
Rodinné dávky v Sasku
Jasn! a p"ehledn!

www.babs.sachsen.de



Kdo !ije v N"mecku a je na jeho území p#ihlá$en k pobytu, má za ur%it&ch p#edpo-
klad' právo na státní rodinné dávky. T&ká se to také tzv. p#eshrani%ních pracovník', 
kte#í pracují v N"mecku a bydlí se svou rodinou v jiném %lenském stát" Evropské unie 
(EU) nebo Evropského hospodá#ského prostoru (EHP). 

Zam"stnanc'm vyslan&m do N"mecka rodinné dávky v N"mecku nenále!í. Nadále 
se na n" vztahují právní p#edpisy vysílajícího státu. 

P"ídavek na dít!  

P"íslu#ná instituce: Spolkov& ú#ad práce (Bundesagentur für Arbeit) / pokladna 
pro vyplácení rodinn&ch dávek (Familienkasse)

P#ídavek na dít" pat#í v N"mecku k nejd'le!it"j$ím dávkám pro rodiny. Obdr!í ho 
v$echny rodiny bez ohledu na jejich p#íjem. Zásadn", tj. a! na ur%ité stanovené 
v&jimky, je vyplácen na v$echny d"ti a! do dosa!ení v"ku 18 let. Pro pobírání 
p#ídavk' na d"ti star$í 18 let musí b&t spln"ny dal$í p#edpoklady.  

Od %ervence 2019 %iní v&$e p#ídavku na dít" u prvního a druhého dít"te 204 eur 
m"sí%n" na dít", na t#etí dít" 210 eur a na ka!dé dal$í dít" 235 eur. P#ídavek na dít" 
mohou obdr!et také ob%ané EU/EHP, kte#í v N"mecku !ijí a/nebo pracují, tj. i p#es-
hrani%ní pracovníci, jejich! d"ti !ijí v jiné zemi EU/EHP. (ádost o p#ídavky na d"ti 
se podává na p#íslu$né pokladn" pro vyplácení rodinn&ch dávek (Familienkasse) 
Spolkového ú#adu práce (Bundesagentur für Arbeit). P#eshrani%ní pracovníci nebo 
zam"stnanci, jejich! d"ti nebydlí v N"mecku, musí o p#ídavky na d"ti za!ádat u 
pokladny pro vyplácení rodinn&ch dávek, která je p#íslu$ná pro danou zemi bydli$t". 

Upozorn!ní: P#ídavky na d"ti se vyplácejí zp"tn" jen za posledních $est m"síc' od 
za%átku kalendá#ního m"síce, v n"m! byla !ádost o p#ídavek na dít" doru%ena.

Ve#keré informace na téma p"ídavku na dít! (Kindergeld) a formulá"e $ádostí 
najdete na adrese https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ 
downloads-kindergeld-kinderzuschlag



Zem! Kontaktní údaje p"íslu#né pokladny pro vyplácení 
 rodinn%ch dávek (Familienkasse)

Belgie,
Bulharsko,
Lucembursko,
Nizozemsko,
Ma)arsko

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland
55149 Mainz (DEUTSCHLAND)
Fax:  +49 (681) 944 910 5324
Familienkasse-Rheinland-Pfalz-Saarland@ 
arbeitsagentur.de

Francie,
*v&carsko,
+eská republika

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Baden-Württemberg West
76088 Karlsruhe (DEUTSCHLAND)
Fax:  (pro Francii) +49 (781) 9393 697
Fax:  (pro *v&carsko) +49 (7621) 178 260 585
E-mail: Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West@ 
arbeitsagentur.de

Rakousko,
Chorvatsko

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Süd
93013 Regensburg (DEUTSCHLAND)
Fax:  +49 (851) 508 617
E-mail: Familienkasse-Bayern-Sued@arbeitsagentur.de 

Polsko Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz (DEUTSCHLAND)
Fax:  +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

v$echny ostatní 
%lenské státy 
EU/EHP

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Nord
90316 Nürnberg (DEUTSCHLAND)
Fax:  +49 (911) 529 3997
E-mail: Familienkasse-Bayern-Nord@arbeitsagentur.de



Sociální p"íplatek na dít!

P"íslu#ná instituce: Spolkov& ú#ad práce (Bundesagentur für Arbeit /pokladna pro 
vyplácení rodinn&ch dávek (Familienkasse)

Sociální p#íplatek na dít" (Kinderzuschlag; n"kdy zvan& té! „p#íplatek k p#ídavku 
na dít"“) je dorovnávací pen"!itá dávka, o ní! mohou dodate%n" po!ádat rodi%e 
nebo jiné osoby odpov"dné za v&chovu dít"te, pokud pobírají p#ídavek na dít". Vy-
plácí se spolu s p#ídavkem na dít". 

V&$e sociálního p#íplatku na dít" %iní maximáln" 185 eur m"sí%n" na dít". Od 1. 
ledna 2020 byl zru$en horní limit p#íjm'. Krom" toho se z p#íjm' rodi%' p#esahu-
jících jejich nezbytné základní !ivotní náklady (!ivotní minimum) ze sociálního 
p#íplatku na dít" nov" ode%ítá jen 45 % místo dosavadních 50 %.

Sociální p#íplatek na dít" je finan%ní podporou pro rodiny s nízk&m p#íjmem. Pro 
p#iznání dávky musí b&t spln"ny tyto p"edpoklady:

–  dít" !ije spolu s vámi ve spole%né domácnosti, je mlad$í 25 let a není sez-
dané, resp. ne!ije v registrovaném partnerství;

– pobíráte na n"j p#ídavek na dít" (nebo jinou srovnatelnou dávku);
– hrub& m"sí%ní p#íjem va$í rodiny %iní minimáln" 900 eur (u rodi%ovsk&ch 

pár'), resp. 600 eur (u osam"l&ch rodi%', tj. rodi%'-samo!ivitel');
– spolu se sociálním p#íplatkem na dít" a p#ípadn" také s p#ísp"vkem na byd-

lení by vá$ p#íjem byl posta%ující na zaji$t"ní !ivobytí va$í rodiny.

Nárok na sociální p#íplatek na dít" mají také p#eshrani%ní pracovníci, pokud splní 
v$echny p#edpoklady.

Ve#keré informace na téma sociálního p"íplatku na dít! (Kinderzuschlag) a 
formulá"e $ádostí najdete na adrese www.arbeitsagentur.de/familie-und- 
kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag.



Ochrana mate"ství/mate"ská dovolená

T"hotné !eny a matky krátce po porodu po!ívají p#i práci, odborném vzd"lávání a 
p#íprav" nebo p#i studiu zvlá$tní ochranu a bere se na n" zvlá$tní ohled. P#edpisy 
na ochranu mate#ství chrání matky i d"ti b"hem t"hotenství, po porodu a v dob" 
kojení. Tato ochrana zahrnuje mj. zaji$t"ní p#íjmu v dob" zákazu v&konu práce, 
zaji$t"ní bezpe%ného pracovi$t" a zvlá$tní ochranu p#ed v&pov"dí. 

Va$e léka#ka, resp. léka# vám m'!e v t"hotenství potvrdit, !e nesmíte vykonávat 
ur%ité %innosti. Tento individuální zákaz v&konu práce slou!í k ochran" va$eho 
zdraví a zdraví va$eho dít"te a závisí v&lu%n" na odborném léka#ském posouzení.  

Upozorn!ní: Individuální zákaz v&konu ur%it&ch prací vysloven& léka#em nezna-
mená, !e by se jednalo zárove, o potvrzení o do%asné pracovní neschopnosti!

Pro vyslané zam"stnankyn", které ot"hotní v dob" jejich vyslání do N"mecka, 
platí n"mecké p#edpisy na ochranu mate#ství. Náhradu mzdy jim v p#ípad" indivi-
duálního zákazu v&konu ur%it&ch prací musí platit jejich vysílající zam"stnavatel.

Informace a poradenství: Zemské #editelství Sasko, odbor BOZP (Landesdirektion 
Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz) – pracovi$t" v Saské Kamenici, Drá!)anech 
nebo Lipsku závisle na va$em míst" v&konu práce.

Pen!$itá pomoc v mate"ství

P"íslu#ná instituce: Va$e zdravotní poji$-ovna

Pen"!itou pomoc v mate#ství (PPM) vám poskytuje va$e zdravotní a nemocenská 
poji$-ovna b"hem trvání zákonné ochranné doby v mate#ství, tj. $est t&dn' p#ed 
porodem, v den porodu a prvních osm t&dn' po porodu.  



V p#ípad" porodu dvoj%at %i vícer%at nebo p#ed%asného porodu se podp'r%í doba 
u PPM prodlou!í z osmi t&dn' na dvanáct t&dn' po porodu. Poskytování PPM se 
prodlou!í o %ty#i t&dny také v p#ípad", pokud bylo u narozeného dít"te do osmi 
t&dn' po porodu zji$t"no a léka#em potvrzeno zdravotní posti!ení a zárove, byla 
p#íslu$né zdravotní a nemocenské poji$-ovn" podána !ádost o prodlou!ení 
ochranné doby v mate#ství. 

V&$e pen"!ité pomoci v mate#ství %iní maximáln" 13 eur za den.

Rozdíl mezi maximální %ástkou ve v&$i 13 eur a %ist&m v&d"lkem hradí u poji$t"-
nek ú%astn&ch zákonného zdravotního a nemocenského poji$t"ní zam"stnavatel 
jako p#ísp"vek k pen"!ité pomoci v mate#ství.

Pen"!itá pomoc v mate#ství nále!í !enám, které jsou dobrovoln" nebo povinn" 
poji$t"ny v systému zákonného zdravotního a nemocenského poji$t"ní a mají 
nárok na v&platu nemocenského. Pen"!itou pomoc v mate#ství obdr!í také !eny 
vykonávající zam"stnání typu minijob. Závisle na druhu poji$t"ní mohou zam"st-
nankyn" vykonávající zam"stnání malého rozsahu uplatnit nárok na pen"!itou 
pomoc v mate#ství v'%i zdravotní a nemocenské poji$-ovn" nebo v'%i Spolkovému 
ú#adu pro sociální poji$t"ní (Bundesversicherungsamt).

Dal$í p"edpoklady:
–  existuje pracovní pom"r nebo smlouva o v&konu domácí práce v pracovním 

pom"ru;
–  pracovní pom"r byl b"hem t"hotenství p#ípustn" rozvázán v&pov"dí nebo
–  pracovní pom"r byl zahájen po za%átku zákonné ochranné doby v mate#ství.

O pen"!itou pomoc v mate#ství musíte za!ádat u své zdravotní a nemocenské po-
ji$-ovny a v této souvislosti p#edlo!it léka#skou zprávu (potvrzení) o p#edpoklá-
daném dni porodu.

Dal#í informace na téma pen!$ité pomoci v mate"ství najdete na webové 
stránce své zdravotní a nemocenské poji#&ovny.



Rodi'ovská dovolená / rodi'ovsk% p"ísp!vek / 
zemsk% p"ísp!vek na v%chovu dít!te

Rodi'ovská dovolená

P"íslu#ná instituce: vá$ zam"stnavatel

Rodi'ovská dovolená (Elternzeit; n"kdy zvaná té! „rodi%ovská doba“), vám dává 
mo!nost pe%ovat o dít" a zárove, neztratit kontakt se sv&m povoláním.

Jako zam"stnankyn" %i zam"stnanec máte a! do dosa!ení t#í let v"ku dít"te nárok 
na rodi'ovskou dovolenou. B"hem jejího %erpání nemusíte pracovat, p#i%em! 
va$e pracovní místo z'stane zachováno a zam"stnavatel vám nesmí dát v&pov"). 
Rodi%ovskou dovolenou m'!e %erpat matka nebo otec dít"te sama/sám, nebo oba 
rodi%e spole%n". D'le!ité je, !e s dít"tem !ijete ve spole%né domácnosti, pe%ujete 
o n"j a vychováváte ho v p#evá!né mí#e osobn" a b"hem %erpání rodi%ovské dovo-
lené nepracujete déle ne! 30 hodin t&dn". 

(ádost o poskytnutí rodi%ovské dovolené do t#í let v"ku dít"te musíte podat 
zam"stnavateli nejpozd"ji sedm t&dn' p#ed odchodem na ni. Po skon%ení rodi%ovské 
dovolené vám musí zam"stnavatel nabídnout rovnocenné pracovní místo. 

Rodi'ovsk% p"ísp!vek

P"íslu#ná instituce: útvar správy rodi%ovsk&ch p#ísp"vk' (Elterngeldstelle) m"st-
ského nebo okresního ú#adu, kter& je pro vás p#íslu$n&

Rodi'ovsk% p"ísp!vek (Elterngeld) je státní finan%ní podpora pro rodi%e, kte#í by 
po porodu cht"li o své dít" po ur%itou dobu osobn" pe%ovat, a proto v této dob" 
nejsou pln" v&d"le%n" %inní. Rodi%ovsk& p#ísp"vek mohou obdr!et také rodi%e, 
kte#í p#ed porodem nevykonávali v&d"le%nou %innost.



Na d"ti narozené od 1. %ervence 2015 se rodi%ovsk& p#ísp"vek poskytuje ve dvou 
variantách: jednak jako tzv. základní rodi%ovsk& p#ísp"vek (Basiselterngeld), je! 
odpovídá dosud platné právní úprav" rodi%ovského p#ísp"vku (Elterngeld), a jed-
nak jako tzv. rodi%ovsk& p#ísp"vek plus (ElterngeldPlus). V p#ípad" uplatn"ní ro-
di%ovského p#ísp"vku plus mohou matka i otec dít"te navzájem kombinovat 
pobírání rodi%ovského p#ísp"vku s prací na krat$í pracovní dobu (tj. na %áste%n& 
úvazek). Rodi%'m, kte#í se po porodu brzy vrátí do práce na %áste%n& úvazek, bude 
rodi%ovsk& p#ísp"vek vyplácen po del$í dobu.

V&$e rodi%ovského p#ísp"vku %iní zhruba dv" t#etiny dosavadního p#íjmu a záro-
ve, nejmén" 300 eur a maximáln" 1 800 eur. Rodi%ovsk& p#ísp"vek se vyplácí po 
dobu 12 m"síc'. Pokud si matka a otec dít"te rodi%ovskou dovolenou rozd"lí, mo-
hou pobírat základní rodi%ovsk& p#ísp"vek maximáln" 14 m"síc'. Jeden rodi% p#i-
tom m'!e pobírat rodi%ovsk& p#ísp"vek po dobu nejmén" dvou a nejdéle dvanáct 
m"síc'. 

Rodi%ovsk& p#ísp"vek plus (ElterngeldPlus) se vypo%te jako základní rodi%ovsk& 
p#ísp"vek (Basiselterngeld), ale jeho v&$e %iní maximáln" polovinu %ástky ro-
di%ovského p#ísp"vku, kter& by rodi%'m nále!el v p#ípad", kdyby po porodu dít"te/
d"tí nem"li p#íjem z v&d"le%né %innosti vykonávané na %áste%n& úvazek. Na druhé 
stran" je v$ak vyplácen dvojnásobn" dlouhou dobu, tj. jeden m"síc základního ro-
di%ovského p#ísp"vku = dva m"síce rodi%ovského p#ísp"vku plus.

Pro p#iznání rodi%ovského p#ísp"vku musíte splnit tyto p"edpoklady:
–  osobn" pe%ovat o dít" po porodu a zaji$-ovat jeho v&chovu;
– !ít s dít"tem ve spole%né domácnosti;
– nevykonávat v&d"le%nou %innost v rozsahu více ne! 30 hodin t&dn";
– mít své bydli$t" nebo obvyklé bydli$t" v N"mecku.

Upozorn!ní: Nárok na rodi%ovsk& p#ísp"vek mají také ob%ané %lensk&ch stát' EU, 
Islandu, Lichten$tejnska, Norska a *v&carska, pokud v N"mecku vykonávají 
v&d"le%nou %innost nebo v N"mecku bydlí.



Státním p#íslu$ník'm jin&ch zemí m'!e b&t rodi%ovsk& p#ísp"vek p#iznán v p#ípad", 
pokud mají tzv. povolení k usazení nebo tzv. povolení k dlouhodobému pobytu – 
EU %i jiné povolení k pobytu, na jeho! základ" jsou oprávn"ni vykonávat 
v&d"le%nou %innost.

Více informací najdete na portálu www.familie.sachsen.de. P"íslu#n% útvar 
správy rodi'ovsk%ch p"ísp!vk( (Elterngeldstelle) a formulá"e $ádostí najdete 
na adrese https://amt24.sachsen.de/.

Zemsk% p"ísp!vek na v%chovu dít!te

P"íslu#ná instituce: útvar správy rodi%ovsk&ch p#ísp"vk' a p#ísp"vk' na v&chovu 
(Eltern-/Erziehungsgeldstelle) m"stského nebo okresního ú#adu, kter& je pro vás 
p#íslu$n& 

Rodi%'m !ijícím na území Saska m'!e b&t ve druhém a t#etím roce !ivota dít"te 
p#iznán zemsk& p#ísp"vek na v&chovu dít"te (Landeserziehungsgeld). Prost#ednic-
tvím zemského p#ísp"vku na v&chovu dít"te podporuje Svobodn& stát Sasko ze-
jména rodi%e, kte#í se rozhodli, !e o své dít" budou del$í dobu osobn" pe%ovat v 
domácnosti, nap#íklad pokud by cht"li %erpat zákonnou rodi%ovskou dovolenou v 
plné délce t#í let. Vyplácení zemského p#ísp"vku na v&chovu dít"te je zpravidla 
vylou%eno, kdy! dít" umístíte v za#ízení p#ed$kolní pé%e podporovaném ze stát-
ních prost#edk' nebo pro n"j uplatníte nárok na státní podporu na jinou denní 
pé%i.

Více informací na téma zemského p"ísp!vku na v%chovu dít!te (nárok, pod-
p(r'í doba, v%#e apod.) najdete na portálu www.familie.sachsen.de.

Zálohové v%$ivné

P"íslu#ná instituce: Ú#ad pé%e o d"ti a mláde! (Jugendamt) m"stského nebo 
okresního ú#adu, kter& je pro vás místn" p#íslu$n& 



Nárok na zálohové v&!ivné (Unterhaltsvorschuss; v +R zvané té! „náhradní v&!i-
vné“) mají d"ti !ijící u rodi%e-samo!ivitele, jim! druh& rodi% neplatí v&!ivné nebo 
ho neplatí pravideln". Pro rodi%e-samo!ivitele p#itom není stanoven !ádn& limit 
p#íjm'. Rozhodnutí soudu stanovující druhému rodi%i vy!ivovací povinnost není 
nezbytné. Pokud druh& rodi% (povinná osoba) není zcela nebo %áste%n" schopen 
v&!ivné uhrazovat, uplatní v'%i n"mu stát nárok ve v&$i vyplaceného zálohového 
v&!ivného.

Zálohové v&!ivné nále!í dít"ti, které:
–  je$t" nedosáhlo v"ku 12 let, 
–  !ije v oblasti p'sobnosti zákona u jednoho ze sv&ch rodi%', kter& je svobo-

dn&, ovdov"l&, rozveden& nebo odd"len" !ijící, a 
–  jemu! druh& rodi% neuhrazuje nebo neuhrazuje pravideln" v&!ivné nebo, 

pokud druh& rodi% ji! zem#el, nebo které nedostává sirot%í dávky nejmén" 
ve v&$i odpovídající p#íslu$nému zálohovému v&!ivnému. 

–  Cizinci bez práva volného pohybu v EU pot#ebují tzv. povolení k usazení 
nebo povolení k pobytu oprav,ující vykonávat v&d"le%nou %innost; v 
p#ípad" povolení k pobytu se navíc individuáln" prov"#uje spln"ní dal$ích 
p#edpoklad'. 

Upozorn!ní: Zálohové v&!ivné mohou obdr!et rovn"! d"ti ve v"ku od 12 let a! do 
dosa!ení v"ku 18 let (tj. do 18. narozenin) za p#edpokladu, !e nejsou odkázané na 
dávky podle II. knihy sociálního zákoníku SRN (SGB II), nebo kdy! rodi%-samo!ivi-
tel pobírající dávky podle II. knihy sociálního zákoníku SRN (SGB II) má hrub& 
v&d"lek ve v&$i nejmén" 600 eur.

V&$e m"sí%ní %ástky zálohového v&!ivného %iní od 1. ledna 2020:
– pro d"ti ve v"ku 0 a! 5 let maximáln" 165 eur,
– pro d"ti ve v"ku od 6 do 11 let maximáln" 220 eur,
– pro d"ti ve v"ku od 12 do 17 let maximáln" 293 eur.

V#echny informace na téma zálohového v%$ivného (Unterhaltsvorschuss) a 
formulá"e $ádostí najdete na portálu www.amt24.sachsen.de.



Kontaktovat nás m($ete:

Poradna Drá$)any
Volkshaus Dresden - 
Schützenplatz 14 (1. patro), 01067 Dresden

Leona Bláhová 
Tel.: +49 351 85092728
E-mail:  leona.blahova@babs-online.eu 
 
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
E-mail:  paulina.bukaiova@babs-online.eu 
 
Poradna Lipsko
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27 
(p"ízemí), 04103 Leipzig

Paulina Krimmling (roz. Sokolowska)
Tel.: +49 341 68413085
E-mail:  paulina.krimmling@babs-online.eu
 
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
E-mail:  uenige.albert@babs-online.eu
 
*ízení chodu kancelá"í v Drá$)anech a Lipsku
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
E-mail:  melanie.claus@babs-online.eu

Jazyky

n"m%ina, %e$tina, 
 sloven$tina, angli%tina

n"m%ina, pol$tina, 
 sloven$tina, %e$tina, 
 angli%tina

n"m%ina, pol$tina, 
 angli%tina

n"m%ina, rumun$tina, 
ma)ar$tina, angli%tina

n"m%ina, angli%tina



Právní upozorn!ní o vylou"ení odpov!dnosti: Tato publikace obsahuje 
v!eobecné informace slou"ící k orientaci. Není mo"né p#evzít odpov$d-
nost za správnost v!ech obsa"en%ch údaj&, ani z nich odvodit jakékoliv 
právní nároky.  

Poradna pro zahrani"ní zam!stnance v Sasku (BABS) je iniciativou 
Saského státního ministerstva hospodá#ství, práce a dopravy a je 
financována z da$ov%ch prost#edk& na základ! rozpo"tu schváleného 
poslanci Saského zemského sn!mu.
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