tak, aby se konečná výše přídavků z 
obou zemí rovnala maximální částce v cizí zemi.  

4. Kdo může pobírat dávky z Rakouska? 

Všichni občané Evropské unie, Švýcarska, Srbska, Černé Hory, Bosny a 
Hercegoviny, Alžírska, Kosova, Maroka, Tuniska a Turecka. Rodiče mají nárok na 
rodinné přídavky, pokud pracují v Rakousku, a jejich dítě (které může být i 
adoptovaným dítětem, nezletilým a nevlastním dítětem) žije spolu s nimi 
ve společné domácnosti. 

5. Jaký je věk dítěte, u kterého lze žádat o přídavek? 

O přídavky můžete zažádat v následujících případech: 
- jste v manželství: oba rodiče mohou požádat o přídavek 
- pokud nejste ženatý/vdaná nebo rozvedený/á, o tento přídavek může žádat 
pouze matka 
- pokud jste rozvedení a dítě žije s otcem (otec je jediným zákonným zástupcem): 
požádat může pouze otec 
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6. Jak prokážete, kde žije vaše dítě? 

V případě, že vaše rodina žije v jiné zemi (když žijete a pracujete v zahraničí), 
budete muset získat formulář E401. Ten potvrzuje rodinný stav (např. že nejste 
rozvedení a dítě nežije jen s matkou) a adresu, kde dítě žije. Tento dokument 
vyplní a potvrdí úřad/městský úřad. 

7. Co když se adresa vašeho trvalého pobytu ve vaší domovské zemi liší 
od adresy vašeho manžela/ manželky?   

Musíte mít vyplněný a potvrzený dokument E401 na úřad/městský úřad. 

8. Co když žijete a pracujete v zahraničí a vaše rodina žije v jiné zemi?  

O přídavky můžete požádat i v tomto případě. Budete muset dokázat, že 
skutečně žijete v jiné zemi. Abyste dokázali, že žijete v zahraničí, musíte potvrdit, 
že jste dočasně registrováni v této konkrétní zemi. Toto potvrzení vydává městský 
úřad . Zaregistrovat byste se měli od začátku svého zahraničního pobytu.     

9. Jak prokážete, že jste žili v zahraničí, pokud jste se nezaregistrovali? 

V případě, že jste se v zahraničí nezaregistrovali, budete muset svůj pobyt 
prokázat fakturami. Může to být například nájemní smlouva nebo účty za energie. 

10. Jaký je maximální věk dítěte, u kterého lze žádat o přídavek? 

Přídavek lze žádat za péči o dítě do věku 18 let (popř. pro děti zletilé do věku 24 let, 
které studují, u dětí se zdravotním postižením nebo z důvodu, že děti mají 
odborné přípravy na povolání). 

11. Kolik let zpětně mohu požádat o přídavek na dítě? 

Můžete požádat 5 let zpětně.     

12. Existuje lhůta na požádání o přídavky v průběhu roku? 

O přídavky lze zažádat kdykoliv během roku i v případě, že v zemi stále žijete. 

13. Jaký je minimální počet měsíců na podání žádosti? 

Minimum je jeden měsíc a počítá se jako celý měsíc. Pokud jste tedy v zemi začali 
pracovat v polovině listopadu, můžete o přídavky zažádat od 1. prosince. 

14. Jak se vypočítá částka přídavků na dítě? 

Požádáme za vás o přídavek na příslušném úřadě. Úřad pošle potvrzovací dopis s 
uvedením částky, která se vám má vyplatit.   
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15. Jak dlouho trvá pobírání přídavků na děti? 

Průměrně 6 až 9 měsíců.      

16. Jaký je poplatek za službu ?    

Poplatek je 99 EUR + 9 % z celkové částky vyplacených přídavků. Jednorázový 
poplatek 99 EUR je splatný předem. Druhou část zaplatíte poté, co vám přídavky 
vyplatí. 
Paušální sazba je 99 EUR + 9 % z celkové částky, kterou dostanete. Je splatná, 
když je částka dětských přídavků vyplacena.   
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