
Tel: +420 29 615 0041 
e-mail: kontakt@tj-legal.com    

Ceník k vyřízení přídavků na děti z Nizozemska* 
  

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

Balíček služeb 
BASIC 

Balíček služeb 
BASIC plus 

Balíček služeb 
PREMIUM 

Poplatek ** 3 197 CZK 4 497 CZK 5 297 CZK 

Poradenství před podáním žádosti a v průběhu jejího zpracování    
Zpracování žádosti o přídavky na děti z Nizozemska a její zaslání na 
nizozemský úřad SVB doporučeně poštou spolu s podklady    

Poštovní poplatky    
Telefonické ověření zpracování žádosti na nizozemském úřadě SVB po 3 
měsících od odeslání žádosti    

Zpracování jednoho doplňujícího formuláře z nizozemského úřadu SVB    
Telefonické ověření zpracování žádosti na nizozemském úřadě SVB každého 
čtvrt roku    

Zpracování všech doplňujících formulářů z nizozemského úřadu SVB    

Zpracování písemnosti odeslané doporučeně na úřad SVB    

Odeslání potvrzení o návštěvě školy na úřad SVB    

Telefonická komunikace s českým úřadem práce    

Nahlášení ukončení zaměstnání před uzavřením žádosti     
Telefonické ověření vydání čísla BSN pro partnera/partnerku, 
manžela/manželku    

Odvolání proti zamítavému rozhodnutí    

 
Ceník dalších služeb 

Popis úkonu Poplatek ** 
Zpracování jednostránkového formuláře přijatého od úřadu SVB 397 CZK 

Zpracování dvou až čtyřstránkového formuláře přijatého od úřadu SVB 697 CZK 

Telefonická komunikace s českým úřadem práce 397 CZK  

Telefonická komunikace s úřadem SVB/Belastingdienst 397 CZK  

Zpracování písemnosti odeslané doporučeně na úřad SVB 697 CZK 

Zpracování dvojitých přídavků pro dítě/děti s těžkým zdravotním postižením 4 497 CZK 

Jiné, zde neuvedené úkony na základě písemné dohody 

 
Sankce 

1. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti) 110 CZK 

2. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky) 220 CZK 

Smluvní pokuta 2 500 CZK 

Úrok 0,05 % denně z dlužné částky 

Úrok z prodlení 5 % ročně z dlužné částky 

Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky 1 000 CZK 

Poznámky: 
* Ceník je platný od 15.11.2021 změna úkonů a poplatků vyhrazena. 
** Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. není plátcem DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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