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1 VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 

Oficiálny jazyk: írsky, anglický  

Počet obyvateľov: 4 604 029 (2014) 

HDP na obyvateľa (PPP): 39 873 € (2014) 

Inflácia: -0,5% (CPI, Feb. 2015) 

Nezamestnanosť: 10,1% (Feb. 2015) 

Hlavné mesto: Dublin 

Dôležité mestá: Cork, Galway, Limerick, Waterford, Dundalk 

Predvoľba: +353 

Mena: euro (EUR) 

Credit Rating: S&P- A (stabilný); Moody’s – Baa1 (stabilný); Fitch – A- (stabilný) 

Najvýznamnejšie krajiny importu: Veľká Británia, USA, Nemecko, Čína, Francúzsko 

Najdôležitejšie krajiny exportu: USA, Veľká Británia, Belgicko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, 

Holandsko 

 

2 DÔVODY OBCHODOVANIA A PODNIKANIA V KRAJINE 

EKONOMIKA 

Írsko je devätnástou najväčšou ekonomikou spomedzi krajín EÚ, v celosvetovom rebríčku je na 44. 

mieste (podľa štatistiky MMF).  Je členom WTO, NATO, OECD a ďalších medzinárodných organizácií. 

Dopad ekonomickej krízy na Írsko patril v rámci EÚ k tým najtvrdším. Írsko muselo prijať pomoc od 

MMF a EÚ vo forme záchranného balíka. V decembri 2013, po splnení všetkých podmienok, však 

z tohto záchranného balíka vystúpilo, a v súčasnosti (údaj z februára 2015) patrí Írsko medzi 

najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky EÚ. Na tvorbe HDP majú najväčší podiel služby (70%) 

a zamestnávajú aj najväčší podiel obyvateľstva (78%). Významný je podiel obchodných, finančných 

služieb, služieb spojených s IT a poisťovníctvom. Export služieb je pre írsku ekonomiku veľmi 

dôležitým zdrojom príjmu, s ročným prírastkom 5-10%. Nosnými odbormi írskeho priemyslu sú:  

chemický, farmaceutický, elektronický a IT. Významným podnikateľským sektorom stále zostáva 

stavebníctvo.  

PODNIKATEĽSKÁ LEGISLATÍVA A NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVANÉ FORMY PODNIKANIA V ÍRSKU 

Vzhľadom na hospodársku krízu prijala írska vláda rad opatrení na obnovenie dynamiky  

ekonomického rastu. Medzi dôležité opatrenia na podporu domácich MSP patrí predĺženie tzv. 

daňových prázdnin pre novozaložené spoločnosti (odpustenie dane z príjmu PO vo výške 12,5% pre 

nové firmy po dobu 3 rokov), podpora vedy, technológií a inovácií (500 mil. € v priebehu 5 rokov na 

podporu budovania tzv. inteligentnej ekonomiky – smart economy), podpora budovania infraštruktúry, 

vytvorenie Fondu pre stabilizáciu podnikov. Zvláštnu pozornosť venuje vláda podpore MSP a podpore 

zakladaniu podnikov občanmi Írska pri návrate z cudziny.  

Agentúra Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com) poskytuje podporu exportu IE 

spoločnostiam so zvláštnym zameraním na MSP a novovytvorené podniky v progresívnych odvetviach 

(IT, farmácia, software, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, bezodpadové technológie apod.).  



Realizuje program rozvoja tzv. inteligentnej ekonomiky s cieľom transformovať Írsko na krajinu vedy a 

výskumu a inovácií najmä v oblasti bioenergetiky, IT, aplikovanej nanotechnológie, mikroelektroniky a 

kompozitných materiálov.  

Agentúra Industrial Development Authority - IDA Ireland (www.idaireland.com) sa zameriava na 

podporu prílevu zahraničných investícií s dôrazom na moderné odvetvia (ICT, farmaceutická výroba, 

poskytovanie globálnych služieb). 

Pre malé firmy, ktoré majú 10 alebo menej zamestnancov poskytuje poradenstvo, informácie a 

finančnú podporu 35 miestnych rád - City alebo County Enterprise Board. Ich zoznam podľa 

jednotlivých regiónov a bližšie informácie nájdete na stránke www.enterpriseboards.ie. 

Právne formy zakladaných spoločností 

Sole trader: Obdoba slovenského živnostníka. Táto forma sa dá založiť veľmi jednoducho, ak však 

podnikanie zlyhá, osobné aktíva môžu byť použité na vyplatenie dlhov. Hlavnou povinnosťou je 

registrácia „self-employed person“ na úrade Revenue Commissioners (www.revenue.ie). Ak chce 

živnostník používať firemné meno, je potrebné ho registrovať na Companies Registration Office 

(www.cro.ie). 

Partnership: Táto forma podnikania vznikne dohodou dvoch alebo viacerých ľudí na spoločnom 

podnikaní. Dohoda o tomto partnerstve by mala byť spísaná právnikmi. Jednotliví partneri sú spoločne 

zodpovední za chod podnikania a v prípade jeho zlyhania sú partneri tiež spoločne zodpovední za 

vzniknuté dlhy. 

Limited Company: Ide o založenie samostatnej právnej jednotky (obdoba slovenskej s.r.o.). 

V prípade vzniku dlhov, tieto môžu byť vymáhané iba z majetku danej firmy. Firma musí byť 

zaregistrovaná na Companies Registration Office a musí jej každý rok odovzdávať správy a výsledky 

účtovníctva. Firmu je potrebné zaregistrovať aj na Revenue Commissioners  

DAŇOVÉ ASPEKTY V ÍRSKU 

Daň pre právnické osoby je stanovená na 12,5 %.  

Daň z príjmu fyzických osôb je 20 %. 

Základná sadzba dane z prenájmu nehnuteľnosti (Stamp duty) je stanovená podľa typu nehnuteľnosti 

(v závislosti, či ide o nehnuteľnosť určenú na obytné, resp. komerčné účely) vo výške alternatívne 0 % 

- 6 % alebo 9 %.  
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Daň z pridanej hodnoty: 

Sadzba dane Ročný príjem 

0 % knihy, detské oblečenie, služby v oblasti 

vzdelávania, niektoré druhy základných potravín 

a liekov 

4,8 %  živé zvieratá (bližšie informácie: Írsky daňový a 

colný úrad (Irish Tax and Customs Office, 

www.revenue.ie)  

9,0 % reštauračné služby, hotely, verejné stravovanie, 
kultúra  

13,5 % elektrická energia, vykurovacie oleje, plyn, 
veterinárne služby, stavebné služby, služby v 

oblasti dopravy (požičovne áut)  

23,0 % štandardná sadzba pre všetky tovary a služby 

Podrobné informácie o výške a popise daní sú dostupné na: www.ida.ie, www.revenue.ie, 

www.taxireland.ie a www.revenue.ie/services/main_taxhead.htm.  

1. ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

DOVOZNÝ A VÝVOZNÝ REŽIM, OBCHODNÁ PRAX 

Dovozné podmienky do Írska vyplývajú z jeho členstva v EÚ, čiže voči tretím krajinám uplatňuje 

spoločnú obchodnú politiku EÚ. Zahraničný obchod Írska sa riadi Colným sadzobníkom EÚ (Council 

Regulation No 2913/92 EC Commission Regulation No 2454/93). 

Tovar pôvodom z EÚ nepodlieha clám ani iným obmedzeniam. Tovar z iných krajín podlieha clám 

Colné sadzby sú aplikované podľa smerníc EÚ, ktoré sú založené na medzinárodnej klasifikácii 

harmonizovaného systému. Záväzné rozhodnutie o colnom zaradení „Binding Tariff Information“ (BTI) 

platí 6 rokov, pokiaľ nie je v priebehu tohto obdobia z rôznych dôvodov zrušené alebo zmenené. 

Podrobné informácie o jednotlivých položkách možno získať od Tariff Classification Unit, Office of the 

Revenue Commissioners, Government Offices, Nenangh, Co Tipperary (www.revenue.ie), prípadne 

Customs & Excise, Information Office.  

Poľnohospodárske a potravinárske produkty podliehajú poplatkom, ktoré sa menia podľa svetových 

cien, skladby potravín a pod. Zakázaný, resp. licenciou podmienený, je dovoz zbraní, munície, 

výbušnín, drog, pornografie, rastlín, živých a mŕtvych zvierat, mäsa a mäsových výrobkov, sena a 

slamy (i ako baliacich výplní) a ďalších položiek uvedených v colnom sadzobníku. Sezónne sú 

uplatňované obmedzenia na niektoré druhy poľnohospodárskej produkcie. Aktuálne informácie o 

podmienkach dovozu potravín do Írska sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva 

poľnohospodárstva, potravinárstva a morských záležitostí (Department of Agriculture, Food and the 

Marine, www.agriculture.gov.ie). 

ZÁKLADNÁ ŠTATISTIKA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

Írsko je typicky exportne orientovaná krajina, vyplýva to najmä z investícií veľkého počtu 

nadnárodných firiem, ktorých produkcia je zameraná najmä na vývoz. Írska obchodná bilancia je 

http://www.revenue.ie/
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dlhodobo výrazne aktívna. Na vývoze z krajiny sa podieľajú najviac podniky vlastnené zahraničnými 

firmami (až 85%).  

Najväčšími partnermi z hľadiska exportu sú: USA, Veľká Británia a Severné Írsko, Belgicko, Nemecko, 

Švajčiarsko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko. Najväčší objem importovaného tovaru a služieb 

pochádza z Veľkej Británie a Severného Írska, USA, Číny, Nemecka, Holandska a Francúzska.   

Obchod s tovarmi a službami 

v mil. EUR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Export 85,8 89,7 91,7 92,1 86,9 89,1 

Import 45,1 45,8 48,3 49,2 49,6 53,5 

Bilancia 40,1 43,9 43,5 42,9 37,3 35,6 

TOVAROVÁ ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU V ČLENENÍ VÝVOZ A DOVOZ 

Hlavné vývozné komodity:  

 mäso a mäsové produkty 

 nápoje 

 ropa, ropné produkty 

 organické chemikálie 

 výrobky z kovov 

 automatizované prístroje na spracovanie dát  

 metalické rudy 

 živočíšne tuky 

 rôzne výrobky 

Hlavné dovozné komodity:  

 mäso a mäsové produkty 

 nápoje 

 ropa, ropné produkty 

 organické chemikálie 

 výrobky z kovov 

 automatizované prístroje na spracovanie dát  

 metalické rudy 

 živočíšne tuky 

 rôzne výrobky 

3 PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 

Najväčším mestom Írska je hlavné mesto Dublin, druhým najväčším je Cork. Medzi ďalšie veľké a 

významné mestá patria: Limerick,  Kilkenny, Galway, Waterford a Dundalk. Najväčším prístavom je 

Dublin, dôležitým je aj Cork, nachádzajúci sa na juhu ostrova.   



V Írsku existujú 2 voľné colné zóny: na medzinárodnom letisku Shannon pri meste Limerick 

a v mestečku Ringaskiddy v blízkosti prístavu Cork (ide o Free Port Zone). V Írsku tiež existuje 

zvláštna ekonomická zóna - International Financial Services Centre (IFSC, www.ifsc.ie) v Dubline, kde 

pôsobia za zvýhodnených daňových podmienok viaceré zahraničné finančné spoločnosti.  

DUBLIN 

DUBLIN je hlavným mestom Írska, ktoré leží v nížine v grófstve Louth. Dublin je centrom írskej 

ekonomiky, podieľa sa na tvorbe HNP v podiele 38%. V Dubline je zamestnaných viac než 30% 

celkovej pracovnej sily Írska.  Významným je finančný sektor (sídlo International Financial Services 

Center), v Dubline sa sústreďuje aj IT sektor, farmaceutický priemysel, turizmus, a taktiež najviac 

priemyselných závodov: pivovar St. James’ Gates Brewery, liehovary, mlyny, závody na výrobu 

trvanlivého pečiva, vlnených látok, odevov, topánok a nábytku.  

4 PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 

Írsko predstavuje malý a izolovaný trh, čo predstavuje určité nevýhody pre vzdialenejších 

dovozcov. Okrem toho, írske podnikateľské subjekty k možnostiam rozvoja spolupráce s novými 

podnikateľskými subjektmi pristupujú opatrne a pomerne zdržanlivo. Realizácia projektov 

spolupráce vyžadujú aktívnu prítomnosť záujemcov o spoluprácu v teritóriu (napr. formou účasti na 

veľtrhoch a pod.). Väčšinu firiem v Írsku tvoria malé a stredné podniky, s obmedzenou kapacitou 

pre subdodávky. Hnacím motorom írskej ekonomiky sú zahraničné investície (40% podiel na 

tvorbe HDP a 85% exportu).  

Priestor pre slovenských podnikateľov vzniká v oblasti elektrotechniky a stavebných prácach, na 

lukratívnych, ale nízko objemových spotrebiteľských trhoch (napr. nábytok, stavebné materiály, 

a pod.) a v oblasti duševného vlastníctva (vývoj softwaru). Aj v týchto oblastiach je však potrebné 

konkurovať existujúcim dodávateľom, hlavne britským. Slovenskí podnikatelia sa tiež môžu 

usilovať o zakladanie aliancií a spoločných podnikov a o vývoz komplementárnych či spoločných 

produktov na zaujímavé odbytové trhy, napr. do Británie a USA, kde má Írsko silné postavenie. Je 

tiež možné uchádzať sa o projekty verejného obstarávania (alebo obstarávania pre veľké 

korporácie), napr. v oblasti energetiky a telekomunikácií.  

Možnosti pre zvýšenie slovenského exportu do Írska sú nasledovné : 

 technológie a subdodávky v oblasti životného prostredia 

 subdodávky pre projekty v oblasti infraštruktúry 

 IT – možnosť založenia joint ventures pre vývoj a distribúciu softwaru 

 mäsové a mliečne výrobky, obilniny a krmivá pre zvieratá 

 ovocie a zelenina 

 pivo, minerálne vody (presadenie sa napr. prostredníctvom silných maloobchodných 

sietí) 

 kov a kovový odpad 

 hnojivá a minerálne látky 

 ropné produkty, minerálne palivá, uhlie 

 tuhé rastlinné tuky, oleje, živočíšne a rastlinné tuky 



 organické chemikálie, obväzy a materiály pre lekárske účely 

 výrobky z gumy (najmä pneumatiky) 

 výrobky z kovov 

 papier, lepenka a výrobky z nich 

 dopravné zariadenia, zariadenia na automatické spracovávanie dát, strojové 

zariadenia, kancelárske stroje a zariadenia, výrobky pre prenos a transformáciu 

energie 

 nábytok 

 obuv, odevy a odevné výrobky, posteľná bielizeň 

5 OBCHODUJEME A PODNIKÁME V ÍRSKU 

V krajine sa uplatňujú štandardné zvyklosti zaužívané vo vyspelých priemyselných krajinách. Írski 

podnikatelia sú v porovnaní so zvyklosťami na kontinente často krát opatrnejší a konzervatívnejší, 

a preto býva dosiahnutie dohody obvykle časovo náročnejšie.  

Na írsky trh sa dá preniknúť rôznymi spôsobmi, napr. vytvorením vlastnej predajnej kancelárie, 

predajom cez sprostredkovateľa alebo distribútora, prostredníctvom veľkoobchodníkov alebo 

dealerov, alebo priamym predajom obchodným reťazcom, obchodným domom, špecializovaným 

predajniam a pod. Je veľmi dôležité udržiavať osobný kontakt s írskymi odberateľmi a dovozcami, 

pravidelne ich navštevovať.  

Prvý obchodný kontakt je vhodné nadviazať prostredníctvom emailu alebo telefonátu. V prípade 

telefonického rozhovoru je nutné jeho obsah dodatočne potvrdiť emailom. Obchodné stretnutie je 

potrebné si dohodnúť vopred, je veľmi nevhodné prísť neohlásený. Nie je vhodné žiadať 

o schôdzku v príliš skorých ranných hodinách (obchodné rokovania sa začínajú najskôr o desiatej 

hodine). V piatok, najmä popoludní, nie je zvykom realizovať obchodné stretnutia, ani prijímať 

návštevy. Obchodné stretnutia spravidla netrvajú dlhšie než 1-2 hodiny. Na obchodné stretnutie 

treba prísť včas, aj keď partner môže meškať. Bežné je podávanie rúk. Vizitky si treba pripraviť 

v anglickom jazyku, s uvedením funkcie a bez titulov. Častý je rýchly prechod na oslovovanie 

krstnými menami.  Pokračovaním dopoludňajšieho rokovania môže byť obed, niekedy aj obchodné 

raňajky, a veľmi populárna je aj návšteva obľúbeného "pubu", kde najprv platí hostiteľ, potom sa 

môže zapojiť aj hosť.  

Írovia sú korektnými obchodnými partnermi, správajú sa zdvorilo, ale uvoľnene, dávajú menší 

dôraz na etiketu. Na rozdiel od Britov pristupujú k predmetu jednania priamo, bez dlhších 

spoločenských konverzácií, aj keď small talku na úvod je tiež vhodný. Vhodné témy pre small talk 

sú napr. počasie, šport, doprava, nejaká aktualita, a pod. Írsky obchodníci sú menej zdržanlivý 

a viac priateľský voči cudzincom ako Briti. Sú to však skúsení vyjednávači, majú pragmatický 

prístup k problémom a tvrdo presadzujú svoje záujmy. Uprednostňujú krátkodobé plánovanie a 

stratégiu, nemajú radi detaily. Aj keď je dosiahnutá formálna dohoda, je potrebné sa pripraviť aj na 

prípadné zmeny. Po podpísaní zmluvy však jednoznačne dodržiavajú všetky dojednané záväzky, 

lehoty a pod., a to isté očakávajú aj od svojich obchodných partnerov.   

 



6 UŽITOČNÉ KONTAKTY V ÍRSKU 

1. Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničného obchodu, www.dfa.ie 

2. Medzinárodné centrum finančných služieb, www.ifsconline.ie 

3. Agentúra na podporu podnikania Enterprise Ireland, www.enterprise-ireland.com 

4. Agentúra na podporu priemyselného rozvoja IDA Ireland , www.idaireland.com 

5. Agentúra pre trvalo udržateľnú energetiku Írsko, www.seai.ie 

6. Írska vedecká nadácia, www.sfi.ie 

7. Írska obchodná komora, http://www.cbi.org.uk/ 

8. Dublinská obchodná a priemyselná komora, www.dublinchamber.ie 

9. Zväz írskych zamestnávateľov, www.ibec.ie 

10.  Zväz stavebného priemyslu, www.cif.ie 

11.  Databáza írskych firiem a organizácií Kompass, www.kompass.ie 

12.  Ústredný portál pre podnikateľov, www.basis.ie 

13.  Výstavy, veľtrhy, http://www.tradeshowalerts.com/ireland/ 
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