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1. VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
 
 Oficiálny názov krajiny: 
a) miestny názov (v latinke): Džomhuríje Eslámíje Irán 
b) anglicky názov: The Islamic Republic of Iran (IRI) 
c) slovenský názov: Iránska islamská republika (IIR) 

Hlavné mesto: 
a) miestny názov: Tehran b) anglicky názov: Tehran c) slovenský názov: Teherán 

Počet obyvateľov: 73,6 mil 
 
Hlavné mesto: cca 15 mil. 
Asi 3-4 mil. obyvateľov žije v okolí. Rozloha mesta je 3 000 km2 a nachádza sa na úpätí 
pohoria 
Alborz v nadmorskej výške 1 700 až 2 200 m 
Ďalšie veľké mestá sú: Mašhad - 1,5 mil. obyv., Tabríz -1 mil. obyv.; Šíráz -1 mil. obyv.; 
Esfahán - 1 mil. obyv.Viac ako 1 mil. obyvateľov má ďalších 11 miest. Asi 5 miliónov Iráncov 
žije v zahraničí, z toho najviacej v USA v oblasti Kalifornie (cca 2,5 mil.) 
 
Rozloha: 1 648 195 km2 

Z toho zemská súš – 1 636 195 km2 ; voda – 12 000 km2 ; dĺžka hraníc celkom – 5 440 km (Irak 
1 458 km, Turkmenistan 992 km, Afganistan 936 km, Pakistan 909 km, Azerbajdžan 432 km + 
enkláva 179 km, Arménsko 35 km; dĺžka morského pobrežia je 2.440 km (oblasť Kaspického 
mora z toho je 992 km) 
 
Úradný / rokovací jazyk: 
Perzský (fársí), patrí do skupiny indoeurópskych jazykov. Má miestne dialekty a hovorí ním 
cca 58% obyvateľstva Iránu. 
Ďalší rokovací jazyk: anglický 
Najrozšírenejšími neúradnými jazykmi, ale vítanými rokovacími jazykmi sú turečtina a 
azerbajdžanská turečtina, ktorou hovorí 26% obyv., kurdština 9% obyv., luri 2% obyv., 
balochi 1% obyv., arabština 1% obyv., arménština a iné 2% obyvateľov. 
 
Mena/ výmenný kurz: 1 EUR = 32 481 iránsky riál /IRR/ (kurz júl 2015) 
 
Demografické údaje: 
Populácia, ktorá v rokoch 1976-1986 dosahovala 30 mil. sa v súčasnosti dostala na 
dvojnásobnú úroveň. Až 45 % populácie predstavujú obyvatelia do 14 rokov a 26 % medzi 15 
-30 rokmi. V roku 2050 sa odhaduje počet obyvateľstva na 115 mil.. Priemerná dĺžka života u 
mužov je 68 rokov a u žien 72 rokov. 
 
Vekové zloženie: 
0 - 14 rokov – 21,7 % 
15 – 64 rokov – 72,9% (najpočetnejšia veková skupina je vo veku 15-30 rokov) 
65 rokov a viac – 5,4% 
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Zloženie obyvateľstva predstavuje mnohonárodnostný štát a radí ho do 3 základných 
etnických skupín: 
a/ iránskej – indoeurópskej, z ktorej tvoria Peržania 36 mil., Kurdi 6 mil., Beludžovia 0,6 mil., 
Arméni 150 tis., Mazanderánci, Lurdovia, Gílánci, Hezarovia, Balíčovia, Tadžici, zoroastrijci – 
asi 10 tis. Zoroastrijci sú pôvodným obyvateľstvom. 
b/ turkskej - Azerbajdžanci (iránski Azari) 21,5 miliónov, Turkméni 1 mil., kočovné kmene asi 
1,5 mil. 
c/ semitskej - Arabi 3 mil., Židia 50 tis., Asýrčania 20 tis. 
Štátnym náboženstvom je šítský Islam. 99% obyvateľstva tvoria moslimovia, z toho 91% 
tvoria šíiti a 8% sunniti, zvyšok tvoria ostatné náboženské komunity, kresťania – hlavne 
Arméni a Asýrania, zoroastrijci – pôvodné staroveké náboženstvo Iráncov, židia a.i. 
 
Základná informácia o teritóriu 
Irán je jednou z najstarších svetových civilizácií datujúcej sa do 3 000–4000 pred Kristom (po 
babylonskej, čínskej, indickej a.i.). 
V rokoch 1926-1979 vládla v krajine dynastia Pahlaví, ktorá priniesla veľký vplyv na iránsku 
spoločnosť. V tomto období sa vystavalo sa množstvo kvalitných diaľnic, pokročila 
elektrifikácia krajiny, nastala industrializácia krajiny, hlavne ropného a petrochemického 
priemyslu, bola obmedzená cirkevná moc, zavedená emancipácia žien. 
Dňa 01. 02. 1979 sa moci ujal Ajatollah Chomejni a tento deň sa oslavuje ako Deň víťazstva 
islámskej revolúcie. Znamená obnovenie vlády duchovenstva nad svetskou mocou, ako 
základný atribút Iránskej islamskej republiky. Ťažké obdobie prežíval Irán v rokoch 1980 - 88, 
keď trvala 8 ročná vojna s Irakom. Ekonomika krajiny týmto vojnovým konfliktom veľmi 
utrpela nie len materiálne, ale aj ľudsky (300 tis.obetí). 
Od roku 2005 pokračuje konfrontačná politika vedenia štátu voči vyspelým demokraciám 
a pokračovanie kontroverzného atómového programu privádza krajinu do medzinárodnej 
izolácie a má veľký dopad na hospodárstvo. Rezolúcie BR OSN č. 1696, č.1737, č. 1747/2007 
a č. 1803/2008, zaviedli voči Iránu prísnejšie politicko-ekonomické sankcie, ktoré výrazne 
obmedzujú medzinárodnú hospodársku spoluprácu a zastavili príliv PZI z vyspelých 
západných krajín. Nastalo ďalšie zmrazovanie účtov iránskych firiem a súkromných osôb v 
zahraničí, rozšírenie zoznamu citlivých komodít zakázaných vyvážať do Iránu, zastavenie 
exportných úverov a garancií, striktné obmedzenie spolupráce s iránskymi finančnými 
inštitúciami Sepah Bank, Bank Melli a Bank Saderat, úplná a dôsledná kontrola všetkého 
lodného, leteckého a cestného carga z Iránu a do Iránu. Je to dôsledok nie len ignorácie 
doterajších rezolúcii BR OSN, vyzývajúcich zastaviť obohacovanie uránu, ale aj nedostatočná 
spolupráca s MAAE. Na júnovom zasadnutí BR OSN bola prijatá rezolúcia č. 1929/2010 (v 
poradí štvrtý balík sankcií), ktorá okrem iného  uvalila dodatočné sankcie na 41 ďalších 
organizácií. Následne sa aj EÚ rozhodla prijať sankcie voči Iránu (vstúp do platnosti od júla 
2010), ktoré sú namierené proti sektorom dopravy, energetiky, financií a zakázané sú aj 
investície do ropného a plynového priemyslu v krajine. 
Snaha EÚ a ostatných svetových mocností na čele s Ruskom a USA cez  pokračovanie 
rokovaní s Iránom o ich kontroverznom jadrovom programe vyústila v júli 2015 k dohode,  
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ktorá predpokladá  obmedzenie nukleárnych ambícií islamskej republiky výmenou za 
stiahnutie ekonomických sankcií. Táto dohoda  by mala významne naštartovať ekonomický 
rozvoj Iránu.  
 
 
 
Administratívny a politický systém 
Irán je islamskou prezidentskou republikou konštitučného typu, pre ktorú sa v referende 01. 
04. 1979 rozhodlo 98,2% voličov. 
Administratívne je rozdelený na 28 provincií. Na jej čele guvernér. Veľké mestá a Teherán 
majú primátorov. Provincie sa ďalej členia na okresy, ktorých je 586. Na čele každého okresu 
je menovaný okresný hodnostár s vysokou vojenskou právomocou. Okresy sa delia na okrsky 
na čele ktorých sú okrskoví náčelníci. Existuje 215 mestských regiónov. 
Výkonnú moc vykonáva Rada ministrov (Council of Ministers), ktorá je navrhovaná 
prezidentom a schvaľovaná parlamentom. Na jej čele je prezident. 
Post predsedu vlády bol zrušený v rámci zmien ústavy v r. 1989. V prípade zdvorilostných a 
diplomaticko-protokolárnych akcií však na úrovni premiéra, vystupuje prvý viceprezident IIR. 
Ústavné orgány tvoria: 
Inštitút duchovného Vodcu (Rahbar), je najvyššou autoritou iránskych šíitov a neoficiálnou 
hlavou štátu, ktorá stojí mimo legislatívnej i výkonnej moci. Ústava mu vymedzuje právo mať 
dohľad nad napĺňaním základnej politickej línie krajiny. Je najvyšším veliteľom iránskej 
armády, bezpečnostných zložiek a revolučných gárd. Rovnako vykonáva dozor nad 
vysielaním štátnej televízie a rozhlasu. Po smrti Ajatollaha Chomejního v roku 1989 bol do 
tejto funkcie menovaný doživotne Zhromaždením expertov (Assembly of Experts má 72 
členov) Ali Chomejní. Zákonodarný orgán Majlis (Madžlis) má 290 poslancov a tvorí 
jednokomorový parlament. Islamské poradné zhromaždenie sa volí nielen po parlamentných 
voľbách (4-ročné funkčné obdobie), ale táto procedúra sa opakuje každý rok. 
Prezidentské a parlamentné voľby sú priame voľby občanmi. Volebné obdobie pre 
prezidentské i parlamentné voľby je 4 roky .Súčasným prezidentom je Hassan Rohani. Úradu 
sa ujal v auguste 2013. Prezident má široké právomoci a zároveň stojí na čele vlády; je 
najvyššou funkciou po Vodcovi a zároveň najvyšší predstaviteľ výkonnej moci. 
 

Hlava štátu: Hassan Rohani (od 4.8.2013) 

Minister zahraničných vecí: Mohammad Javad Zarif 

Zákonodarný orgán: jednokomorový parlament, 290 členov 

Uznanie SR: 01. januára 1993 

Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01. januára 1993 

Časové pásmo: UTC + 3, 30 

 
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách 
Irán je členom 147 medzinárodných organizácií vládneho a nevládneho charakteru: 
OSN, OPEC, IBRD, IMF, IDB, IDA, IFC, Union of Protection of Industrial Property Rights, 
UNESCO, IEO, IAEA, FAO, IFAD, WFP, ECO, UNCTAD, UNICEF, UNHCR, OIC, IETAN, UNDP, 
ESCAP, TCC, CCC, ICAO, WHO, GROUP 77, ILO. 
Ambície stať sa členom WTO narušili v roku 2006 prijaté sankcie prostredníctvom rezolúcií 
BR OSN. 
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Prioritou a základným integračným zoskupením pre Irán je (Economic Cooperation 
Organization - ECO), ktorého členmi okrem Iránu sú Turecko, Pakistan, Uzbekistan, 
Tadžikistan, Kazachstan, Azerbajdžan, Turkmenistan, Kirgizstan, Afganistan. ECO združuje 
trhový potenciál viac ako 300 mil. obyvateľov, pokrýva veľké územie, ktoré je integračným 
regionálnym zoskupením Kaspického regiónu. Zahŕňa spoluprácu v oblasti dopravy, 
komunikácii, obchodu, investícii, energetiky, baníctva, poľnohospodárstva, zdravotníctva, 
priemyslu a životného prostredia. Irán svojou jedinečnou geopolitickou polohou medzi 
Kaspickým regiónom a krajinami v Perzskom zálive vytvára podmienky pre tranzitnú 
prepravu energie, tovarov, osôb a zohráva v tejto organizácii významnú úlohu. V 
ekonomickej oblasti iránska vláda venuje prvoradú pozornosť pôsobeniu v združení OPEC, 
keďže export ropy tvorí približne 90 % valutových príjmov krajiny. 
Irán je jedným z rozhodujúcich členov OPEC-u a zastáva stabilizujúcu pozíciu na svetovom 
ropnom trhu pre koordinovanú politiku (ťažobné kvóty ropy a pod).  
 

2. DÔVODY OBCHODOVANIA  A PODNIKANIA V KRAJINE 

Po dohoda dosiahnutej  v polovici júla 2015 medzi Iránom  a skupinou šiestich mocností ( 
Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA) ktorá predpokladá  obmedzenie 
nukleárnych ambícií islamskej republiky výmenou za stiahnutie ekonomických sankcií sa aj 
pre Slovensko otvárajú možnosti, ktoré po uvoľnení sankcií ponúkne takmer 80 –miliónový 
iránsky trh. Po uvoľnení embarga na export ropy a tiež odblokovaní zmrazených finančných 
aktív Iránu v zahraničí , by mal zásadným spôsobom akcelerovať aj iránsky dopyt po 
dovozoch tovarov , služieb  a investičných celkov . Práve v kontexte takto  očakávaného 
vývoja a v záujme vytvorenia vhodných podmienok na zvýšenie exportnej výkonnosti 
slovenských podnikateľských subjektov  smerom na toto teritórium sa už pripravujú 
dvojstranné medzištátne dohody  o zamedzení dvojitého zdanenia a tiež o vzájomnej 
ochrane investícií. V kombinácii s týmito legislatívnymi opatreniami sa vytvárajú predpoklady 
a priestor na získanie nových odbytových možností pre naše firmy v rôznych oblastiach, ako  
napr. subdodávky pre automobilový priemysel, energetiku, zdravotnícku techniku a pod.  
 
Bilaterálne vzťahy 
Diplomatické styky medzi krajinami boli nadviazané 01. 01. 1993. Základné smery rozvoja 
bilaterálnej spolupráce boli vytýčené v priebehu oficiálnej návštevy námestníka MZV IIR, 
Mahmúda Vaeziho v Bratislave v máji 1993. Slovensko-iránske hospodárske a obchodné 
vzťahy nie sú zaťažené žiadnymi problémami; napriek tomu sú nedostatočne rozvinuté 
a výrazne zaostávajú za ekonomickým potenciálom. Pri príležitosti konania 20. 
Medzinárodného obchodného veľtrhu v Teheráne v dňoch 07.-09. 10. 1994 navštívila Irán 
delegácia SR vedená ministrom hospodárstva SR P. Magvašim, počas návštevy bola 
parafovaná Obchodná dohoda. 
V novembri 1994 uskutočnila SOPK prvú obchodnú misiu do Iránu, predsedovia SOPK 
a Iránskej komory pre obchod, priemysel a baníctvo komory podpísali Dohodu o spolupráci. 
V priebehu 1. zasadania Slovensko - iránskej zmiešanej komisie pre hospodársky a 
vedeckotechnický rozvoj navštívila IIR v dňoch 02.- 04. 10 1995 oficiálna delegácia SR vedená 
ministrom hospodárstva SR Milanom Cagalom. 
Finančné pohľadávky voči IIR v rámci clearingového účtu boli vysporiadané v roku 1996. 
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Minister výstavby a verejných prác SR J. Mráz navštívil Irán v 1997 a počas pobytu bolo 
podpísané MoU o spolupráci v oblasti stavebníctva. 
Priaznivé obchodno-politické predpoklady sa vytvorili uzatvorením Obchodnej dohody SR 
s IIR s platnosťou od 28. 01. 1997 a uzatvorením Medzibankovej dohody medzi Bank Markazi 
J. Islami Iran a NBS dňa 14. 05. 1998. 
Obchodná dohoda bola však našim vstupom do EÚ jednostranne vypovedaná, nakoľko 
iránska strana nereagovala na naše návrhy na jej modifikáciu na Dohodu o hospodárskej 
spolupráci. SR považuje dohodu za neplatnú od marca 2005, iránska strana sa „tvári“, že 
Dohoda stále platí. 
V dňoch 13. - 14. 05. 1998 sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Slovensko - iránskej ZK na 
úrovni ministra priemyslu IIR a ministra hospodárstva SR, na rokovaniach sa zúčastnili 
zástupcovia 32 slovenských podnikov a 6 zástupcov rezortov IIR 
Návšteva Iránskej komory pre obchod, priemysel a baníctvo (IKOPB) v SR sa konala v dňoch 
02. - 04. 12. 1999 a bola vedená jej prezidentom A.N.Khamoushim. Znamenala zásadný 
prelom v doterajšej histórii postupne klesajúcich a stagnujúcich bilaterálnych obchodno-
ekonomických vzťahov a vytvorila dobrý rámec pre nadviazanie priamych pracovných a 
osobných kontaktov medzi zainteresovanými subjektami oboch strán. 
Konzultácie bývalého GR SBIS MZV SR F. Dlhopolčeka v Iráne sa konali v dňoch 24. - 26. 01. 
2000 a prispeli k zintenzívneniu ďalšieho rozvoja bilaterálnych politických 
a obchodnohospodárskych vzťahov. Iránska komora obchodu, priemyslu a baní (IKOB) dňa 
13. 02. 2000 usporiadala v Teheráne 1. zasadnutie Spoločného podnikateľského výboru 
(Joint Business Commitee -JBC) . 
Návšteva ministra ZV SR E. Kukana 17. 05. 2000 v Teheráne znamenala najvýznamnejšiu 
politickú návštevu od vzniku SR a nadviazania diplomatických stykov. Ministra E. Kukana 
prijal 6 prezident IIR Seyed Mohammad Khatami a predseda iránskeho parlamentu Ali Akbar 
Nateq Nurí. 
Minister E. Kukan rokoval tiež s ministrom priemyslu Gholám Rézom Šafeím o otázkach 
prehĺbenia obchodnej spolupráce a medzinárodnej kooperácie hlavne v oblasti strojárstva, 
energetiky, automobilového priemyslu, chémie a poľnohospodárstva. S ministrom dopravy 
IIR Mahmudom Hodžatim podpísal Dohodu o spolupráci v medzinárodnej cestnej doprave 
a Dohodu o spolupráci v medzinárodnej leteckej doprave. 
Pobyt obchodnej delegácie MH SR a JBC v Teheráne sa uskutočnil v dňoch 17. - 22. 11. 2000. 
Na obchodnom fóre dňa 18. 11. 2000 bolo prítomných do cca 60 iránskych firiem a dňa 21. 
11. 2000 bolo podpísanie MoU JBC. Pri návšteve zaminira Iránu na Slovensku vo februári 
2003 sa potvrdil záujem uskutočniť 3. zasadnutie zmiešanej komisie. 
3. zasadnutie Slovensko - iránskej ZK sa uskutočnilo v Teheráne v termíne 04.- 06. 08. 2004. 
4. zasadnutie komisie sa neuskutočnilo, lebo vypovedaním obchodnej dohody bol zrušený 
právny rámec pre konanie ZMK a pre podobné stretnutia na ministerskej úrovni nie je od 
prijatia rezolúcie BR OSN c.1696 vhodná politická klíma. 
V júli 2008 sa uskutočnila obchodná misia Bratislavskej regionálnej SOPK do Iránu na 
pozvanie Teheránskej obchodnej, priemyselnej a baníckej komory. Zastúpených bolo 9 
slovenských firiem, ktoré mali v priebehu misie možnosť rokovať s vyše 20 iránskymi firmami 
z rôznych oblasti. 
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3 ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 
Zahraničný obchod 
Podľa štatistík CIB za rok 2014  predstavoval vývoz Iránu 94,18 mld. USD (z toho cca 64 mld 
USD pripadá na ropu) , dovoz bol vo výške 63,8  mld. USD. 
 
Hlavné destinácie Iránskeho exportu boli v r.2013: 
1           Čína               27.0 %                                   
2           Turecko        11.0 %                                   
3           India             10.6 %                                   
 
Hlavné destinácie  iránskeho importu v roku 2013 boli: 
1           Spojené Arabské Emiráty     36.3 %                        
2           Čína                                       18.9 %                                                 
3           Turecko                                    6.5 %                                                 
 
 

 
 
Obchodná výmena medzi SR a Iránom - 2011 - 2014 (mil. EUR) 
 

Mil. EUR 2011 2012 2013 2014 (1.-11.) 

Export 11,03 10, 31 6, 21 10, 57 

Import 4,11 3, 79 4, 48 4, 15 

Obrat 15,14 14, 11 10, 69 14, 72 

Bilancia 6,92 6, 52 1, 73 6, 42 
Zdroj, MH SR  

Komoditná štruktúra vývozu zo SR do Iránu:  
- Nuclear reactors, boilers, machinery  
 - Salt, sulfur, earths and stone, gypsum 
 - Organic chemicals  
 - Glass and glassware  
 - Road vehicles  
 - Optical, photograph. measuring  
 - Plastics and articles thereof   
 - Electric machinery and equipment for sound recording 
 - Preparations of cereals, flour, starch, milk  
 - Knitted or hook fabric  
 - Fertilizers  
 - Edible fruit and nuts 
 
Komoditné zloženie dovozu z Iránu na Slovensko: 
- Edible fruit and nuts 
 - Preparations of vegetables, fruit, nuts  
 - Furniture, bedding, mattresses, pillows, candles 
 - Carpets and other textile floor 
 - Tools, implements, cutlery, spoons  
 - Coffee, tea, maté and spices  
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 - Electric machinery and equipment for sound recording  
 - Plastics and articles thereof  
 - Nuclear reactors, boilers, machinery  
 - Articles of stone, plaster, cement, asbestos  
 
 
 
Špecifiká teritória 
Oblečenie 
Iránci sú veľmi citliví na dodržovanie zásad obliekania na verejnosti, hlavne u žien. Nie je 
vyžadovaný čádor, nutný je však kabát a šatka a to i pre cudzie štátne príslušníčky. Muži 
musia  mať zahalenú vrchnú časť tela a nie je dovolené chodiť v krátkych nohaviciach. 
Nosenie kravát u mužov a obzvlášť cudzincov sa toleruje. 
 
Rokovania 
Treba sa vyhnúť komentárom alebo kritike náboženských zvyklostí a povinností. Treba 
počítať s tým, že zložitý byrokratický systém a predpisy budú príčinami častého zdržania a 
prieťahov pri rokovaniach. Čas nehrá pre Iráncov príliš dôležitú úlohu a každé obchodné 
rokovanie vyžaduje starostlivú prípravu a argumentáciu. Iránci sú tradične veľmi schopní 
vyjednávači, obchodníci a pri rokovaniach a nadväzovaní kontaktov je potrebná trpezlivosť. 
Netreba sa nechať odradiť čiastočnými neúspechmi, dôležité je udržovanie stáleho kontaktu 
s partnerom. Iránci dávajú prednosť osobnému kontaktu pred rozsiahlou korešpondenciou. 
Samotné rokovanie obsahuje veľa fráz, ktoré obsahujú chválu a uznanie partnerovi. Nesúhlas 
býva často vyjadrovaný mlčaním. 
 
Akvizičná a propagačná činnosť, marketing, reklama 
Propagácia musí byť v súlade s miestnou zákonnou legislatívou a nesmejú sa propagovať 
alkohol, cigarety. Firemná reklamná inzercia môže v daných podmienkach účinne napomáhať 
k aktuálnej informovanosti odborných podnikateľských kruhov o informačnej ponuke 
slovenských subjektov a preto sa odporúča. Základom účinnej firemnej propagácie je 
predloženie kvalitného komoditného exportného profilu firmy. 

 
Perspektívy ďalšieho rozvoja slovensko – iránskej obchodnej a hospodárskej spolupráce 
Pre slovenské subjekty je osobitne dôležité sledovať vyhlasované tendre v odvetviach ako je 
energetika, železnice, metalurgický a oceliarenský priemysel, chémia, dopravná 
infraštruktúra, banský a ťažobný priemysel, ropovody a plynovody, inžinierske stavby, 
čističky odpadu a pod. 
V Iráne je potrebné disponovať priamymi kontaktmi, ktoré sú efektívne a v ázijskej časti 
sveta rozhodujúce. Oboznámenie s podnikateľským prostredím v SR, spolupráca pri vydávaní 
víz so ZÚ v čo možno najkratších termínoch, motivujú iránskych podnikateľov cestovať na 
Slovensko. 
Z podnikateľských subjektov, ktoré v posledných rokoch obchodovali v Iráne: Martimex Alfa 
Premagas s.r.o., Stará Turá, Železiarne a.s. Podbrezová; Kerametal a.s., Bratislava; Vagus a.s., 
Bratislava; Omnia-Roll a.s., Bratislava; Matador; ZŤS a.s Dubnica N/V; Duslo a.s., Šaľa; Qercus 
Lučenec; Omnia odbyt a.s, Žilina; Intersima Bratislava; Zentiva Hlohovec; CERAM CAB, Nové 
Sady, Slovglass Poltar, Aerospool Prievidza, Microstep Bratislava, Chirana, IEG Levice. 
 



10 
 

Veľthry a výstavy v Iráne 
Veľtrhy predstavujú významný marketingový nástroj v Iráne. Pre informácie o jednotlivých 
výstavách a veľtrhoch služia webové stránky www.irtp.com a www.iranfair.com. 
 
Ďalšie dôležité informácie 
V období mesačného pôstu Ramadán a niektorých sviatkov nie je vhodné plánovať služobné 
cesty. V Iráne sa pracuje od soboty do štvrtka, kedy väčšina súkromných spoločností 
uvoľňuje zamestnancov o 12.00 hod. Vo štvrtok a piatok majú ministerstvá a úrady štátnej 
správy voľný deň. 
Pri obchodných rokovaniach, alebo spoločenských udalostiach je bežné pozvanie do 
reštaurácií, čajovní alebo rezidencií. Väčšina obchodov sa otvára o 9.00 – 10.00 a zatvára cca 
o 21.00. 
Obedňajšie prestávky sú medzi 13.00 – 16.00 a to v letných mesiacoch. 
V Iráne existuje pomerne vysoká úroveň bezpečnosti. Kriminalita je v krajine pomerne nízka, 
vzhľadom na systém režimu a disciplínu. Občas sa organizujú študentské protesty, ale všetko 
je pod kontrolou silnej polície a armády. Ženy, aj cudzinky, prichádzajúce na návštevu Iránu 
musia byť zahalené už pri prílete na letisko, ako aj pri voľnom pohybe v meste alebo na 
rokovaní. Iránci si potrpia na dodržiavanie tradičného obliekania. Ženy nesmú nosiť (týka sa 
to aj cudziniek) krátke sukne. Dĺžka musí byť po členky. 
Časový posun oproti SR je trvale + 2,5 hodiny. Je to zmena voči minulosti, lebo Irán zaviedol 
tento rok tiež letný a zimný čas. 
Medzinárodne uznávané kreditné a bankomatové karty sa v Iráne nepoužívajú. Ani 
v hotelovej sieti, ani v bankomatoch nie je možné použiť platobnú kartu vydanú v inej 
krajine. Preto je nevyhnutné pre pobyt v Iráne doniesť so sebou dostatočnú hotovosť v USD 
alebo EUR. 
Rovnako je nevyhnutné nosiť peniaze, letenky a cestovný pas neustále pri sebe. 
Neodporučuje sa individuálny pohyb v noci. 
Víza, špecifické podmienky cestovanie do teritória 
Pre vstup na území Iránu potrebujú občania Slovenskej republiky vízum, ktoré vydáva 
Zastupiteľský úrad Iránu vo Viedni na základe predloženia platného cestovného pasu a 
vyplnených dotazníku v 4 vyhotoveniach, vrátane fotografií (u žien nie je už vyžadované mať 
vlasy zahalené). O vízum za účelom obchodnej cesty je nutné k žiadosti priložiť pozvanie 
obchodného partnera. Platnosť vstupných víz je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť 
na úrade cudzineckej polície vo všetkých veľkých iránskych mestách. Prekročenie povolenej 
dĺžky pobytu sa za každý deň platí pokuta vo výške cca 30 EUR za deň. V prípade dlhodobého 
pracovného pobytu v rámci obchodných záležitostí je potrebné mať pracovné povolenie 
o ktoré treba žiadať pred vycestovaním do Iránu. 
S účinnosťou od roka 2009 platí 15 dňové turistické vízum, ktoré je vydávané pri prílete 
priamo na letisku a podľa miestnych predpisov sa nedá predĺžiť. Vyžaduje si to predložiť 
platný cestovný pas (aspoň 6 mesiacov) spiatočnú letenku a 4 fotografie (ženám sa odporúča 
mať vlasy zahalené šatkou). Poplatok za vystavenie víz na letisku bol stanovený na 50 EUR. Je 
nevyhnutné prekračovať hranice v rámci platnosti víz. V hlavnom meste a ďalších väčších 
mestách je vysoké znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi čo môže spôsobiť ťažkosti 
predovšetkým astmatikom. 
V súčasnej dobe sú v Teheráne dve medzinárodné letiská. Letisko Mehrábád je situované 
v meste, presnejšie v jeho západnej časti. Dostupnosť tohto letiska je prístupná 
mikrobusovou 
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dopravou a taxi a od 2009 je používané len pre vnútroštátne lety. Medzinárodné letisko 
Imáma Chomejního je vzdialené cca 70 kilometrov južne od mesta zatiaľ bez MHD spojenia. 
Letecké spojenie je priamou linkou Austrian Airlines Viedeň - Teherán trvá približne 4 hod. 
30 minút. Letecké spojenie medzi veľkými mestami je pravidelné a lacné, avšak treba 
uprednostňovať leteckú spoločnosť Iran Air pred súkromnými spoločnosťami. Diaľková 
autobusová a vlaková doprava je lacná, pohodlná, celkom spoľahlivá. Doporučuje sa 
očkovanie proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu. V niektorých oblastiach na juhu je výskyt 
malárie. 
 
 
Podnebie pozdĺž Kaspického pobrežia subtropické a dažďové, centrálna panva má púštne 
oblasti s teplotami viac ako 40°C a s akútnym nedostatkom vlhkosti. V Perzskom zálive je 
podnebie tropické a s malými zrážkami. Zvláštnosťou je najnižšia poloha pri Kaspickom mori 
–28m pod úrovňou morskej hladiny. Najvyšší bod je v pohorí Qolleh-ye, Damavand 5 671 m. 

 
4.  PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 
Zóny voľného obchodu 
V IIR existujú zóny voľného obchodu Kish, Chab-Bahar, Sirjan, Jolfa, Queshm, Anzali a 
Sofalchegan. Pre dovoz niektorých tovarov platia obmedzenia. Týkajú sa tovarov, ktoré môžu 
poškodiť zdravie, alebo ich použitie môže mať za následok ohrozenie fauny a flóry. Dovoz 
tovarov ohrozujúcich morálku je zakázaný a tiež alkoholických nápojov. Reštrikcie platia 
najmä pre špeciálnu techniku, potraviny, krmoviny, hnojivá, farmaceutické výrobky, vybrané 
chemikálie a rádioaktívne látky, sečné a strelné zbrane, muníciu. Základný význam majú 3 
voľné zóny v Perzskom zálive – ostrovy Kish, kde 10% tvoria zahraničné investície v oblasti 
obchodu a turistiky, Queshm s priemyselnými, obchodnými a servisnými jednotkami  a 
prístav Chah-bahar kde sídlia spoločnosti na elektroniku, bicykle, chemické a iné priemyselné 
a obchodné centrá.  
Na juhovýchode krajiny je to Sirjan. Mnohé bankové, finančné a investičné obmedzenia sú vo 
voľných zónach zrušené a iné, ako napríklad dovozný a vývozný režim, colný režim, bankový 
styk, pracovné právo, sociálne zabezpečenie, zahraničné investície a pohyb cudzincov boli 
podstatne zjednodušené. Činnosť pobočiek zahraničných bánk vo voľných zónach je 
povolená, vrátane výmeny konvertibilnej meny na riál. 
V rámci legislatívy pre podnikanie sú zóny voľného obchodu a špeciálne ekonomické regióny 
zvýhodnené 4 - 15 rokov trvajúcimi daňovými prázdninami počínajúc začiatkom obchodných 
aktivít. Zaručená je ochrana zahraničných investícií. Vstupný zahraničný kapitál, čistý zisk 
a výnosnosť z investičných aktivít môžu byť zákonne transferované do zahraničia. 
 

5. PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 
Potenciál pre zvyšovanie obchodnej výmeny medzi SR a Iránom vidí najmä v strojárskom, 
chemickom a automobilovom priemysle, ale aj v rozvoji infraštruktúry, najmä budovaní 
železničných sietí, keďže tie sú v Iráne značne poddimenzované. 
Perspektívnymi pres slovenské firimy by mohli byť  nasledujúce sektory: 

 automobilový priemysel – subdodávky pre výrobu osobných a nákladných áut  

 ultraľahké lietadlá 

 dentálne zariadenia 

 zariadenia na úpravu vody  
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 horské dráhy a iné subdodávky pre komplexy zábavných parkov 

 komunálne, cestné a priemyselné stavebníctvo 

 nanotechnológie, informačné technológie 

 obnoviteľné zdroje energie – výstavba veterných a fotovoltaických zariadení 

 hladké a brúsené úžitkové sklo 

 cestovný ruch, pobyty v slovenských kúpeľoch. 
 

6. OBCHODUJEME A PODNIKÁME V IRÁNE 
Základná charakteristika hospodárstva 
Iránske hospodárstvo je závislé na ropnom sektore a plynárenstve, ktoré poskytujú väčšinu 
vládnych príjmov. Nerastné bohatstvo krajiny si vyžaduje veľké finančné investície do ťažby 
a spracovania. Irán je preto odkázaný na zahraničných investorov. Zasadnutie BR OSN v júni 
2010 a prijatie už v poradí štvrtého sankčného balíka voči Iránu (rezolúcia č. 1929/2010) 
uvalili dodatočné sankcie na 41 ďalších organizácií bude mať negatívny vplyv na iránsku 
ekonomiku. Nie len iránsky jadrový program dlhodobo znepokojovala Západ, ale aj 
pravdepodobná snaha režimu vyrobiť atómovú zbraň. Aj EÚ sa rozhodla prijať sankcie voči 
Iránu (vstúpli do platnosti od júla 2010), ktoré sú namierené proti sektorom dopravy, 
energetiky, financií a zakázané sú aj investície do ropného a plynového priemyslu v krajine. 
Snaha EÚ a svetových mocností bolo pokračovanie rokovaní s Iránom o ich kontroverznom 
jadrovom programe. Prijaté sankcie voči Iránu zo strany EÚ mali totiž negatívny vplyv aj na 
členské krajiny EÚ ako je napr. Nemecko, ktoré vyváža do Iránu predovšetkým strojové 
výrobky firmy Siemens a chemické výrobky spoločnosti BASF. Dohoda dosiahnutá v polovici 
júla 2015 medzi Iránom  a skupinou šiestich mocností ( Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, 
Rusko a USA) predpokladá  obmedzenie nukleárnych ambícií islamskej republiky výmenou za 
stiahnutie ekonomických sankcií. Táto dohoda  by mala významne naštartovať ekonomický 
rozvoj Iránu.  
 
Cenové regulácie, dotácie a štátne subvencie zaťažujú ekonomiku štátu, oslabujú potenciál 
súkromného sektora. Práve v rukách súkromnej sféry sú malé firmy podnikajúce v obchode a 
službách. Iránske hospodárstvo si vyžaduje reštrukturalizáciu. Zahraničnopolitická situácia 
mala doteraz veľmi  nepriaznivý vplyv na ekonomické reformy. 
Makroekonomické ukazovatele 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP (USD mld.)  
(v bežných cenách) 

464,0 564,5 418,9 380,3 404,1 393,5 
 

Reálny HDP rast  
 (%  r/r): 
 

6,6 3,8 -6,6 -1,9 3,0 0,6 

Saldo bežného účtu 
(USD mil) 

27330 59382 26272 27963 15407 3063 
 

Saldo bež. účtu na HDP 
(% HDP): 

5,9 10,5 6,3 7,4 3,8 0,8 
 

Vývoz tovarov a 
služieb (% HDP) 

24,9 26,1 17,1 21,8 23,6 21,4 
 

Inflácia (%  r/r) 12,4 21,5 30,5 34,7 15,5 16,5 
 

Zdroj, MMF 
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Nezamestnanosť dosiahla v roku 2014 úroveň 10,5% . Dá sa predpokladať klesajúca 
tendencia aj v roku 2015 (10,1%). 
Priemerná mesačná mzda je 15 610 USD per capita  
 

Podiel jednotlivých ekonomických odvetví na HDP:  
služby (49 %) 
poľnohospodárstvo (17%) 
priemyselná výroba (34%) 
 
Hlavné odvetvia hospodárstva 
 
Priemysel 
Medzi hlavné odvetvia priemyslu patrí petrochemický, automobilový a hutnícky priemysel. 
Automobilový priemysel 
Výrobné možnosti íránského priemyslu sú v súčasnosti na úrovni cca 1,5 mil. áut ročne. Viac 
ako polovica osobných áut jazdiacich po iráskych cestách má viac ako 25 rokov. 
Írán vyrobil v roku 2009 celkovo 1 098 484 osobných áut, 41 361 nákladných vozidel, 18 515 
autobusov. Naopak zníženie výroby traktorov o 22 %. Ich hlavným výrobcom je Iran Tractor 
Manufacturing Company. Dvaja najväčší výrobcovia automobilov v Iráne sú: 
- IRAN KHODRO (37 % automobilové výroby). V roku 2008 vyrobili celkovo 404 tis. vozidel 
- SAIPA (49 % automobilové výroby). V roku 2008 vyrobili celkovo 571 tis. vozidiel 
Ďalej sa v Iráne montujú VW Golf, Mazda 3, Renault Logan. Írán sa v roku 2009 stal druhým 
najväčším odberateľom pre francúzsku automobilku Peugeot. Predaj automobilov 
predovšetkým domácej produkcie má v Íráne má stúpajúcu tendenciu. 
 
Prírodné zdroje a ťažobný priemysel 
Táto priemyselná oblasť je plne v rukách štátu, ktorý kontroluje produkciu i predaj 
“národného bohatstva” a distribúciu získaných príjmov. Najvýznamnejším odvetvím je ťažba 
a spracovanie ropy a zemného plynu. Irán sa zaraďuje medzi krajiny s najrozsiahlešími 
nerastnými zásobami na svete. 
Ropa 
Podľa štatistík (Oil and Gas Journal) z januára 2010 predstavujú iránske zásoby 137,6 mld. 
barelov (cca. 10% svetových zásob) čo zaraďuje krajinu na 3.miesto na svete po Saudskej 
Arábii  
a Kanade. V roku 2008 predstavoval export Iránu 2,4 mil. brarelov denne prevažne do krajín 
Ázie a krajín EÚ. Štátom vlastnená spoločnosť National Iranian Oil Company (NIOC) pod 
dohľadom Ministerstva pre ropný priemysel je zodpovedná za ťažbu ropy, zemného plynu a 
výskum nálezísk. Samotná realizácia je vykonávaná prostredníctvom zmlúv uzavretých so 
zahraničnými partnermi ako sú BP, Shell, Total, Repsol, OMV, Lukoil, Satoil, Petronas, Cepsa, 
atď. s výminkou amerických firiem. Irán má záujem o ťažbu ropy aj v oblasti Kaspického mora 
avšak bráni tomu doposiaľ neuzavretá dohoda o rozdelení prírodných zdrojov Kaspického 
mora medzi pobrežné štáty.  
V roku 2009 vyťažil Irán 3,9 mil. barelov denne. Kvóta stanovená OPEC-om bola 4,1 mil. 
barelov denne. Krajina už v minolosti ťažila 6 mil. barelov denne. Navýšenie ťažby si vyžaduje 
nemalé finančné investície, ktoré sú ochotné zaplatiť nadnárodné spoločnosti. V súčasnom 
období je v krajine rozpracovaných niekoľko projektov za mld. USD avšak politická situácia 
má za následok nedokončenie týchto projektov. 
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Irán využíva svoju geografickú polohu a pomáha okolitým krajinám (poplatok 1,5-2,0 USD za 
barel) v exporte ropy prostrednítvom svojich ropných terminálov resp. existujúcich 
ropovodov. 
Irán je nútený dovážať benzín pre potreby domáceho trhu cca 45% z Indie a 40% z EÚ. 
Nedostatočná kapacita iránskych rafinérii si žiada investície do výstavby nových a zároveň je 
nevyhnutná modernizácia existujúcich rafinérii. Hlavnou príčinou zníženia dennej spotreby 
benzínu je prestavba osobných áut na LPG pohon. Dovoz pohonných hmôt zaťažuje iránsky 
štátny rozpočet. Predávaný benzín nie je zaťažený žiadnou daňou a predáva sa pod výrobnú 
cenu. 
Možno skonštatovať, že nízka cena benzínu je hlavným dôvodom vysokej spotreby v Iráne. 
Ťažba ropy si vyžaduje nemalé investície a po odchode ropných gigantov ako je napr. Total 
a Shell bude mať iránska vláda neľahkú úlohu. Alternatívou by mohol byť ruský Lukoil 
a čínsky Sinopec. 
Zemný plyn 
Irán má bohaté zásoby zemného plynu. Zaraďuje sa na 2. miesto na svete hneď po Rusku. 
Viac ako polovica zásob sa nachádza mimo oblastí, kde sa nachádzajú ropné polia. Celková 
produkcia v roku 2008 predstavovala 111 mld. m³ a spotreba 112 mld. m³. Ekologické 
dôvody stoja za rozhodnutím postupne nahradiť ropné produkty prírodným plynom. Všetky 
náleziská zemného plynu patria Národnej iránskej ropnej spoločnosti (NIOC). Z celkovej 
iránskej produkcie zemného plynu sa asi 26% využíva pri ťažbe ropy, 7% sa spáli a zvyšok je 
používaný preovšetkým k spotrebe v domácnostiach. Irán si je vedomý svojich zásob zemého 
plynu a preto sa snaží rozvíjať výstavbu plynovodov, súbežne jednajú s možnými záujemcami 
o odber tejto suroviny. Ide o EÚ, Ukrajinu, Čínu, Indiu, Pakistan, Arménsko, Azerbajdžan, 
Južnú Kóreu atď. 
V roku 2004 bolo podpísané MoU medzi rakúskou firmou ÖMV a iránskou štátnou firmou 
National Iran Gass Export Co. (NIGEC) o možnej výstavbe plynovodu Nabucco do Rakúska. 
Konzorcium Nabucco International Company tvoria tieto firmy: ÖMV, MOL, TRANSGAS, 
BILGARGAZ, BOTAS. Projekt NABUCCO – ide o dobudovanie plynovodov tak, aby sa 
prepojili už existujúce plynovody s približne 3 300 kilometrov dlhým plynovodom z Iránu cez 
Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko do Rakúska. Touto cestou by bol plyn privádzaný z 
Iránu, Turkmenistanu a Azerbajdžanu. Prvná fáza plynovodu by mala byť hotová do 2011. 
Druhá fáza výstavby je naplánovaná o 4 roky neskôr. Irán jedná o výstavbe plynovodu s 
Ukrajinou. Išlo by o alternatívnu vetvu plynovodu Nabucco. Trasa by mala smerovať cez 
Arménsko a Gruzínsko. 
 
 
 
Priemyselná výroba 
Oceľ 
Štátom vlastnené spoločnosti produkujú väčšinu vyrábanej ocele - National Iranian Steel Co. 
(NISCO), Mobarake Steel Co., Khuzestan Stell Co., Esfahan Steel Co. Prevažne ruské, 
urkajinské, talianske a nemecké spoločnosti stoja za rozvojom ocieliarskeho a 
metalurgického 
priemyslu v Iráne. V súčasnosti je Irán na 28. mieste na svete vo výrobe ocele. Krajina plánuje 
do roku 2029 dosiahnuť ročnú výrobnú kapacitu 55 mil. ton. 
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Stavebníctvo 
Výroba cementu má dosiahnuť v roku 2011 dosiahnuť 69 mil. ton čo bude predstavovať 
nárast oproti roku 2009 kedy dosiahol hodnotu 59 mil. ton. Stavebníctvo v Iráne je 
momentálne neaktívny sektor. Väčšina rozostavaných stavieb je nedokončená, čakaá sa na 
ďalší vývoj. Podiel stavebníctva na tvorbe HDP je 4,5%. Koncentrácia ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva do miest sa v minulých rokoch stala výnosným biznisom nakoľko ceny 
nájomného sa mimoriadne zvýšili. 
 
 
Poľnohospodárstvo 
V agrárnom sektore pracuje asi štvrtina ekonomicky činného obyvateľstva. Tento sektor sa 
podieľa 26% na tvorbe HDP a zásobuje obyvateľstvo potravinami viac ako 80%. Krajina 
exportuje časť svojej produkcie do Iraku a Afganistanu. Iba mandle, datle, pistácie, 
hrozienka, 
kaviár, liečivé rastliny exportuje Irán do celého sveta. Orná pôda sa rozkladá približne na 
rozlohe 56 mil. ha. Z toho 83% obrábajú súkromníci. Sebestačnosť krajiny v potravinách sa 
zvyšuje. 
Dováža sa ryža, pšenica, cukor, olej, čaj, kukurica, mlieko, mäso, ryby. Štát dotuje 
prostredníctvom dotácii ryžu pšenicu, cukor, mäso, mlieko, atď. V roku 2009 to 
predstavovalo 18,5 mld. USD. Výrobky ako obilie, ryža, pšenica, jačmeň, bavlna, cukor, 
zemiaky, ovocie, zelenina, tabak, kukurica, pistácie, olivy, citrusové plody sú najhlavnejšie 
poľnohospodárske výrobky. Dovážaný cukor predovšetkým z Brazílie bol v roku 2000 
nahradený domácou produkciou. Takmer celá spotreba ryže (100 mil. ton) je dovážaná z 
Indie, Pakistanu a Thajska. 
 
Služby 
Turistika má v Iráne veľkú perspektívu vďaka kultúrnym pamiatkam a prírodným krásam. 
Orientácia vnútroštátnej turistiky je zameraná na návštevu pútnických miest. Zahraničných 
turistov odrádzajú spoločensko-náboženské obmedzenia ako je napr. zahaľovanie žien. 
Úroveň služieb je na nedostatočnej úrovni. Najviac sú navštevované historické miesta ako 
Hamedan, Persepolis, Širaz, Isfahan ako aj svätyňu v meste Mashad. V roku 2009 bolo 
turistom v Iráne k dispozícii 793 hotelových zariadení. 
 
Infraštruktúra, energetika doprava, telekomunikácie 
Energetika 
Podľa posledných údajov predstavuje inštalovaný výkon elektrární 55 tis. MW. Z toho 
pripadá 34,5% na parné, 49,9% plynové, 14,6% vodné, 0,9% dieselové a 0,1% veterné resp. 
fotovoltanické. Krajina trpí nedostatkom elektrickej energie (3 500 MW) počas letných 
mesiacov. V roku 2009 bolo celkovo nainštalovaných celkovo 7 tis. MW. Iránska spotreba 
elektrickej energie stúpa každým rokom o 10 %. To si vyžaduje investície v mld. USD ročne do 
výstavby a distribúcie elektrickej energie. Irán plánuje postaviť ďalších 12 nových elektrární 
do roku 2014 a tým by každoročne pribúdala kapacita o 10%. Z obnoviteľných zdrojov výroby 
elektrickej energie sa plánujú postaviť tri elektrárne (biomasa, geotermálna, fotovoltanická). 
Irán a Sýria plánujú prepojiť svoje rozvodné siete prostredníctvom Iraku. Je to projekt 
v hodnote 300 mil. USD. Iránska vláda má v úmysle prostredníctvom vzájomného prepojena 
rozvodných sietí okolitých štátov, dodávať elektrickú energiu až do Európy. Do úvahy spadá 
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aj prípadná privatizácia energetického sektora. V súčasnosti je to výhradne majetok štátu. 94 
% iránskej populácie má prístup do distribučnej siete. 
Jadrová energia 
Jej rozvoj je prioritou iránskej vlády. Avšak o jej civilnom charaktere sa dá pochybovať. 
V septembri 2010 bol dokončený proces navezenia 163 kusov jadrových tyčí do prvej iránskej 
jadrovej elektrárne v Busheri s kapacitou 1 000 MW. Rusko plánuje kompletne odovzdať 
vedenie tejto elektrárne iránskej strane v priebehu dvoch – troch rokov. Iránska vláda si dala 
za cieľ v dlhodobom horizonte vybudovať asi 20 jadrových elektrární na svojom území 
s celkovou kapacitou 20 GW. 
 
Doprava 
Železničná doprava 
Dĺžka zelezničnej siete je 8 500 km, ktorá nie je elektrifikovaná. Rozvoj železničnej siete by 
malo pokračovať aj v roku 2010 kedy by sa malo dokončiť asi 2 500 km nových tratí. 
Dôvodom je strategická poloha krajiny, ktorá prepojí krajiny zakaukazka s juhom. 
Irán má záujem prepojiť svoju železničnú sieť s Afganistanom a Tadžikistanom. 
Letecká doprava 
Medzinárodné letisko Imana Chomejního je vzdialené od Teheránu cca. 70 km. Bývalé 
mezinárodné letisko slúži v súčasnosti len pre vnútroštátne lety. 
Cestná sieť 
Celková dĺžka ciest je 79 243 km, z toho je 890 km diaľníc. Cestná sieť je preťažená. Väčšina 
dopravy v Iráne sa realizuje prostredníctvom automobilovej dopravy. V krajine je 
registrovaných viac ako 6 mil. automobilov. V priebehu nasludujúcich piatich rokov sa má ich 
počet zdvojnásobiť. 
Prístavy 
Azda najdôležitejší medzinárodný prístav je považovaný Bandar-e Abbas, Bandar-e Chomejní 
a iné. Plánuje sa výstavba ďalších prístravov pri Kaspickom mori. Medzinárodné prístavy 
majú napojenie na železničú sieť, ich kapacita je 59,5 mil. ton ročne. Kapacita nákladnej 
flotily je 3 280 776 ton. V Iráne neexistuje riečna doprava. 
Telekomunikácie 
Služby sa podieľajú na tvorbe HDP 42%. Prostredníctvom privatizácie koncom roka 2009 
predal štát väčšinový podiel v telefónnej spoločnosti ISTO. V krajine sa nachádzajú dvaja 
mobilný operátori. V Íráne je cca 12 mil. používateľov internetu. 
 
Verejné obstarávanie 
Tendre vyhlasujú štátne organizácie, resp. ich špecializované alebo poverené inštitúcie. 
Vecne 
príslušný rezort, do ktorého pôsobnosti spadá predmetná činnosť v tendri, zriaďuje za tým 
cieľom účelovú organizáciu, ktorá je zodpovedná za vyhlásenie tendra, vrátane financovania. 
Tendrové podmienky a pravidlá si musí každý záujemca vyžiadať a zaplatiť. Čiastka je rádovo 
od desiatok USD až do 10 tis. USD, podľa druhu tendra. 
Podľa podmienok pre účasť zahraničnej firmy na tendrovom konaní v IIR je potrebné, aby 
mala v Iráne buď svoju pobočku Branch Office alebo Liaison Office resp. svojho oficiálneho 
zástupcu. 
Najbežnejšou formou registrovaného domáceho zástupcu sú špecializované konzultačné 
miestne firmy, často s medzinárodnou účasťou. Môžu ňou byť poverované aj miestne 
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zastupiteľské firmy, najčastejšie to býva renomovaná konzultačná firma autorizovaná doma i 
v zahraničí. 
Zásadnou podmienkou predloženia informatívnej ponuky do tendru je zloženie tendrovej 
kaucie bid bond vo výške cca 3 - 5 % informatívnej ceny. Musí byť zložená v niektorej 
z komerčných bánk v Iráne. 
Obvyklou praxou je organizovanie tendrovej predkvalifikácie a na jej základe užší výber 
firiem do tendrovej kvalifikácie. 
V kontraktoch na investičné celky, ktoré vyžadujú garančný servis v trvaní 12 - 18 mesiacov 
od odovzdania do prevádzky a pogarančný servis sa bežne praktizuje banková záruka 
performance bond vo výške 10 - 25 % hodnoty kontraktu. 
V tovarových kontraktoch, ktoré nevyžadujú garančný servis sa bežne praktizuje banková 
záruka   performance bond vo výške do 10 % hodnoty kontraktu. Tá je zadržaná kupujúcim a 
návratná po splnení dodacích podmienok kontraktu. 
Bankové náklady za vystavenie bankovej záruky sú v priemere vo výške 2 - 4 % z hodnoty 
bankovej záruky, úhrada bankovej záruky je možná až po realizácii kontraktu a splnení 
podmienok garančného servisu. 
Niektoré krajiny alebo dodávatelia sú z rôznych, prevažne účelových dôvodov, zaradené do 
tzv. „čierneho zoznamu“, na druhej strane iné krajiny, napr. EÚ, Japonsko boli doteraz v praxi 
zvýhodňované napríklad prednostným prizývaním do vybraných rozvojových tendrov. 
 
Finančný a daňový systém 
Dovážaný tovar podlieha obchodnej dani (Commercial Benefit Tax - CBT), ktorých výška sa 
pohybuje spolu s dovozným clom v rozmedzí 0-50% hodnoty tovaru. 
Spoločná priama daň z príjmu (Corporate Income Tax) je taxatívne vymedzená. Je to daň z 
výnosov ekonomickej činnosti, banského priemyslu, z majetku spoločnosti, pozemkov, 
dedičstva, poľnohospodárskych výnosov, miezd a platov, dodatočných príjmov a pod.. Je 
možné i oslobodenie od dane, prípadne jej zníženie vo vymedzených prípadoch. Podľa výšky 
ročného príjmu zdaňovacia tabuľka určuje rozpätie od 12% (príjem 1 mil. rialov) až do 54% 
(300 mil. rialov). Zdanenie hrubého zisku je uvedené v zdaňovacích tabuľkách „Taxation 
Guide to Iran“, ktoré je vždy vydané pre príslušné ročné účtovné obdobie. 
DPH 3% sa vzťahuje na všetky firmy, ktoré priamo exportujú alebo importujú a na firmy 
s minuloročným obratom v prepočte vyšším ako 320 tis USD. DPH sa netýka maloobchodu. 
Samotní podnikatelia majú v praktickej aplikácii zavedenia DPH stále plno nejasností. 
Uplatňovanie DPH stále ignorujú predajcovia na bazároch, ktorí odmietajú viesť oficiálne 
účtovníctvo. 
Na zvýšenie konkurenčnej schopnosti iránskeho exportu sa realizuje 100 % oslobodenie od 
dane zo zisku a príjmov z exportu priemyselných tovarov, 50% oslobodenie od dane zo zisku 
V prípade, že ide o vstup priamych zahraničných investícií do Iránu sú poskytované určité 
stimuly atraktívnosti, ako napr. daňové úľavy podľa špecifických podmienok kontraktov. 
Napríklad 100 % oslobodenie od daní z príjmov exportu finálnej produkcie. Ak ide 
o investície do priemyslu a baníctva, daňové prázdniny sú 6 rokov. 
 
Bankovníctvo 
Centrálna iránska banka (CIB) je zodpovedná za tvorbu a plnenie peňažnej a úverovej politiky 
v krajine, reguluje peňažný a úverový systém a je bankárom pre vládu. Má veľký stupeň 
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samostatnosti od vlády a má funkciu zabezpečenia hodnoty meny, riadi peňažnú ponuku 
a vládne výdaje. Od r. 1991 prestala poskytovať garancie a úvery a zahraničným veriteľom 
bolo oznámené, že túto činnosť preberajú štátom vlastnené komerčné banky. 
Občania Iránu a devízoví cudzozemci môžu mať v určených iránskych bankách, ako sú Bank 
Melli, Banka Mellat a.i. uložené úročené devízové vklady. Výška devíz pri vstupe do krajiny 
nie je obmedzená. šetky dolárové úvery a úverové linky boli prevedené na EUR. Všetky 
uzatvorené kontrakty a nové kontrakty sú schvaľované výhradne v EUR. Jedinú výnimku tvorí 
predaj ropy, plynu a ropných produktov, kde iránska ropná spoločnosť akceptuje platbu v 
USD, ale tieto okamžite mení na voľnom trhu za EUR a do centrálnej banky potom odvádza 
len EUR. 
 
 
Zoznam bánk pôsobiacich v Iráne 
KeshavarziBank, Banca Nazionale Del Lavoro (Italy) Bank /Representative Office, 
BancoCentral 
Hispano (Representative Office), Central Islamic Republic of Iran Bank, CommerzBank 
(Representative Office), Credit Suisse Bank (Representative Office), Deutsche Bank AG 
(Germany), Eghtesade Novin Bank, Export Develoment Bank of Iran, FortisBank 
(Representative Office), HabibBank (Representative Office), HSBC Bank (Representative 
Office), LLOYD`S TSB Bank (Representative Office), MaskanBank, MelatBank, Bank Meli 
Iran, Mizuho Corporate Bank (Representative Office), HypovereinsBank (Representative 
Office), 
State Bank of India (Representative Office), Europaeasche– Iranische(Ger) Handels Bank AG 
(Representative Office), KargoshaeeBank, Parsian Bank, PamukBank (Representative Office), 
RefahBank, Standard Bank London (UK) (Representative Office), Standard Chartered Bank of 
(UK) (Representative Office), Sanat va Madan Bank, SamanBank, SepahBank, Sumitomo 
Mitsui 
Bank (Representative Office), SaderateBank, Saderate Bank (Representative Office), 
BankaIntesa (Representative Office), Bank of Tokyo –Mitsubishi (Representative Office), 
TejaratBank, UFJ Bank (Representative Office), United Bank Limited (Representative Office) 
 
Poisťovníctvo 
Je odporúčané uplatniť v kontraktoch poistenie zásielky tak v dovoze ako aj vo vývoze a to 
presadením príslušnej poistnej doložky. V zásade všetky iránske štátne i súkromné komerčné 
subjekty sú povinné poisťovať zásielky pri exporte, výber poisťovne je dobrovoľný. Pri 
dovozoch do Iránu je poistenie dobrovoľné a je závislé na podmienkach kontraktu. Hlavná 
národná štátna poisťovňa je Bimeh Markazi Iran, Iran Central Insurance Organization, 
www.cent-ir.com. Robí centrálny dohľad a reguláciu nad ďalšími štátnymi spoločnosťami 
v Iráne, z ktorých najdôležitejšie sú: Iran Insurance, Insurance Industry Investment Co., Jahan 
Yarigaran Ins. Services Co., Dana Insurance Co., DIL industrial Insurance, E.I.I.C.- Insurance 
Exp. And Inv. Co. 
Typy obchodných spoločností 
Základnou legislatívnou normou je Obchodný zákoník, ktorý definuje 7 právnych foriem 
zahraničných subjektov. Najpoužívanejšie sú: 
• Akciová spoločnosť (Joint Stock Company) 
• Komanditná spoločnosť (Limited Partnership) 
• Verejná obchodná spoločnosť (General Partnership) 
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• Spoločnosť s ručením obmedzením (Proportionate Liability Partnership) 
• Spoločný podnik (Joint Venture) 
• Pobočka - Branch Office 
Forma nepriameho komerčného spracovania iránskeho trhu systematickým budovaním 
zastupiteľskej siete slovenských subjektov v Iráne by mala byť základom a prvým 
predpokladom pre udržanie a rozšírenie obchodného obratu. Tiež trvalý kontakt s miestnym 
trhom, potrebný pre získavanie objednávok z verejného a súkromného sektora a 
medzinárodných tendrov. 
Postupnou liberalizáciou v ZO a vytváraním širšieho priestoru pre pôsobenie súkromného 
sektoru narastá čoraz viac význam zastupiteľských a konzultačných firiem, ktoré majú 
prevažne spoľahlivé kontakty v rozhodujúcich štátnych organizáciách a inštitúciách. Iránsky 
obchodný zákonník rozoznáva v zásade 3 druhy obchodných zastúpení: 
• Broker 
• Commission Agent 
• Commercial deputy 
 
Zakladanie spoločných podnikov 
Žiadosti zahraničných investorov sú posudzované Výborom pre zahraničné investície, ktorý 
spadá pod Organizáciu pre investície, ekonomiku a technickú pomoc Iránu, ktorej predsedá 
námestník ministra financií a ekonomiky IIR. 
Licenciu pre zahraničného partnera k účasti na spoločnom podniku vydáva vo forme dekrétu 
Rada Ministrov. Po vydaní licencie je zahraničný investor povinný previesť kapitál do 1 roka 
do IIR s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov. Zahraničný investor môže vstúpiť 
s kapitálom do Iránu v zásade dvomi formami: 
a/ účasťou na projekte už v existujúcej výrobnej jednotke; v tomto prípade písomná žiadosť 
zahraničného investora sa predkladá na vyššie uvádzaný, 
b/ účasť na projekte založením nového spoločného iránskeho podniku 
Registrácia firiem 
Úradná registrácia v obchodnom registri domácich i zahraničných firiem je povinná zo 
zákona. 
Pobočky, reprezentácie a agentúry zahraničných firiem majú v Iráne rovnaký právny štatút; 
všetky musia byť rovnako registrované ako pobočky. 
Každý zahraničný právny subjekt, ktorý chce vykonávať obchodné, výrobné a finančné 
aktivity v IIR, prostredníctvom svojej pobočky (Branch Office) alebo reprezentácie (Liaison 
Office), musí mať predovšetkým legálny právny štatút v materskej krajine a následne musí 
byť registrovaný v Iráne. 
V prípade účasti zahraničného partnera na realizácii projektu alebo priameho predaja pre 
určitý projekt podmienkou registrácie je nutný predchádzajúci súhlas kompetentného 
ministerstva. 
Registrácia pobočky zahraničnej banky vyžaduje súhlas CIB. 
K registrácii je potrebné priložiť: 
vyplnený formulár žiadosti o registráciu; potvrdenie vydané príslušným ministerstvom alebo 
štátnym podnikom o tom, že bol uzavretý kontrakt so zahraničnou spoločnosťou a že 
spolupracujú; úradne overená kópia stanov materskej spoločnosti; úradne overené 
menovanie predstaviteľa pobočky/reprezentácie v IIR; tento doklad musí byť overený 
konzulátom IIR v príslušnej krajine; 
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splnomocnenie pre iránskeho právneho zástupcu ak bol poverený vykonať registráciu v 
mene predstaviteľa pobočky; rozhodnutie vedenia materskej spoločnosti o zriadení pobočky 
v IIR overené konzulátom IIR v príslušnej krajine; list iránskeho zmluvného partnera pre 
projekt odporučujúci založenie pobočky. 
Formuláre pre registráciu musia byť vyplnené v jazyku farsí a podpísané predstaviteľom 
pobočky alebo povereným právnym zástupcom. 
Pobytové a pracovné povolenia: 
Riaditeľ poverený zahraničnou firmou zriadiť pobočku alebo kanceláriu firmy v Iráne musí 
mať v pase iránske vízum najmenej na 30 dní a uvedené povolanie „Businessman“ alebo 
„Technician/Businessman“. Po príjazde do Iránu musí: 
1/ získať odporučujúci list od ZÚ svojej krajiny; 2/ vybaviť registračné formality na Úrade pre 
registráciu spoločností (Edareh Sabt Sherkat-ha); 3/ získať pracovné povolenie od 
Ministerstva práce a sociálnyh vecí; 4/ zriadiť bežný účet u miestnej banky a získať od nej 
potvrdenie o otvorení účtu; 5/ získať obchodnú licenciu (Commercial Card) od Iránskej 
komory pre obchod, priemysel a baníctvo (udelenie povolenia pre vývoz/dovoz a služby v ZO 
tak pre iránske ako i zahraničné firmy). 
Na základe príslušných formulárov a predloženia dokumentov ako sú pas a vízum; 
odporučujúci list od ZÚ svojej krajiny; kópie registračných dokumentov a certifikátov o 
registrácii účtovných kníh (obdržaných od registračného úradu spoločnosti); pracovné 
povolenie; doklad o zriadení bežného účtu od banky. Pracovné povolenia sú vydávané 
cudzineckou políciou na základe platného pracovného kontraktu so zamestnávateľom, ktorý 
je úradne zaregistrovaný na Ministerstvom práce a sociálnych vecí IIR. Platnosť vstupných víz 
je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť na cudzineckej polícii v Teheráne (max. 2x po 1 
mesiaci). Pracovné povolenie sa vydáva spravidla s platnosťou na 1 rok s možnosťou 
obnovenia.  
 
Priame zahraničné investície 
Stratégiu a koncepciu rozpracováva Ministerstvo hospodárstva a financií IIR, Department for 
Central & Northern Europe and for Foreign Economic Relations a jeho prostredníctvom 
Organizácie pre investície, ekonomickú a technickú pomoc v spolupráci s Centrálnou 
iránskou bankou. 
Iránska legislatíva umožňuje vstup zahraničného kapitálu (s výnimkou ropy a plynu, kde je 
osobitná regulácia) do 100%; zakladanie J-V až do 100% možností vstupu zahraničného 
kapitálu; podiel na výrobe na domácom trhu i pre export do tretích krajín zo zahraničných 
investícií je limitovaný na 25 – 35%; zdanenie zisku podobne ako pre podnikanie v Iráne 25 
%; 
Zodpovedným orgánom je len Rada pre zahraničné investície pri Ministerstve financií a 
hospodárstva. Rovnaké práva platia teoreticky pre zahraničných ako i domácich investorov. 
Najperspektívnejšie sú investície do budovania modernej priemyselnej infraštruktúry ako sú 
petrochémia, energetika, ropný a plynárenský priemysel, oceliarstvo, textilný a potravinársky 
priemysel, dopravná infraštruktúra, vrátane investícií na ochranu životného prostredia. 
Vstupný zahraničný kapitál, čistý zisk a výnosnosť z investičných aktivít môžu byť zákonne 
transferované do zahraničia. 
Ekonomický vývoj Iránu v posledných 20 rokoch preukázal, že táto krajina je životne 
odkázaná na spoluprácu v medzinárodnej kooperácii v oblastiach transferu know-how, HIGH 
TECH, zakladaniu zmiešaných podnikov, spolupráci na tretích trhoch a pod. 
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Medzi hlavných zahraničných investorov a poskytovateľov investičných úverov v krajine 
možno zaradiť: Japonsko (hlavne investície do prieskumu a ťažby ropy, automobilový 
a elektrotechnický priemysel), Južnú Kóreu (automobilový a elektrotechnický priemysel), 
Taliansko (ropný a petrochemický priemysel – koncern AGIP a.i.), NSR (automobilový, 
strojársky a chemický priemysel), Francúzsko (ropný a petrochemický priemysel – koncern 
Total, Fina, automobilový – Peugeot, a i.), Španielsko (energetický priemysel), Čína (tepelné 
elektrárne, ťažký a metalurgický priemysel), Holandsko (ropný priemysel – Shell), RF 
(energetický, ťažký, metalurgický, jadrová energetika), Malajzia (petrochémia – Petronas 
a.i.). 
 
Obchodný režim, systém dovozov a vývozov, obchodná prax 
Colný režim je štandartný. Žiadosť o colné vybavenie môže podať tak dodávkou poverený 
zahraničný dodávateľ, ako i iránsky odberateľ. V Iráne je zavedený harmonizovaný systém. 
• Dovážaný tovar podlieha colným poplatkom 
• Obchodná daň na základné suroviny je 0-10%, poľnohosp. tovary 20%, polotovary 5- 
20%, priemyselný a spotrebný tovar 20-30 %, luxusný tovar 50–100% a na autá i viac, až 
do 300% 
• Na dovoz obilovín a pesticídov na rastliny je potrebná dovozná licencia. 
 
 
Balenie 
Balenie tovarov určených na predaj v maloobchodnej sieti musí obsahovať údaje (etiketa), 
názov 
výrobku (musí byť uvedený obsah obalu), meno výrobcu, alebo spoločnosti, ktorá výrobok 
dala vyrobiť a množstvo tovaru. Pri tovaroch, kde výrobca ručí za neškodlivosť obsahu, alebo 
za neškodlivú prevádzku, je potrebné jasne vyznačiť obsah výrobku, návod na použitie a na 
údržbu, starostlivosť o výrobok, varovanie, že tovar môže byť nebezpečný v prípade 
nesprávneho použitia alebo zneužitia. Špecifické predpisy sa týkajú balenia potravín. 
Maloobchodné balenie potravín musí obsahovať: 
• názov výrobcu, dovozcu, alebo meno spoločnosti, ktorá tovar balí 
• obchodný názov výrobku 
• čistú a hrubú hmotnosť, alebo objem výrobku a rozbor látok, ktoré obsahuje 
• posledný odporúčaný deň spotreby 
• návod na skladovanie v prípade, že ide o tovary rýchlo podliehajúce skaze a tovary určené 
deťom 
• informácie musia byť uvedené v jazyku farsi 
 
 
Zakázané dovozy 
Iránske právo zakazuje dovoz narkotík, špeciálnych prístrojov na letecké fotografovanie, 
rádiostaníc, nevhodný obsah v časopisoch a knihách, elektronických nosičov kaziet CD 
nosičov, 
alkoholické nápoje, zakázané hry, pornografiu, a dovoz tovaru z Izraela všeobecne. 
Dočasné dovozy 
Prechodné oslobodenie (max.však jeden rok) od platenia colných poplatkov je možné žiadať: 
• pre vzorky a tovary určené na výstavy a veľtrhy 
• obchodné vzorky 
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• profesionálne nástroje a zariadenia 
Licenčná politika 
Je začlenená v útvare Departement for Import and Export Rules and Regulations na 
Ministerstve obchodu IIR, ktoré je zodpovedné za udeľovanie dovozných a vývozných licencií 
s výnimkou licencií pre elektrickú energiu, ktoré vydáva Ministerstvo energetiky IIR a plyn a 
ropu, ktoré vydáva Ministerstvo ropného priemyslu IIR, resp. pod neho spadajúca štátna 
organizácia National Iranian Oil Co. Udeľovanie licencií na špeciálnu techniku je výlučne 
v kompetencii Ministerstva obrany IIR, inštitúcia Defence Industries Organisation. Zoznam 
tovarov podliehajúcich vývoznej/dovoznej licencii je ročne aktualizovaný Ministerstvom 
obchodu IIR. 
 
Colná politika a colné štatistiky 
Patria pod Colnú správu (Department of Customs Administration) a štatistické centrum IIR, 
ktoré publikuje oficiálne údaje len v perzskom jazyku. 
Dovážaný tovar podlieha obchodnej dani (Commercial Benefit Tax - CBT), ktorej výška sa 
pohybuje spolu s dovozným clom v rozmedzí 0-50% hodnoty tovaru. Pre základné suroviny 
a materiály je 0-10%, poľnohospodárske tovary 20%, polotovary 5-20%, priemyselný 
spotrebný tovar 20-30%, luxusný tovar 50-100 i viac %, pre osobné autá je to až 150%. 
Čl. 40 colného zákona obsahuje zoznam tovarov, ktoré je zakázané dovážať. Patria medzi ne 
nevhodné obsahy v časopisoch, knihách, nápisoch na obaloch, PC médiách. Sú to tie, ktoré 
sú v rozpore so štátnym náboženstvom islamu, alkoholické nápoje, pornografia, hazardné 
hry a ďalšie. 
 
Spôsoby riešenia obchodných sporov 
Pokiaľ dôjde k sporu odporúča sa riešenie zmierovacou cestou, lebo súdna cesta je zdĺhavá 
a finančne nákladná. V kontraktoch je potrebné dohodnúť klauzulu, podľa akého práva bude 
spor posudzovaný, výber miesta konania, súdny dvor. 
 
 

 
 
 

 7. UŽITOČNÉ KONTAKTY V IRÁNE 
 
Webové odkazy: 
Informácie o tendroch: www.irantenders.ir 
Medzinárodné veľtrhy: www.iranfair.com, www.irtp.com 
Hotely v Iráne: www.iranhotels.com 
Textilná asociácia: www.textile.com 
Investície v Iráne: www.investiniran.ir, www.ifi-co.com 
Priemysel: www.iranianindustry.com 
Obchod: www.irantrade.org 
Obchodná komora: www.iccim.org 
Zákony, právne predpisy: www.iranianlaw.com 
Export promotion center: www.iran-export.com 
Ministerstvo zahraničných vecí: www.mfo.gov.ir 
Ministerstvo priemyslu: www.iran.industry.org 
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Ministerstvo obchodu: www.irancommerce.com 
Colný úrad: www.irica.org 
 
Praktické telefónne čísla v teritóriu 
110 - Polícia 
115 - Zdravotná pohotovosť 
125 - Požiarnici 
22833196 - Diplomatická polícia 
 
Adresa ZÚ SR: Embassy of the Slovak Republic 
Sarlashgar Fallahi Street (Previosly Zafaraniyeh), No. 34, 
P.O.Box 19395-6341 Tel.: 00 98 21-22406495; 22411164 
19887, Tehran Fax :00 9821-22409719 
Iran Web: www.mzv.sk/tehran 
E mail: emb.tehran@mzv.sk 
 
ZÚ IIR Embassy of the Islamic Republic of Iran, Jauresgasse 9,A-1030 Vienna, Austria, 
el.: 0043-1-7122650,7122657; fax:0043-1-7134694, 7135733; 7104363; e-mail: 
Economic2@iranembassy-wien.at konzulárne oddelenie-otváracie hodiny : Pondelok-piatok: 
08.00-12.00 hod. 


