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Návod na vyplnění přílohy L 1k-bF

1.  V jakých případech je nutné použít přílohu E 1k-bF?

Pokud si v roce 2021 v důsledku mimořádných okolností zažádáte o měsíční posouzení rodinného zvýhodnění Plus nebo pokud 
jste si zažádali o rozvržení rodinného zvýhodnění Plus na 90 %/10 %, např.:

 •  Rozchod manželů (partnerů) v roce 2021 (viz bod 7)
 •  Uzavření manželství nebo registrovaného partnerství v roce 2021 (viz body 8 a 9)
 •  Soužití partnerů, jejichž vztah existoval v roce 2021 již déle než šest měsíců (viz bod 10)
 •  Změna země pobytu dítěte v roce 2021 (viz bod 11)
 •  Platby výživného (alimenty) na dítě nebyly po celý rok 2021 poskytovány v plné výši (viz bod 12)
 •  Úmrtí (manželky/manžela, partnerky/partnera) nebo plátce výživného v roce 2021
 •  Rozvržení rodinného zvýhodnění Plus v roce 2021 na 90 %/10 % (viz bod 14)

2. Na co je třeba dbát v žádosti o rodinné zvýhodnění Plus?

3. Kdo může zažádat o rodinné zvýhodnění Plus na dítě, na které není vypláceno výživné (např. při trvajícím 
manželství rodičů, nebo pokud nebyly alimenty vůbec placeny)?
 • buď příjemce/příjemkyně rodinných přídavků na děti v plné výši, nebo
 • manželka/manžel, partnerka/partner příjemce/příjemkyně rodinných přídavků na děti (viz bod 6) v plné výši nebo 
 • oba, každý polovinu.

4. Kdo může zažádat o rodinné zvýhodnění Plus na dítě, na které je vypláceno výživné (alimenty)?
 A.  Za měsíce, ve kterých bylo výživné na dítě uhrazeno v plné výši, může být zažádáno o rodinné zvýhodnění Plus:
  • buď plátcem/plátkyní výživného v plné výši, nebo
  • příjemcem/příjemkyní rodinných přídavků na děti v plné výši, nebo 
  • oběma, přičemž každý zažádá o polovinu.
 B.  Za měsíce, ve kterých nebylo výživné na dítě uhrazeno v plné výši, může být zažádáno o rodinné zvýhodnění Plus:
  • příjemcem/příjemkyní rodinných přídavků na děti v plné výši, nebo
  • manželkou/manželem, partnerkou/partnerem příjemce/příjemkyně rodinných přídavků na děti (viz bod 6) v plné výši nebo
  • oběma, každý zažádá o polovinu.

Osobě povinné platit výživné (alimenty) nenáleží za měsíce, kdy výživné neuhradila, nebo neuhradila v plné výši, žádné rodinné zvýhodnění Plus  
(viz bod 12).

5.  Může být podána žádost o rodinné zvýhodnění Plus, pokud rodiče žijí odděleně a zákonná vyživovací povinnost 
je splněna prostřednictvím věcné podpory?
Pokud je zákonná vyživovací povinnost plněna formou věcné podpory, vzniká nárok na odečitatelnou položku na výživné. Věcnou podporu je nutné 
na vyžádání doložit písemně, buď smlouvou, nebo potvrzením od druhého rodiče, stvrzujícím uzavření dohody o věcném podpoře a jejím plnění. 
Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, vzniká nárok na rodinné zvýhodnění Plus.
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DŮLEŽITÉ: Přílohu L 1k- bF vyplňte, prosím, za každé z dětí zvlášť.

DŮLEŽITÉ: Před podáním žádosti se dohodněte, jak má být rodinné zvýhodnění Plus rozvrženo. Urychlíte tím zpracování a 
předejdete eventuálnímu daňovému doplatku.

Tiskopis E 1

Nezapomeňte uvést svůj osobní stav s datem v tiskopisech L1 nebo E1.

1.7 Osobní stav k 31. 12. 2021 (zaškrtněte, prosím, pouze jedno políčko)                      
  vdaná resp. ženatý / v registrovaném partnerství 1)

    v poměru družky/druha 1)
 
              D D M M R R R R

  svobodná/svobodý    žijící trvale odloučeně                           vdova/vdovec  

Tiskopis L1

1.2 Osobní stav k 31.12.2021 (Zaškrtněte, prosím, pouze jedno políčko)    od data (DD.MM.RRRR)
 vdaná resp. ženatý / žijící v registrovaném partnerství        žijící v poměru družky/druha  
 svobodná/svobodný          žijící trvale odloučeně                                   vdova/vdovec

Jelikož obvykle má na rodinné zvýhodnění Plus nárok několik osob (rodičů) a lze o něj požádat pouze jednou za měsíc v plné výši, nebo dvakrát za 
měsíc o polovinu částky (s výjimkou rozvržení 90 % / 10 %), je třeba zajistit, aby u každého dítěte nebylo celkem zažádáno o více než polovinu 
rodinného zvýhodnění Plus, jinak bude u každé osoby s oprávněným nárokem zohledněna polovina.

od (u svobodných není 
datum vyžadováno)

rozvedená/
rozvedený

rozvedená/
rozvedený
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6.  Kdo může jako manžel/ka, partner/ka podat žádost o rodinné zvýhodnění Plus?
Manželkou/manželem, partnerkou/partnerem je osoba, která je oprávněná pobírat rodinné přídavky a 
 • která je vdaná/ženatý, 
 • která žije v registrovaném partnerství nebo 

 • která po dobu delší než 6 měsíců v kalendářním roce žila ve společné domácnosti jako druh/družka (lhůta šest měsíců za kalendářní 
rok neplatí, pokud má partner, který nepobírá rodinné přídavky, po zbývající část kalendářního roku, ve které soužití neexistovalo, nárok 
na odečitatelnou položku za výživné na toto dítě). 

7.  Kdo může podat žádost o rodinné zvýhodnění Plus v případě rozchodu v roce 2021?

Za měsíce do rozchodu. 
(vč. měsíce kdy k rozchodu došlo) Za měsíce po rozchodu.

Příjemce/příjemkyně  
rodinných přídavků Poloviční nebo v plné výši •  poloviční nebo v plné výši včetně úhrady výživného

•  poloviční nebo v plné výši bez úhrady výživného
Manžel/-ka, partner/-ka
(do rozchodu) Poloviční nebo v plné výši

Plátce výživného
(bývalý partner, který po 
rozchodu platí výživné)

poloviční nebo v plné výši včetně úhrady výživného

Nový manžel/partner 
Po rozchodu 1) poloviční nebo v plné výši bez úhrady výživného

1) V případě společného soužití pouze tehdy, pokud nové partnerství trvalo v tomto kalendářním roce déle než šest měsíců.

Příklad:
Andrea a Werner žijí se svým dítětem v Rakousku a dne 12.5.2021 se nechali rozvést. Andrea celoročně pobírá na jejich dítě rodinné 
přídavky.
Werner platí od června 2021 po celý zbytek roku předepsané výživné (alimenty) ve výši 400 eur za měsíc.
Andrea a Werner mohou rozvrhnout rodinné zvýhodněné Plus v roce 2021 takto:

2021 leden až květen červen až prosinec

Andrea Poloviční nebo v plné výši Poloviční nebo v plné výši

Werner Poloviční nebo v plné výši (jako manžel) Poloviční nebo v plné výši (jako plátce výživného)

Andrea a Werner se rozhodli, že Werner si zažádá o rodinné zvýhodnění Plus za leden až květen v plné výši a za červen až prosinec si 
oba zažádají o polovinu.

Andrea vyplní tiskopis takto:

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte 
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu 
poloviční celou

leden

únor

březen

duben

květen

červen A

červenec A

srpen A

září A

říjen A

listopad A

prosinec A
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Werner vyplní tiskopis takto:

Pozor: Werner musí kromě toho v tiskopisu L 1k (bod 4.1) zažádat o odečitatelnou položku za výživné a 
vyplnit tyto údaje:

8. Jak se má postupovat, pokud rodiče dítěte v roce 2021 uzavřeli sňatek nebo registrované partnerství?
Pokud rodiče žili po celý rok 2021 ve společné domácnosti, nemusí vyplňovat tiskopis L 1k-bF (ale vyplní tiskopis L 1k) Ve všech ostatních 
případech může být zažádáno o rodinné zvýhodnění Plus takto:

Za měsíce před uzavřením manželství nebo  
registrovaného partnerství

Za měsíce po uzavření manželství nebo  
registrovaného partnerství (vč. měsíce, ve kterém 
bylo manželství nebo registrované partnerství 
uzavřeno)

Příjemce/příjemkyně  
rodinných přídavků

•  poloviční nebo v plné výši včetně úhrady výživného
•  v plné výši bez úhrady výživného Poloviční nebo v plné výši

Manželé/partneři  
(od uzavření manželství nebo 
registrovaného partnerství)

Poloviční nebo v plné výši

Plátce výživného  
(před uzavřením manželství nebo 
registrovaného partnerství)

poloviční nebo v plné výši včetně úhrady výživného v 
plné výši

Příklad:
Irene a Thomas žijí v Rakousku a uzavřeli manželství 25.5.2021. Před uzavřením manželství žili v samostatných bytech. Irene pobírá 
po celý rok přídavky na společné dítě, za které Thomas až do uzavření manželství platil výživné v plné výši 400 eur za měsíc. 
Irene a Thomas mohou rozvrhnout rodinné zvýhodněné Plus v roce 2021 takto:

2021 leden až duben květen až prosinec

Irene Poloviční nebo v plné výši Poloviční nebo v plné výši

Thomas Poloviční nebo v plné výši (jako plátce výživného) Poloviční nebo v plné výši (jako manžel)

Irene a Thomas se rozhodli, že si za leden až duben oba zažádají o polovinu rodinného zvýhodnění Plus a Thomas si zažádá o rodinné 
zvýhodnění Plus za květen až prosinec v plné výši. 

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte 
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden A

únor A

březen A

duben A

květen A

červen A

červenec A

srpen A

září A

říjen A

listopad A

prosinec A

Měsíční výše vyživovací povinnosti:    Celkové platby výživného provedené v roce 2021:  

4.  Odečitatelná částka za výživu a platby výživného
4.1 Odečitatelná částka za výživu za dítě, které není členem domácnosti, a na které jsem poskytoval zákonem stanovené výživné  
 (vždy vyplňte  obě pole pro částky)
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Irene vyplní tiskopis takto: 

Thomas vyplní tiskopis takto:

Pozor: Thomas musí kromě toho v tiskopisu L 1k (bod 4.1) zažádat o odečitatelnou položku za výživné a vyplnit tyto údaje:

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden A

únor A

březen A

duben A

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden A

únor A

březen A

duben A

květen A

červen A

červenec A

srpen A

září A

říjen A

listopad A

prosinec A

Měsíční výše vyživovací povinnosti:    Celkové platby výživného provedené v roce 2021:  

4.  Odečitatelná částka za výživu a platby výživného
4.1 Odečitatelná částka za výživu za dítě, které není členem domácnosti, a na které jsem poskytoval zákonem stanovené výživné  
 (vždy vyplňte obě pole pro částky)
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9. Jaké důsledky bude mít, pokud se jeden z rodičů dítěte během roku 2021 vdá/ožení s jiným partnerem?
Pokud se rodič, povinný platit výživné vdá/ožení s jiným partnerem, nebo uzavře registrované partnerství, nemá to na rodinné zvýhodnění 
Plus žádný vliv.
Pokud se rodič pobírající přídavky na dítě vdá/ožení s jiným partnerem, nebo uzavře registrované partnerství, 
 • nemá to na rodinné zvýhodnění Plus žádný vliv, pokud rodič povinný platit výživné uhradil toto výživné v plné výši.
 • nový manžel/-ka, partner/-ka může za měsíce, ve kterých nebylo zaplaceno výživné, jako manžel/-ka, partner/-ka rodiče, který má nárok  
  na rodinné přídavky, zažádat o polovinu rodinného zvýhodnění Plus, nebo o rodinné zvýhodnění Plus v plné výši.

10.  Jak postupovat v případě vzniku společného soužití partnerů v roce 2021?
Pokud během roku 2021 trvalo společné soužití po dobu delší než šest měsíců, může zažádat o rodinné zvýhodnění Plus na společné dítě 
i partner (družka/druh) rodiče, který pobírá přídavky na děti. Pokud je tato podmínka splněna, mohou partneři provést rozvržení, stejně jako 
manželé podle bodu 8. 

11.  Jak postupovat v případě, že se v roce 2021 změnila země pobytu dítěte?
Na rodinné zvýhodnění Plus má nárok pouze dítě, které bydlí v členském státě EU nebo ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku nebo na Islandu. 
Index pro rodinné zvýhodnění Plus vychází ze skutečných životních nákladů. Částky se upravují každé dva roky a jsou stanoveny v Nařízení 
Spolkového ministerstva financí (rodinné zvýhodnění Plus a odečitatelné částky, úprava nařízení EU). Změna země pobytu dítěte během roku 
ovlivňuje výši rodinného zvýhodnění Plus. Proto je nutné uvádět zemi pobytu dítěte.

Příklad:
Angelika a Paul mají šestnáctiletou dceru. Angelika a Paul pracují oba v Rakousku, rodina však bydlí v Maďarsku. Angelika celoročně 
pobírá rodinné přídavky v Rakousku. 2.5.2021 se rodina přestěhovala do Rakouska.
Za měsíce leden až duben rodině náleží rodinné zvýhodnění Plus ve výši 71,88 eur (indexovaná hodnota pro Maďarsko). Za měsíce 
květen až prosinec rodině náleží rodinné zvýhodnění Plus ve výši 125 eur (index pro Rakousko).
Paul a Angelika se rozhodli, že si Paul zažádá o rodinné zvýhodnění Plus v plné výši a Angelika o žádné zvýhodnění žádat nebude. Paul 
proto uvede jako zemi pobytu v měsíci lednu až dubnu Maďarsko (H) a v měsíci květnu až prosinci zemi pobytu Rakousko (A). Příslušnou 
částku (v tomto případě: 1 287,52 eur) vyměří finanční úřad automaticky.
Paul vyplní tiskopis takto:

12. Jak postupovat v případě, že v roce 2021 nebylo výživné na dítě placeno v plné výši?
Osobě s vyživovací povinností nenáleží za měsíce, ve kterých neplatila výživné žádná odečitatelná položka za výživné, ani rodinné zvýhodnění plus. 
V bodě 4 jsou uvedeny možnosti rozvržení.
Pokud nebylo výživné placeno v plné výši po celý kalendářní rok, postupujte následovně:
 Krok 1:  Vydělte celkovou částku na dítě, uhrazenou za rok, resp. částku zaplaceného výživného částkou vyměřené měsíční vyživovací  
  povinnosti na dítě.
 Krok 2:  Výsledek zaokrouhlený dolů na celé číslo udává počet měsíců, za které vzniká nárok na odečitatelnou položku za výživné.
 Krok 3:  Počínaje lednem (nebo vznikem povinnosti platit výživné v roce 2021) může být zažádáno o rodinné zvýhodnění Plus za  
  vypočtené měsíce.
Nezáleží na tom, kdy v roce 2021 byly platby provedeny: Pro rodinné zvýhodnění plus tak platí termín, kdy bylo nejpozději uhrazeno výživné za 
rok 2021.

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden H

únor H

březen H

duben H

květen A

červen A

červenec A

srpen A

září A

říjen A

listopad A

prosinec A
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Příklad A:
Susanne žije se svou sedmiletou dcerou v Rakousku a po celý rok pobírá na dceru rodinné přídavky. S otcem dítěte Franzem se rozešla 
hned po narození dcery. Franz má platit výživné ve výši 352 eur za měsíc (standardní sazba pro rok 2021). Platí však velmi nepravidelně 
a v roce 2021 uhradil dohromady pouze 2 500 eur.
 • Částku ve výši 2 500 eur podělíme 352, výsledek: 7,102 (krok 1). 
 • Proto má Franz nárok na odečitatelnou položku za výživné za 7 měsíců (krok 2). 
 • Franz má nárok na rodinné zvýhodnění Plus pouze za měsíc leden až červen 2021 (krok 3).
Susanne a Franz si proto mohou zažádat každý o polovinu rodinného zvýhodnění Plus za měsíce leden až červen. Za měsíce srpen až 
prosinec nemá Franz na rodinné zvýhodnění Plus žádný nárok, Susanne si může zažádat o rodinné zvýhodnění Plus v plné výši.
Susanne vyplní tiskopis takto:

Franz vyplní tiskopis takto:

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden A

únor A

březen A

duben A

květen A

červen A

červenec A

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden A

únor A

březen A

duben A

květen A

červen A

červenec A

srpen A

září A

říjen A

listopad A

prosinec A
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Pozor: Franz musí kromě toho v tiskopisu L 1k (bod 4.1) zažádat o odečitatelnou položku za výživné a vyplnit tyto údaje:

Příklad B (Varianta k příkladu A):

Příklad jako příklad A. Susanne žije se svým novým partnerem Karlem po celý rok 2021 ve společné domácnosti.
V lednu až červnu se proto nic nemění: Susanne a Franz si mohou zažádat každý o polovinu rodinného zvýhodnění Plus za měsíce leden 
až červen. 
Za měsíce srpen až prosinec nemá Franz žádný nárok na rodinné zvýhodnění Plus. 
Pro měsíce srpen až prosinec existují tyto možnosti:
a) Susanne si zažádá o rodinné zvýhodnění Plus v plné výši (jako v příkladu A).
b) Susanne a Karl si zažádají každý o polovinu
c) Karl si zažádá o rodinné zvýhodnění Plus v plné výši, Susanne si o rodinné zvýhodnění plus nepožádá

Příklad:
Manželé Anna a Matthias mají dítě, na které Anna celoročně pobírá rodinné přídavky na děti. 27.9.2021 Matthias zemřel.
O rodinné zvýhodnění Plus lze zažádat takto:

2021 leden až září říjen až prosinec

Anna Poloviční nebo v plné výši v plné výši

Matthias Poloviční nebo v plné výši

Anna se rozhodla, že za leden až září má být rodinné zvýhodnění plus v plné výši zohledněno v rámci ročního zúčtování daní zaměstnance 
– jejího zesnulého manžela za rok 2021. Za měsíce říjen až prosinec si požádá o celou částku rodinného zvýhodnění Plus.
Anna vyplní tiskopis takto:

13. Jak postupovat v případě, že v roce 2021 zemřel/-a manžel/-ka, partner/-ka?
O rodinné zvýhodnění Plus za zesnulou osobu lze požádat pouze za měsíce před jejím úmrtím.

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen A

listopad A

prosinec A

Měsíční výše vyživovací povinnosti:    Celkové platby výživného provedené v roce 2021:  

4.  Odečitatelná částka za výživu a platby výživného
4.1 Odečitatelná částka za výživu za dítě, které není členem domácnosti, a na které jsem poskytoval zákonem stanovené výživné  
 (vždy vyplňte obě pole pro částky)
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Za Matthiase musí vyplnit tiskopis takto:

14. Jak požádat o rodinné zvýhodnění Plus v případě rozvržení 90 %/10 %?
Pro děti ve věku do 10 let (u těžce postižených dětí do 16 let), které jednomu z rodičů umožňují uplatnit odečitatelnou položku, je ve zdaňovacím 
období v letech 2019 až 2021 vytvořena další možnost rozvržení. Rodič, který z převážné části nese náklady na péči o dítě, nejméně však 1 000 
eur za kalendářní rok, si může v rámci ročního zúčtování daní zaměstnance zažádat o 90 % rodinného zvýhodnění Plus, na které má nárok.

Otci společného dítěte proto náleží pouze 10 % rodinného zvýhodnění Plus. Vyplní proto bod 4 tiskopisu 
L 1k-bF takto:

2021
Měsíc

Můj vztah k dítěti Žádám o rodinné 
zvýhodnění Plus Země pobytu 

dítěte
nutno vždy 

vyplnit
Jsem osoba pobírající 

rodinné přídavky
Jsem manžel/-ka, partner/-ka u 

rodinného příspěvku pobíraného- 
oprávněným rodičem

Jsem plátce/plátkyně výživného 
a mám nárok na odečitatelnou 

částku za výživu
poloviční celou

leden A

únor A

březen A

duben A

květen A

červen A

červenec A

srpen A

září A

říjen

listopad

prosinec

Příklad: Iris splnila podmínky a v roce 2021 vykázala náklady na péči o dítě ve výši 1 100 eur. Zažádá si proto o 90 % rodinného zvýhodnění 
Plus vyplněním bodu 4. v tiskopisu L 1k-bF:

4.  Rozvržení rodinného zvýhodnění Plus při úhradě nákladů na péči o děti (rozvržení 90 %/10 %)   
     (v bodě 3 a rovněž v bodě 3 tiskopisu L 1k nesmí být uveden žádný zápis).
Aby osoba s nárokem na rodinné přídavky nebo plátce výživného, kteří v roce 2021 zaplatili zákonné výživné v plné výši, mohli požádat 
o 90 % splatného rodinného zvýhodnění Plus, musí být splněny následující požadavky:
• Rodiče žijí odděleně.
• Žadatel/-ka zaplatil/-a v roce 2021 více než polovinu nákladů na péči o dítě, a to nejméně 1 000 eur.
•  Dítě nedosáhlo k 1. lednu 2021 věku 10 let (pro těžce postižené děti se zvýšeným rodinným příspěvkem: 16 let).
•  Péči o dítě zajišťovalo kromě členů domácnosti speciální, zákonem schválené zařízení pro péči o děti, nebo kvalifikovaný pedagog. 
Druhému rodiči pak přísluší rodinné zvýhodnění ve výši 10%.

4.1 Země pobytu dítěte  
 k 31.12.2021         Změna země pobytu v průběhu roku 2021

4.2  Žádám o 90% příslušného rodinného zvýhodnění Plus a potvrzuji, že byly splněny  
  všechny uvedené podmínky. V roce 2021 jsem všechny náklady na péči o dítě uhradil/-a  
  ve vedle uvedené výši.

4.3  Mám nárok na 10 % rodinného zvýhodnění Plus, protože druhý z rodičů uplatňuje zvýhodnění ve výši 90 %.

A
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