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Základní údaje 
Irsko je zemí severozápadní části Evropy. Pevninskou hranici má 
pouze se Severním Irskem, jež je součástí Velké Británie. Irsko 
se dělí na 2 regiony soudržnosti (typu NUTS 2), nebo 8 krajů. 
Státním zřízením je parlamentní demokracie s dvoukomorovým 
parlamentem (dolní komora volena na 5 let). Předsedou vlády je 
od roku března 2011 Enda Kenny. Prezidentem Irska byl zvolen 
Michael D. Higgins, který je v úřadu od listopadu 2011. 

Struktura zahraničního obchodu  
Hlavními exportními partnery Irska jsou USA (17,9 %), Spojené 
království (17,3 %) a Belgie (15,6 %). Největšími dovozci na 
„Zelený ostrov“ jsou opět Spojené království (39,8 %), 
následované USA (13,2 %) a Německem (7,6 %). 

Hlavními exportními komoditami Irska jsou stroje a zařízení, 
počítače, chemikálie a zdravotní pomůcky. Dováží se zejména 
přístroje na zpracování dat, stroje a zařízení, chemikálie a ropa 
a ropné produkty. 

Makroekonomický výhled 
Zatímco eurozóna podle Evropské komise poroste v roce 
2014 o 0,8 % HDP, Irsku je predikován růst o 4,6 % HDP, což 
je nejvyšší číslo z celé EU. Tento optimismus pramení 
z neuvěřitelného růstu (5,8 % HDP) v prvním pololetí 2014. 
„Irský tygr“ v následujících letech mírně zpomalí (na 3,6 % 
v roce 2015), přesto bude patřit k členským zemím Evropské 
unie s nejvyšším růstem HDP. Tato transformace 
z dlouhodobé recese na astronomický růst je poháněna 
především silnými exporty zboží (přebytek čistých exportů 
okolo 20 % v poměru k HDP).  

Slabá domácí poptávka by se měla v následujících letech 
z negativních čísel přesunout do pozitivních (až 3% růst). 
Maloobchodní tržby spolu se soukromou spotřebou 
zaznamenaly v první polovině letošního roku první meziroční 
růst po dvou letech.  

Naopak na svůj deficit veřejných financí nemohou být Irové 
příliš pyšní. Ten sice od roku 2011 (-12,6 % HDP) klesá, stále je však vysoký. V roce 2015 a 2016 by se měl pohybovat 
okolo 3% hladiny HDP. Irsku klesá veřejný dluh (což mnoho států EU říci nemůže) a měl by se postupně snižovat k hranici 
100 % HDP. 

Trh práce a mzdy 
 Zaměstnanost roste 2% tempem a míra 
nezaměstnanosti od dlouhodobého maxima v 
únoru 2012 (15,1 %) sice stále klesá (11,2 % v září 
2014), i tak se však řadí nad průměr EU. 
Produktivita práce na odpracovanou hodinu v PPS 
je 7. nejvyšší v EU a dlouhodobě se pohybuje 
okolo 120% hranice. Minimální mzda je v Irsku 
zmražená od roku 2007 a v eurovém vyjádření je 
zhruba 4,5x vyšší než v ČR. Průměrné náklady 

IRSKO 
Oficiální název Irsko 
Počet obyvatel 4 591 087 (2013) 
Rozloha 70 273 km2 
Měna Euro  
Úřední jazyk irština (pouze 35 % obyv.), angličtina 

Základní makro ukazatele 2013 2014e 2015e 2016e 
Růst HDP (%) 0,2 4,6 3,6 3,7 
Míra nezaměstnanosti (%) 13,1 11,1 9,6 8,5 
Inflace (%) 0,5 0,4 0,9 1,4 
Obchodní bilance (% HDP) 20,7 21,0 19,8 18,6 
Běžný účet PB (% HDP) 3,8 5,5 5,5 5,3 
Saldo veř. financí (% HDP) -5,7 -3,7 -2,9 -3,0 
Veřejný dluh (% HDP) 123,3 110,5 109,4 106,0 
Zdroj: Evropská komise; e odhad 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (září 2014) 11,2 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 122,6 % 
Minimální měsíční mzda 1 462 EUR 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Irsko ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 3 272 € 1 512 € 
Zpracovatelský průmysl (2013) 4 491 € 1 480 € 
Stavebnictví (2013) 3 977 € 1 467 € 
Ubytování, stravování a pohostinství (2013) 2 089 € 978 € 

Sektory národního hospodářství – Irsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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práce v jednotlivých odvětvích jsou více jak 2,5krát vyšší než v tuzemsku. Například ve zpracovatelském průmyslu 
dosahují irské průměrné náklady práce téměř 4,5 tisíc eur měsíčně (oproti necelým 1,5 tisícím eur v tuzemsku). 

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sepsána do 2 měsíců od nástupu do práce a může 
být stanovena na dobu určitou, nebo neurčitou. Maximální pracovní doba je stanovena na 48 hodin týdně. Podmínky, za 
kterých je možno vyžadovat práci přesčas a její ohodnocení musí být určeny v  zaměstnanecké smlouvě. Zaměstnanci 
mají nárok na 4 týdny dovolené.  

Základy obchodního práva 
Irsko je nejlépe hodnocený stát v eurozóně podle indexu 
Doing business Světové banky. K založení soukromé 
akciové společnosti je nutné 1 až 99 akcionářů, akcionáři 
však nemohou obchodovat se svými podíly na burze.  

Pro založení veřejné akciové společnosti je potřeba 
minimálně sedm akcionářů (opět nezávisle na národnosti). 
Minimální základní kapitál je 38 092 EUR a 25 % z této 
částky musí být splaceno ke dni založení. Výhodou je, že akcie takovéto společnosti mohou být obchodovány na burze. 

Hlavní daně a odvody 
Základní sazba korporátní daně v Irsku činí 12,5 %, u 
vybraných činností (např. těžební průmysl či operace 
s půdou) je sazba 25 %. 

Daň z příjmu fyzických osob je v Irsku poměrně 
komplikovaná. Závisí to na stavu osoby, zda je daná 
svobodná, v manželském svazku, či zda mají oba 
partneři příjmy atd. Do určité částky (která se liší dle výše 
zmíněného – přibližně 30-40 tis. eur) se příjmy daní 20% 
sazbou a nad tuto částku 41% sazbou.  

Základní sazba DPH je v Irsku 23 %. Snížené sazby činí 13,5 % (na určité potraviny) a 9 % (sportovní a kulturní události, 
hotely, restaurace,…). Supersnížená sazba 4,8 % se vztahuje na zbývající potraviny.  

U plateb na sociální zabezpečení je progrese. Pokud zaměstnancova hrubá mzda nedosahuje 352 eur týdně, neplatí nic. 
Nad tuto částku je mu strhávána 4% část jeho mzdy. Zaměstnavatel platí 8,5 % ze zaměstnancovy týdenní mzdy do 356 
eur a 10,75 % nad tuto částku. Pokud má pracovník příjmy i z jiných oblastí, tak se jednotlivé sazby velice liší. 

Energetika 
Elektřina se v prvním pololetí 2014 prodávala 
velkoodběratelům za 13 eurocentů za kWh. Cena plynu od 
roku 2009 pravidelně stoupá (za 4 roky nárůst o 80 %). Za 
posledních 6 měsíců však cena plynu spadla na  
11,46 EUR/GJ. Irsko spoléhá při výrobě energie z téměř 
55 % na zemní plyn, z 25 % na fosilní paliva a 20 % na 
obnovitelné zdroje energie. Dále je z 89 % závislá na dovozu 
k pokrytí svých energetických potřeb (4. nejzávislejší stát EU).  

Investiční pobídky 
Pro zahraniční investice jsou v Irsku klíčové sektory jako 
výroba léčiv a zdravotnických přístrojů, finanční služby, 
poskytování informačních a komunikačních technologií (ICT). 
Vláda podporuje také zakládání společných podniků mezi 
zahraničními a místními investory. Nedaňové pobídky jsou sponzorovány Agenturou pro rozvoj průmyslu (IDA) a zahrnují 
kapitálové granty, záruky na úvěry či dotace na snížení nájemného, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum a vývoj. Tyto 
pobídky se odvíjejí především podle lokace a tvorby pracovních míst. 

Právní forma Minimální kapitál 

Soukromá akciová společnost - Private 
company limited by shares 

symbolický  
(1 euro) 

Veřejná akciová společnost - Public 
company limited by shares 

38 100 EUR 
(cca 1,05 mil CZK) 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 
korporátní daň 12,5 % (25 %) 
daň z příjmu jednotlivců 20 % / 41 % 
soc. zabezpečení (zaměstnanec) 0 % / 4 % 
soc. zabezpečení (zaměstnavatel) 8,5 % 
DPH 4,8 % / 9 %/ 13,5 % / 23 % 

Vývoj cen energií – Irsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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