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Finsko 
 
Rodinné přídavky 
 
Rodinné přídavky se poskytují do dosažení 17. roku věku. Neexistují jiné varianty. 
 
 
Sirotčí důchod 
 
Nárok na sirotčí důchod náleží 

• jednostranně osiřelému dítěti: 
- ze soustavy národních penzí do dosažení 18. roku věku, studentům denního  
studia do 20. roku věku. Doplněk poskytovaný k základní částce je vyplácen 
pouze do 18. roku věku; 
- ze statutární soustavy v závislosti na výdělku:  do 18. roku věku 

• oboustranně osiřelému dítěti 
z každé soustavy je poskytován důchod po každém z rodičů za stejných věkových 
podmínek 

 
 
Zdroj: 
MISSOC. Social protection in the Member States of the European Union, of the European 
Economic Area and in Switzerland. Comparative Tables [cit.  2008-12-11]. 
Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_tables_en.htm#2007 
 
 
 
 

Francie 
 
Rodinné přídavky 
 
Rodinné přídavky se poskytují rodinám se dvěma a více dětmi mladšími 20 let. 
Dítě však přestává být považováno za závislé na rodičích i v případě, že je mladší 20 let, 
pokud si vydělává více, než  je stanovený strop – 55 % minimální mzdy SMIC  (809,59 
euro měsíčně), nebo individuálně samo za sebe pobírá příspěvek na bydlení nebo 
některou z rodinných dávek.  
 
Rodinám jsou přídavky v současné době vypláceny na 2 děti ve výši 120,32 euro, na 3 
děti ve výši 274,47 euro a na každé další dítě ve výši 154,15 euro měsíčně.  
 
Od určitého věku se přídavky zvyšují. Od 1. května 2008 platí úprava, že se zvýšení 
poskytuje na děti ve věku 14 let a starší ve výši 60,16 euro (částka platná do konce roku 
2008) na každé dítě. Výjimku tvoří rodiny se 2 závislými dětmi, které nepobírají zvýšení 
na starší dítě. Pro děti narozené do 30. dubna 1997 platí přechodné ustanovení – do 
dosažení 16 let pobírají zvýšení určené podle předchozí úpravy pro děti ve věku 11 let a 
starší, tj. 33,84 euro na dítě, a poté zvýšení vyšší. 
 
Rodinám pečujícím o tři a více dětí, které ztrácejí nárok na část rodinných přídavků 
vzhledem k tomu, že jedno z děti dosáhne věku 20 let, je poskytován v případě, že toto 
dítě žije v této domácnosti, paušální přídavek (v současné době 76,08 euro měsíčně) až 
do měsíce, který předchází 21. narozeninám dítěte. 
 
Rodinné přídavky jsou každoročně valorizovány k 1. lednu. 
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Sirotčí důchod  
 
Ve všeobecné soustavě zaměstnanců není sirotčí důchod poskytován.  
Sirotkům je vyplácen příspěvek na podporu rodiny (allocation de soutien familial), a to do 
věku 20 let. V případě, že dítě pracuje, nesmí jeho výdělek přesáhnout stanovený strop. 
Výše příspěvku na podporu rodiny činí v roce 2008: 
84,60 euro měsíčně pro dítě, které přišlo o pomoc jednoho rodiče. 
112,80 euro měsíčně pro dítě, které přišlo o pomoc obou rodičů. 
 
Doplňkové soustavy pro zaměstnance ARRCO a AGIRC poskytují pozůstalostní důchod 
oboustranným sirotkům. Podmínkou je, aby bylo osiřelému dítěti méně než 21 let v době 
úmrtí druhého rodiče, popř. méně než 25 let, pokud je závislé na druhém rodiči v době 
jeho úmrtí. Bez ohledu na věk se důchod přiznává zdravotně postiženému dítěti, které 
bylo uznáno invalidním před dosažením věku 21 let.  
Pozůstalostní důchod se přestává poskytovat, jakmile sirotek dosáhne věku 21 let, popř. 
25 let, pokud není studentem, učněm nebo uchazečem o zaměstnání bez pobírání dávek 
a nezaměstnaným pobírajícím dávky na integraci, nebo v případě, že přestane být 
invalidním. 
 
(Pozn.: Ve Francii existuje velké množství soustav sociálního zabezpečení  - povinných i 
doplňkových.  Všeobecná soustava zahrnuje většinu zaměstnanců a některé další skupiny 
osob.) 
 
 
Zdroje: 
Informace ze stránek Allocations familiales. [cit.  2008-12-09]. 
Dostupné z: www.caf.fr 
 
Informace ze stránek Service-Public. [cit.  2008-12-15]. 
Dostupné z: http://vosdroits.service-
public.fr/F13213.xhtml?&n=Famille&l=N10&n=Allocations%20destin%C3%A9es%20aux
%20familles%20et%20RMI&l=N156 
a 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F815.xhtml 
 
MISSOC. La protection sociale dans les Etats membres de l'Union européenne, de 
l'Espace économique européen et en Suisse. [cit.  2008-12-15]. 
Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2007/tables_part_3_fr.pdf 
 
Informace ze stránek Portail de la sécurité sociale. [cit.  2008-12-15]. 
Dostupné z: http://www.securite-sociale.fr/ 
 
Informace ze stránek AGIRC-ARRCO. [cit.  2008-12-16]. 
Dostupné z: http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/pension-de-reversion/ 
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/pension-de-reversion/ 
 
 
 

 
Německo 

 
Přídavky na děti 
 
Přídavky na děti jsou na studenty poskytovány do věku 25 let. Tato věková hranice platí 
od 1.1.2007, kdy byla snížena z 27 let. (Osobám narozeným v r. 1981 a dříve přísluší 
přídavky na děti do 27 let, osobám narozeným v r. 1982 do 26 let.) Věková hranice se 
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prodlužuje pro osoby, které vykonávaly vojenskou nebo civilní službu, o odpovídající 
dobu. 
Na každé dítě činí přídavky 154 euro měsíčně, na 4. a každé další dítě 179 euro měsíčně. 
Přídavky na děti jsou poskytovány pouze v případě, že příjmy dítěte v kalendářním roce 
nepřesahují 7 680 euro. U příjmů ze závislé činnosti se započítává čistý příjem. V případě 
podpory BAföG se jako příjem započítává pouze ta část, která se poskytuje jako 
příspěvek. Jako příjem se započítává rovněž stipendium. 
 
 
Pozůstalostní důchod 
 
Pozůstalostní důchod po zemřelých rodičích se poskytuje dětem po dobu studií až do 
věku 27 let. 
 
 
Zdroj: 
Informace ze stránek DGB Jugend. [cit.  2008-11-19]. 
Dostupné z: http://www.dgb-jugend.de/studium/dein_geld 
 
 
 

 
Nizozemsko 

 
Přídavky na děti 
 
Rodinné přídavky se poskytují na děti mladší 18 let. Do 16. roku věku dítěte není pro 
nárok na přídavky na děti důležité, co dítě dělá. Od 16. roku věku dítěte je nárok na 
přídavky na děti pouze tehdy, jestliže dítě chodí do školy, je neschopné práce nebo je 
nezaměstnané a registrované jako uchazeč o zaměstnání.  
Nárok na přídavky zaniká, jestliže dítě ve věku 16 – 17 let studuje na univerzitě nebo na 
odborné vysoké škole nebo jestliže pracuje více než 19 hodin týdně. Vlastní příjem dítěte 
nesmí přesáhnout určitý limit. 
 
 
Pozůstalostní dávky 
 

• jednostranně osiřelé děti: 
Osobě pečující o dítě ve věku do 18 let, které ztratilo jednoho rodiče, náleží sirotčí 
dávka Anw pro jednostranně osiřelé dítě („dávka pro polovičního sirotka“). Dávka 
se vyplácí na rodinu/domácnost, nezávisle na počtu dětí.  
 

• oboustranně osiřelé děti: 
Oboustranně osiřelé dítě mladší 16 let má nárok na sirotčí dávku. Nad tuto 
věkovou hranici se sirotčí dávka poskytuje: 
- do 18 let v případě, že má osiřelé dítě minimálně ze 45 % sníženou výdělečnou 
schopnost,  
- do 21 let v případě, že osiřelé dítě studuje. 
 
 

Zdroje: 
 
Informace ze stránek: SVB - Sociale Verzekeringsbank. [cit.  2008-12-17]. 
Dostupné z: http://www.svb.nl/internet/de/regelungen/anw/index.jsp 
 
Kindergeld in den Niederlanden. SVB - Sociale Verzekeringsbank [cit.  2008-12-17]. 
Dostupné z: http://www.svb.nl/Images/9160DZ_1107_tcm67-44606.pdf 
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Informationen zum Anw. SVB - Sociale Verzekeringsbank. [cit.  2008-12-17]. 
Dostupné z: http://www.svb.nl/Images/9130DZ_0408_tcm67-36417.pdf 
 
 

 
 

Švédsko 
 

Rodinné přídavky 
 
Na rodinné přídavky mají nárok všichni občané s jedním nebo více dětmi a trvalým 
pobytem ve Švédsku. Základní dávka je vyplácena na každé dítě do věku 16 let. Do věku 
20 let je poskytována v případě, že děti studují na střední škole, a do 23 let, pokud 
navštěvují speciální školu pro osoby s poruchami učení. 
 
Doplňková dávka je vyplácena rodinám se dvěma a více dětmi.  
 
Dětem studujícím na vysoké škole jsou poskytovány tzv. studijní granty (studijní 
příspěvky), které vyplácí Národní rada pro pomoc studentům. Tyto příspěvky jsou 
poskytovány automaticky, není třeba o ně žádat. Jsou vypláceny v průběhu 
akademického roku mimo období prázdnin. 
 
Poznámka: Není k dispozici informace, jaká výše studijního grantu je poskytována. 
Vypadá to, že je stejná jako výše dosavadních přídavků. Rodinné přídavky se tak jakoby 
automaticky vyplácí dál, pokud dítě pokračuje ve studiu na střední nebo vysoké škole. 
V některém zdroji se píše o studijním grantu ve stejné výši, jako je základní rodinný 
přídavek. 
 
  
Sirotčí důchod 
 
Na sirotčí důchod mají ze zákona nárok děti do 18 let věku v případě, že přijdou alespoň 
o jednoho rodiče. Po dosažení 18 let se tento důchod vyplácí za podmínky, že dítě 
studuje, a to nejdéle do června roku, v němž dosáhne 20 let. 
 
 
 
Zdroje: 
 
Informace ze stránek ISSA  [cit.  2008-12-08]. 
Dostupné z: http://www.issa.int/aiss/Observatory/Social-Security-Databases 
 
Child allowance and large family supplement. [cit.  2008-12-08]. 
Dostupné z: 
http://www.forsakringskassan.se/fakta/andra_sprak/barnbidrag_eng/index.php 
 
Swedish family policy. [cit.  2008-12-10]. 
Dostupné z: http://www.iesf.es/fot/Family-policy-S-2003.pdf 
 
Social protection systems in Member States – MISSOC [cit.  2008-12-10]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm 
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Velká Británie 
 
 
 
Rodinné přídavky 
 
Nárok na rodinné (dětské) přídavky a také daňové bonusy mají ve Velké Británii osoby 
s trvalým pobytem v Británii a pečující o jedno nebo více dětí. Dávky se vyplácejí na děti 
mladší 16 let nebo do věku 19 let, pokud studují. 
 
Výše dětského přídavku: 18,05 liber týdně pro nejstarší oprávněné dítě a 12,10 liber na 
každé další dítě (od dubna 2007). 
 
Daňový dětský bonus (Child tax credit): Závisí na příjmu rodičů. Minimální bonus je 
vyplácen při hrubém ročním příjmu do 58,175 tisíc liber. Vyšší částky jsou vypláceny 
rodinám s nižšími hladinami příjmu a pokud je v rodině více než jedno oprávněné dítě. 
Tento bonus se vyplácí navíc k dětskému přídavku a k tzv. „working tax credit“ pro 
nízkopříjmové zaměstnance. 
 
 
Sirotčí důchod 
 
Velká Británie nemá sirotčí důchody. 
 
Situaci řeší takto: Pokud dítě ztratí jednoho rodiče, zvýší se částka příspěvku pro 
ovdovělého rodiče o 11,35 liber týdně na každé oprávněné dítě, na které je vyplácen 
dětský přídavek, nebo o 9,70 liber na dítě, na které je vyplácen dětský přídavek ve vyšší 
sazbě. 
 
Příspěvek pro ovdovělého rodiče (Widowed parentś allowance) ve výši 90,70 liber týdně 
(od dubna 2008) je poskytován rodiči s alespoň jedním dítětem ve věku do 19 let, na 
které pobírá dětský přídavek. Tento příspěvek je tedy podmíněn pobíráním dětského 
přídavku a také je s ním ukončen. 
 
Pokud dítě ztratí oba rodiče, vyplácí se příspěvek pro opatrovníka (Guardian´s Allowance) 
ve výši 11,35 liber týdně. Jeden z rodičů dítěte musí splňovat podmínku trvalého pobytu 
a příjemci dávky musí být přiznán dětský přídavek na sirotka. 
 
 
Zdroje: 
 
Informace ze stránek ISSA [cit.  2008-12-08]. 
Dostupné z: http://www.issa.int/aiss/Observatory/Social-Security-Databases 
 
MISSOC TABLES 2007. Comparative Tables on Social Protection in the 27 Member States 
of the European Union, in the European Economic Area and in Switzerland. [cit.  2008-
12-11]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_tables_en.htm 
 
 


