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ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘÍDAVKY NA DĚTI Z NĚMECKA  
CENÍK * 

Poplatky v rámci balíčku se týkají úkonů provedených do rozhodnutí o žádosti. 
Balíček služeb 

BASIC 
Balíček služeb 

MEDIUM 
Balíček služeb 

PREMIUM 

Poplatek včetně DPH** 160,00 € 255,00 € 270,00 € 

Poradenství před podáním žádosti o přídavky na děti z Německa a v průběhu jejího 
zpracování 

   

Zpracování žádosti o přídavky na děti z Německa a její zaslání na německý úřad 
Familienkasse doporučeně poštou spolu s povinnými přílohami 

   

Poštovní poplatky    

Ověření přijetí žádosti na německém úřadě Familienkasse    

Telefonické ověření zpracování žádosti na německém úřadě Familienkasse po 6 
měsících od odeslání žádosti 

   

Zpracování odpovědi na jednu písemnost z německého úřadu Familienkasse    

Telefonické ověření zpracování žádosti na německém úřadě 

Familienkasse každého půl roku 
   

Zpracování odpovědi na všechny písemnosti z německého úřadu Familienkasse    

Vyžádání jednoho potvrzení od německého zaměstnavatele    

Zpracování jedné úřední písemnosti z podnětu klienta     

Žádost o přídavky na děti z Německa na další nově narozené dítě    

 
CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB 

pro klienty, jejichž žádost o přídavky na děti z Německa zpracovala společnost TJ-Legal, s.r.o. 

Popis úkonu Poplatek včetně DPH** 

Zpracování odpovědi na jednu písemnost z německého úřadu Familienkasse  60,00 € 

Vyžádání jednoho potvrzení od německého zaměstnavatele 36,00 € 

Zpracování jedné úřední písemnosti z podnětu klienta, resp. jedné písemnosti pro jiný zahraniční úřad 60,00 € 

Žádost o přídavky na děti z Německa na další nově narozené dítě 150,00 € 

Zpracování podkladů k prověření nároku na momentálně čerpané přídavky na děti 150,00 € 

Žádost o přídavky na děti z Německa na dítě starší 18 let 150,00 € 

Žádost o přídavky na děti z Německa z důvodu sňatku    150,00 € 

Odvolání proti rozhodnutí německého úřadu Familienkasse 72,00 € 

Odborné poradenství po telefonu nebo při osobní návštěvě (např. v souvislosti s přijatou úřední písemností 
z Familienkasse) 

36,00 €                                 
za každú začatú polhodinu 

Odborné poradenství prostřednictvím e-mailu s vysvětlením postupu při odpovědi na úřední písemnost 72,00 € 

Zpracování odpovědi na jednu písemnost z německého úřadu Familienkasse a její zaslání na zahraniční 
úřad, pokud již bylo rozhodnuto o žádosti o přídavky 

82,00 € 

Zpracování odpovědi na jednu písemnost z úřadu Familienkasse v rozsahu žádosti (min. 3-stranový 
formulář) a její zaslání na zahraniční úřad, pokud již bylo rozhodnuto o žádosti o přídavky 

150,00 € 

Telefonické kontaktování úřadu Familienkasse – cena za jeden telefonát 36,00 € 

Neúřední překlad jedné normostrany dokumentu do němčiny 15,00 € 

Úřední překlad jedné normostrany dokumentu ze slovenštiny do němčiny 19,80 € 

1. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti) 4,00 € 

2. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky) 8,00 € 

Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky 40,00 € 

Jiné, zde neuvedené úkony na základě písemné dohody 

Smluvní pokuta 100,00 € 

Úrok  0,05 % denně z dlužné částky 

Úrok z prodlení 5 % ročně z dlužné částky 
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CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB 
pro klienty, jejichž žádost o přídavky na děti z Německa nezpracovala společnost TJ-Legal, s.r.o. 

Popis úkonu Poplatek včetně DPH** 

Zpracování jedné úřední písemnosti z podnětu klienta 72,00 € 

Žádost o přídavky na děti z Německa na další nově narozené dítě, pokud jsou čerpány přídavky na starší/ho 

sourozence  
160,00 € 

Žádost o přídavky na děti z Německa na dítě starší 18 let, pokud už předtím byly čerpány přídavky na toto 

dítě 
160,00 € 

Žádost o přídavky na děti z Německa z důvodu sňatku   160,00 € 

Odvolání proti rozhodnutí německého úřadu Familienkasse 99,00 € 

Odborné poradenství po telefonu nebo při osobní návštěvě (např. v souvislosti s přijatou úřední písemností 
z Familienkasse) 

49,00 €                                 
za každú začatú polhodinu 

Odborné poradenství prostřednictvím e-mailu s vysvětlením postupu při odpovědi na úřední písemnost 89,00 € 

Zpracování odpovědi na jednu písemnost z německého úřadu Familienkasse a její zaslání na zahraniční úřad 99,00 € 

Zpracování odpovědi na jednu písemnost z úřadu Familienkasse v rozsahu žádosti (min. 3-stranový 
formulář) a její zaslání na zahraniční úřad, pokud již bylo rozhodnuto o žádosti o přídavky  

170,00 € 

Telefonické kontaktování úřadu Familienkasse – cena za jeden telefonát 39,00 € 

Neúřední překlad jedné normostrany dokumentu do němčiny 15,00 € 

Úřední překlad jedné normostrany dokumentu ze slovenštiny do němčiny 19,80 € 

1. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti) 4,00 € 

2. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky) 8,00 € 

Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky 40,00 € 

Jiné, zde neuvedené úkony na základě písemné dohody 

Smluvní pokuta 100,00 € 

Úrok  0,05 % denně z dlužné částky 

Úrok z prodlení 5 % ročně z dlužné částky 

 
Poznámky: 
* Ceník platí od 01.08.2021 do 31.12.2021, změna úkonů a poplatků vyhrazena. 
**  Společnost TJ-Legal, s.r.o., je plátcem DPH a uvedené ceny zahrnují zákonem stanovenou DPH (20%). 

 
 
        
                          Mgr. Milan Polician 

 jednatel 


