
 
  

IRSKO 

VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM 

IRSKO PŘEDSTAVUJE VAŠI BUDOUCNOST 

Cílem této iniciativy je poskytnout informace, které vám budou 
nápomocné při příjezdu do Irska. Tento průvodce stanovuje 
kroky, které byste měli uskutečnit dříve, než budete cestovat a 
při příjezdu do Irska. Poskytuje užitečné informace a adresy, 
kde získáte další pomoc. 

 

POZNEJTE DŘÍVE, NEŽ PŘIJEDETE 

Přestěhování se do zahraničí může představovat velký zážitek, který nabízí lidem šanci vyzkoušet si 
kulturní, sociální a ekonomické směřování života v jiné zemi. Irsko představuje populární destinaci pro 
mobilní lidi hledající práci v Evropě a mnoho z nich využilo své právo žít a pracovat v Irsku. Abyste však 
dosáhli maximálních zážitků, je velmi důležité, abyste před odjezdem obdrželi informace o pracovních 
pozicích*, životních a pracovních podmínkách, pracovních právech a o aktuální ekonomické situaci.  

Toto můžete provést pomocí systému EURES (EURopean Employment Services), který založila 
Evropská komise pro správu volného pohybu pracovníků. 

EURES zajišťuje přístup k následujícím službám: 

• Více než 3 000 000 pracovních pozic v rámci celé Evropy, a to včetně Irska  

• Centrální databáze informací o životních a pracovních podmínkách v každé z těchto zemí  

• Speciálně vyškolení poradci EURES v rámci služeb veřejného zaměstnávání vaší domovské 
země, kteří vám poskytnou komplexní rady a poradenství k mobilnosti. V Irsku je systém Eures 
zakomponován do Služeb zaměstnávání Department of Social Protection (Ministerstvo 
sociálního zabezpečení).  

Přístup k EURES získáte na internetové stránce www.eures.europa.eu  nebo od místní kanceláře 
veřejného zaměstnávání. 

 

SEZNAM ÚKOLŮ 

PO PŘÍJEZDU SE UJISTĚTE, ŽE MÁTE: 

• Platný EU/EHP nebo švýcarský cestovní pas nebo platný vnitrostátní průkaz totožnosti 
• Kopii smlouvy a podmínek zaměstnání, kterým rozumíte 
• Ubytování v oblasti, do které se stěhujete 
• Evropský průkaz zdravotního pojištěnce a krytí pro případy naléhavé zdravotní péče nebo 

soukromé zdravotní pojištění (nepovinné)  
• Dostatek prostředků na dobu do první výplaty nebo pro návrat v případě potřeby  
• Odpovídající e-formuláře (U1, U2, U3) 

Pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti s výše uvedeným, kontaktujte poradce EURES ve vaší zemi 
nebo irské poradce EURES (kontaktní údaje naleznete na www.eures.europa.eu)  

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

 

OSOBNÍ ČÍSLO PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY (PPSN) 

Každý, kdo nastupuje v Irsku do zaměstnání, musí požádat o irské osobní číslo pro veřejné služby 
(PPS). Chcete-li toto číslo získat, musíte kontaktovat jeden z úřadů sociální péče (Social Welfare 
Office), který je oprávněn registrovat čísla PPS. Pro další informace o tom, jak probíhá tento proces 
žádosti a co je při něm požadováno, navštivte webovou stránku Department of Social Protection 
(Ministerstvo sociálního zabezpečení): www.welfare.ie  

Občané EU, Švýcarska a Evropského hospodářského prostoru (EHS) mají v Irsku právo žít a pracovat 
bez pracovního povolení, a co se týče platu a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané 
Irska. 

Pokud jste členem EU a/nebo Evropského hospodářského prostoru (EHS) není od vás vyžadováno 
povolení k pobytu. Všichni cizí státní příslušníci, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska se musí zaregistrovat na Národním imigračním 
úřadu Gardy (Garda=irská národní policie) (Garda National Immigration Bureau): 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

HLEDÁNÍ PRÁCE 

Před odjezdem do Irska byste se nejdříve měli podívat na pracovní příležitosti v Irsku a požádat 
poradce z EURES ve vaší zemi o rady a informace před odjezdem. Můžete je kontaktovat 
prostřednictvím vašeho místního Úřadu práce (kontaktní údaje poradců EURES jsou také k dispozici na 
www.eures.europa.eu).  

Po příjezdu by jedním z vašich kontaktních míst pro pomoc při obstarávání zaměstnání a pro poskytnutí 
dalších užitečných informací měla být kancelář Intreo; tyto kanceláře se nacházejí ve všech velkých 
městech po celém Irsku.  

Občané EHS mají volný přístup ke všem službám irské služby zaměstnanosti. Podrobné informace o 
volných pracovních místech v Irsku lze získat prostřednictvím jakékoliv kanceláře Intreo a/nebo na 
stránkách Jobs Ireland www.jobsireland.ie. 

Intreo představuje jediný kontaktní bod pro všechny typy zaměstnání a podpory příjmů. Intreo poskytuje 
personalizované služby na základě vašich individuálních potřeb, mezi něž patří: poradenství v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a možnostech osobního rozvoje, pomoc při hledání práce, jakož i 
informace o přístupu k naší široké škále podpory příjmů. Možnost tlumočnických služeb je rovněž 
k dispozici ve všech kancelářích po celé zemi. Pro více informací navštivte: www.intreo.ie 

Soukromé personální agentury 

Soukromé personální agentury nemohou účtovat uchazečům o zaměstnání svou základní službu, 
kterou je registrace v jejich databázích. Všechny agentury musí mít akreditaci vydanou Department of 
Enterprise, Trade and Employment (Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti). Seznam 
akreditovaných personálních agentur je možné získat od z ministerské Sekce pro akreditaci pracovních 
agentur (Agency Licensing Section of the Department). Pro více informací se přihlaste na  
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  
 
Soukromé personální agentury jsou rovněž uvedeny v telefonním seznamu Zlaté stránky („Golden 
Pages“) v části „Pracovní agentury“ a v Asociaci agentur Národní personální federace (National 
Recruitment Federation): www.nrf.ie.  
 
Pokud potřebujete informace o pracovně-právních nárocích, kontaktujte Úřad pro pracovně-právní 
vztahy (Workplace Relations) na telefonním čísle +353 059 917 8990 nebo se přihlaste na 
www.workplacerelations.ie  

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Downloads/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

UBYTOVÁNÍ 

Nákup a pronájem  

Pronajímané ubytování lze získat s vybavením i bez. Obvykle se vyžaduje záloha ve výši měsíčního 
nájemného. 

Inzeráty s nabídkou ubytování naleznete v celostátním a místním tisku a na Internetu. Irské realitní 
kanceláře nemovitosti prodávají i pronajímají. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie    

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Veřejné služby 

Níže je uveden seznam společností, které se zabývají dodávkou plynu, elektrické energie a vody:  

• Plyn: Irish Gas Board ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Elektrická energie: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Voda: Irish Water; www.water.ie   

 

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA 

Rada pro školy anglického jazyka poskytuje seznam uznaných škol, které vyučují angličtinu jako cizí 
jazyk, na adrese www.acels.ie    

Pravidelně uvádíme seznam organizací, které jsou uznávané Department of Education (Ministerstvo 
školství). 

Případně místní knihovna může poskytovat kurzy Linguaphone nebo výměnné jazykové skupiny. 
Seznam místních knihoven a kontaktní informace naleznete na webu www.library.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
http://www.bordgaisenergy.ie/
https://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 
  

 

ZAMĚSTNANECKÁ PRÁVA 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby se jejich zaměstnancům dostalo určitých základních práv. 
Tato práva se řídí podrobnými pracovně-právními předpisy. 
 
Komise pro pracovněprávní vztahy (Workplace Relations Commission (WRC)) byla zřízena 1. října 
2015, a má za úkol zajistit dodržování zaměstnanecký práv prostřednictvím sledování, inspekce a 
s pomocí státních zastupitelství. WRC řeší mnoho aspektů zaměstnaneckých práv, včetně podmínek 
stanovených při nástupu do zaměstnání, mezd, dovolených, výpovědí, propouštění z ekonomických 
důvodů, oznámení o výpovědích, záležitosti v souvislosti s vyslanými pracovníky a pracovníky 
přicházejícími pracovat do Irska. Pro více informací se prosím přihlaste na www.workplacerelations.ie 
 
Od 1. ledna 2022 je minimální mzda € 10.50 za hodinu. 
Částka minimální mzdy se čas od času zvyšuje. Podrobnosti o minimální mzdě poskytuje Zákaznická 
služba pro pracovněprávní vztahy (Workplace Relations Customer Services) v rámci Department of 
Enterprise, Trade and Employment (Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti). Pro více 
informací se prosím přihlaste na www.workplacerelations.ie.  

Některá průmyslová odvětví, včetně zemědělství, stravování, smluvních úklidových prací, stavebnictví, 
smluvních elektrikářských prací, hotelnictví (mimo Dublin, Dun Laoghaire, Cork), maloobchodů 
s potravinami a zabezpečení jsou vázány právně závaznými dohodami/nařízeními, určující mzdové 
sazby, které mohou být vyšší než národní minimální mzda. Podrobnosti a kopie těchto dohod/nařízení 
vám na požádání zprostředkuje Zákaznická služba pro pracovněprávní vtahy na  
www.workplacerelations.ie.  

Pracovní smlouva 

Zákon o (informování o) pracovních podmínkách z roku 1994 (Terms of Employment (Information) Act, 
1994) vyžaduje, aby zaměstnavatelé informovali své zaměstnance o pracovních podmínkách 
písemným prohlášením. Takovéto písemné prohlášení musí obsahovat tyto náležitosti:  

• Pracovní podmínky týkající se názvu a adresy zaměstnavatele  
• Místo výkonu práce 
• Název pracovní pozice/typ pracovní činnosti  
• Datum nástupu do práce  
• Očekávaná délka smlouvy (v případě dočasné pracovní smlouvy) nebo den, kterým zaniká 

platnost smlouvy (v případě smlouvy na dobu určitou)  
• Sazba nebo metoda mzdového výpočtu 
• Mzdové intervaly 
• Pracovní doba (včetně přesčasů)  
• Zákonná doba na odpočinek a nárok na přestávky  
• Placená dovolená 
• Pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu 
• Důchodové pojištění a důchodový systém 
• Nárok na oznámení výpovědi, kolektivní smlouvu 

Tyto předpisy se nevztahují na osobu, která byla zaměstnavatelem zaměstnána nepřetržitě po dobu 
kratší, než jeden měsíc. Písemné prohlášení, obsahující tyto náležitosti, musí zaměstnavatel poskytnou 
do dvou měsíců od nástupu do práce.  

Odborové organizace 

Členství v odborových organizacích je dobrovolné. V rámci irských pracovně-právních předpisů máte 
stejná práva jako irští pracovníci. Jedna z největších odborových organizací v Irsku SIPTU, zřídila 
pobočku pro zahraniční pracovníky. Pro další informace kontaktujte SIPTU on +353 1 858 6300 nebo 
se přihlaste na www.siptu.ie 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Downloads/www.siptu.ie


 
  

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

Úřad pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Authority) je irský státní orgán, který má na starosti 
zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti naleznete na webu www.hsa.ie  

 

ZDANĚNÍ (systém PAYE –Pay As You Earn - „Plať tolik, kolik vyděláš“) 

Co musíte udělat? 

Váš nový zaměstnavatel má povinnost odečíst daň z vaší mzdy v rámci systému PAYE. Abyste se 
ujistili, že váš zaměstnavatel od začátku správně odvádí vaši daň, a že odečítá správnou částku daně 
z vaší mzdy, měli byst udělat dvě věci:  

• Sdělte svému zaměstnavateli vaše číslo PPS (osobní číslo pro veřejné služby). Ona/on 
následně uvědomí daňový úřad o vašem nástupu do práce.  

• Poté, co obdržíte vaše číslo PPS z Ministerstva sociální ochrany,  můžete požádat o certifikát o 
daňových úlevách (kreditech), prostřednictvím vyplněného formuláře 12A (Application for a 
Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point), který zašlete daňovému úřadu. 
Požádejte zaměstnavatele o formulář 12A. Zaměstnavatel vám poradí, kterému daňovému 
úřadu má být vyplněný formulář 12A zaslán. Pokud váš zaměstnavatel nemá k dispozici 
formulář 12A, můžete o něj požádat daňový úřad na telefonním čísle 1890 306 706. Učiňte tak 
nejlépe ihned poté, co přijmete pracovní nabídku – i když se jedná pouze o práci na částečný 
úvazek nebo brigádu. Tímto způsobem bude mít zaměstnavatel a daňový úřad dostatek času 
na vyřízení záležitosti před vašim prvním dnem výplaty 

Co se stane dál? 

Daňový úřad zašle vám a zaměstnavateli certifikát o daňových kreditech a základní odečítané daňové 
sazbě (Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point), který uvádí podrobnosti o vám 
náležícím daňovém kreditu 1.   

Kdy začínáte platit daň z příjmů?  

Obvykle začnete platit s prvním dnem výplaty. Daňová částka závisí na výši vaší mzdy a na částce 
vašeho daňového kreditu.  
 
Souhrn daňových sazeb (svobodná osoba) 
 
• 20% z prvních vydělaných €36,800.00  
• 40% na všechny následující příjmy nad €36,800.00 
 
Poznámka:  
Výše uvedená čísla byla správná v den vydání této publikace. Nicméně, tyto částky se mohou měnit. 
Pro bližší vysvětlení a informace kontaktujte daňovou správu (Revenue) na 01 865 5000 nebo se 
přihlaste www.revenue.ie  

 

1 Jedná se o daňové úlevy, které jsou jedntlivcům přidělovány v rámci zásad Tax Credits 

 
 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
  

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ   

Pokud zvažujete, že se přestěhujete do Irska za prací, studiem nebo na dobu důchodu, je důležité, 
abyste měli na paměti irský systém sociálního zabezpečení.  
 
V Irsku většina zaměstnavatelů a zaměstnanců (osoby starší 16 let a mladší 66 let) platí sociální 
pojištění (PRSI), příspěvky na sociální pojištění. Tyto příspěvky vám umožní získat nárok na 
příspěvkové typy sociálních dávek jako je dávka v nezaměstnanosti, nemocenská a dávky státního 
důchodového pojištění (příspěvkového). Tyto příspěvky odvádíte na základě vaší mzdy a profese, a 
proto se nazývají příspěvky na sociální pojištění vycházející ze mzdy (Pay Related Social Insurance 
(PRSI)). 
Příspěvky na sociální pojištění jsou rozděleny do různých kategorií, které jsou známy jako třídy nebo 
příspěvkové sazby. Tyto třídy neboli příspěvkové sazby, závisí na typu vaší práce. Pro více informací 
ohledně odváděných příspěvků PRSI navštivte webovou stránku Department of Social Protection 
(Ministerstvo sociálního zabezpečení): www.welfare.ie     
 

Stěhování do Irska a váš nárok na sociální zabezpečení  

Pokud přicházíte ze země, pro kterou platí ustanovení EU nebo dvoustranné dohody pro oblast 
sociálního zabezpečení (státy EU/EHS), jsou vaše práva na výplatu dávek důchodového pojištění  
v Irsku zachovány. Máte možnost spojit své záznamy o pojištění v Irsku se záznamy v jiné zemi, a tím 
tak získat nárok na důchodové dávky nebo dávky sociálního zabezpečení.   

Platby sociální podpory 

Pokud přicházíte ze země, pro kterou platí ustanovení EU nebo dvoustranné dohody pro sociální 
zabezpečení (státy EU/EHS) měli byste s sebou mít formuláře U1 (dříve E301) a E104. Tyto formuláře 
jsou vám k dispozici na příslušném úřadě sociálního zabezpečení ve státě, ze kterého přicházíte, a 
poskytují informace o záznamech o vašem sociálním pojištění. V případě, že jste nezískali dostatečné 
období sociálního pojištění v jiné zemi a/nebo v Irsku, máte možnost získat podporu na základě vašich 
příjmů, která odpovídá vaší situaci. Podpora na základě vašich příjmů nesouvisí se záznamy o vašem 
sociálním pojištění. Pokud váš příjem nepřesahuje určitou částku, máte nárok na dávky odpovídající 
vašim potřebám. Pro získání dávek sociální podpory v Irsku je požadováno splnění podmínek pobytu.  

Převod dávky v nezaměstnanosti  

Pokud jste nezaměstnanou osobou, může být vaše dávka v nezaměstnanosti, kterou dostáváte v zemi, 
ze které přicházíte, převedena do jiné země, poté co vám byly vyplácena po dobu nejméně 4 týdnů. 
V rámci evropských nařízení můžete požádat o její převedení do Irska, v tomto případě byste s sebou 
měli vzít formulář U2 (nahrazující formulář E303) s detaily o vaší vyplacené mzdě. Po příjezdu do Irska, 
byste se během jednoho týdne měli zaregistrovat na místním úřadě sociální péče. Poté máte nárok na 
výplatu dávek po dobu 13 týdnů (v některých případech až 26 týdnů). Budou vám vypláceny stejné 
dávky, na jaké byste měli nárok, v případě, že byste zůstali v zemi, kterou jste opustili.  

 

ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU 

Budete-li žít a pracovat v Irsku, zjistíte, že je nezbytné mít nějaký bankovní účet. Pomocí bankovního 
účtu ušetříte peníze při finančních převodech, při výplatě mzdy atd.  

Většina bank bude požadovat průkaz totožnosti s fotografií (jako je například cestovní pas nebo řidičský 
průkaz) a potvrzení o adrese (jako je například účet za platbu veřejných služeb vystavený na jméno 
žadatele). Jeden doklad nelze použít jako průkaz totožnosti a zároveň jako potvrzení adresy.  

Seznam platných dokladů naleznete na webové stránce www.citizensinformation.ie    

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Pokud jste občanem EU/EHS nebo Švýcarska a cestujete nebo pobýváte na území Irska, máte 
v případě nemoci nebo zranění nárok na léčbu na veřejných lůžkových odděleních poskytovaných 
zdravotní správou (Health Service Executive (HSE)) a dobrovolnými nemocnicemi.  

Evropský zdravotní průkaz (EHIC) www.ehic.ie vám zajistí snadnou a rychlou dostupnost zdravotní 
péče. Slouží jako důkaz toho, že jste součástí systému zdravotního pojištění, spravovaného jiným 
státem v rámci EU/EHS nebo Švýcarska. 
 
Naše ambulantní péče ve veřejných nemocnicích je také zdarma, ale některé osoby mohou být 
požádány o zaplacení přijímacího poplatku, v případě, že nepřicházejí na doporučení lékaře 
(obvodního lékaře). Pokud jste léčeni v soukromé nemocnici nebo na soukromém lůžkovém oddělení 
ve veřejné nemocnici, máte povinnost zaplatit náklady na údržbu i léčbu. V případě, že máte soukromé 
pojištění, máte takto možnost pokrýt tyto náklady částečně nebo v celkové výši. Pro úplné informace o 
nemocničních službách v Irsku navštivte www.citizensinformation.ie 

Nehody a pohotovost /Nečekané události 

Součástí většiny všeobecných a některých specializovaných nemocnic je oddělení pohotovosti, kam se 
mohou pacienti dostavit bez doporučení obvodního lékaře. Pokud se dostavíte bez doporučení 
obvodního lékaře, můžete být požádáni o zaplacení poplatku. Nicméně pokud je potřeba dalších 
návštěv z důvodu stejné nemoci nebo zranění, tento poplatek již znovu neplatíte. 

Zdravotní péče zdarma – zdravotní průkazy 

Zdravotní průkaz vydaný irskou zdravotní správou (HSE) umožňuje majiteli získat určitou zdravotní péči 
zdarma. Pokud je váš příjem je nízký, máte nárok na zdravotní péči zdarma (zdravotní průkaz –Medical 
Card) Tento nárok si můžete ověřit na vašem místním úřadu zdravotní správy. Pokud vám byl vydán 
zdravotní průkaz, je tímto průkazem obvykle kryta vaše zdravotní péče a péče závislé osoby a dítěte. 
Kontaktní údaje na vaši místní zdravotní správu najdete v místním telefonním seznamu nebo na 
www.hse.ie  

Soukromé zdravotní pojištění 

V Irsku je celá řada soukromých zprostředkovatelů zdravotního pojištění. 
Soukromé zdravotní pojišťovny: 

• www.vhi.ie     
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

VZDĚLÁNÍ 

Irská vláda poskytuje základní a středoškolské vzdělání zdarma. Třetí stupeň vzdělání je tvořen 
několika sektory. Univerzitní sektor, technologický sektor a pedagogické vysoké školy jsou v zásadě 
financovány státem (je třeba jen zaplatit několik registračních poplatků). Dále je zde několik nezávislých 
soukromých vysokých škol. Přijetí na studium na schválených kurzech vzdělání třetího stupně je 
obzvláště kompetitivní záležitostí a místa jsou přidělovány na základě známek na závěrečném 
vysvědčení na střední škole – Leaving Certificate.  
 
Řádné vzdělání je povinné od 6 do 16 let. Vzdělávací systém má v Irsku na starosti Department of 
Education (Ministerstvo školství).   
Porovnatelnost/Transparentnost kvalifikací  
Informace jsou k dispozici v několik jazycích na:  

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.ehic.ie/
http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
file:///C:/Downloads/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

FAKTA O IRSKU 

Poloha a rozloha  

Irský ostrov se nachází na severozápadním okraji Evropy. 
Rozloha: 70 282 km2 (Severní Irsko: 14 139 km2).  

Podnebí 

Podnebí je mírné, ovlivňované Golfským proudem. Převažují jihozápadní větry a teploty jsou po celém 
území poměrně stejné. Nejstudenějšími měsíci jsou leden a únor s průměrnými teplotami mezi 4°C a 
7°C, nejteplejšími červenec a srpen s teplotami od 14°C do 16°C. Extrémní teploty pod - 10°C nebo 
nad 30°C jsou velmi vzácné.  

Průměrné roční srážky se v níže položených oblastech pohybují mezi 800 a 1200 mm, ale v některých 
východních oblastech mohou být pod 750mm a v některých západních oblastech až 1500 mm. V 
horských oblastech mohou roční srážky přesáhnout 2000 mm. 

Populace 

5,01 milionu 
Více informací získáte od Centrálního statistického úřadu Irska; www.cso.ie  

Jazyk  

Angličtinou, která je druhým úředním jazykem, se mluví v zaměstnání mimo oblast Gaeltacht, kde se 
stále mluví irštinou.  

Náboženství  

Irská ústava zaručuje svobodu vyznání, náboženského projevu a praktikování náboženství pro všechny 
občany.  

Politika  

Podepsáním anglicko-irské smlouvy v roce 1921 získalo 26 hrabství nezávislost a vznikl svobodný irský 
stát. Šest ulsterských hrabství v roce 1920 získalo vlastní parlament v Belfastu a zůstalo v rámci 
Spojeného království. V roce 1937 byla schválena nová ústava a Irsko zůstalo v druhé světové válce 
neutrální. V roce 1949 byla ustavena Irská republika. V roce 1955 bylo Irsko přijato do OSN a v roce 
1973 spolu se Spojeným královstvím a Dánskem přistoupilo k Evropskému hospodářskému 
společenství. 

Ekonomika 

Jako mezinárodní obchodní ekonomika, s malým domácím trhem je Irsko silně závislé na zahraničním 
obchodu. O Irsku se často mluví jako o nejotevřenějším trhu na světě, který je hodnocen vysokými 
globalizačními indexy.  

 

 

 

 



 
  

UŽIEČNÉ ADRESY 

AMBASÁDA 

Adresa vaší ambasády je uvedena v irském telefonním seznamu v části diplomacie a konzulární 
činnost („Diplomatic & Consular Missions”). 

EURES Ireland  

Evropské služby zaměstnanosti - European Employment Services 
Ministerstvo sociálního zabezpečení - Department of Social Protection 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefon: 00353 1 673 2544 
email: eures@welfare.ie    
Web: www.euresireland.ie    

ZAMĚSTNANECKÁ PRÁVA 

Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti - Department of Enterprise, Trade and Employment 
Zákaznická služba pro pracovně-právní vztahy -  Workplace Relations Customer Service 
O'Brien Road, Carlow 
Telefon: +353 59 917 8990 
Webová stránka: www.workplacerelations.ie     

 
Ministerstvo spravedlnosti -  Department of Justice  
Úřad pro udělování irského občanství a imigrační služba -  The Irish Naturalisation & Immigration 
Service 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 602-8202 
Místní hovor:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie   
Web: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
Evropské informační centrum pro veřejnost - European Public Information Centre, European Union 
House,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Phone: + 353 1 634 1111 
Web: http://ec.europa.eu/ireland   
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   

EURES 

Web: www.eures.europa.eu     

VLÁDNÍ MINISTERSTVA 

Department of Social Protection,  
Pro informace o vašem místním úřadu sociální služby nebo centra Intreo-  Social Welfare Office/ Intreo 
Center 
Navšivte prosím: www.welfare.ie      
 
Ministerstvo školství - Department of Education  
Marlborough Street, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 6400  
E-mail: info@education.gov.ie   
Web: www.education.ie  
 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

Ministerstvo zahraničních věcí - Department of Foreign Affairs 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Telefon: + 353 1 4082000 
Web: www.dfa.ie    
 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE 

Ministerstvo zdraví - Department of Health  
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 635 4000  
Web: www.health.gov.ie  
 
Health Service Executive Areas  
Offices Nationwide.  
Web: www.hse.ie or www.citizensinformation.ie   

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

Úřad pro zdraví a bezpečnost - Health and Safety Authority 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 6147000     

Místní hovor: 1890 289 389  

E-mail: wcu@hsa.ie  

Web: www.hsa.ie    

DANĚ 

Daňová správa, kanceláře na celostátní úrovni - Revenue Commissioners, Offices Nationwide. 
Volání mimo území Irska: 00353 1 6474444.   
Čísla pro místní hovory na regionální úrovni jsou k dispozici na webové stránce: www.revenue.ie    

ODBOROVÉ ORGANIZACE 

Irský kongres odborových organizcací - Irish Congress of Trade Unions (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 7777 
Web: www.ictu.ie   
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefon: + 353 1 8586300 
Místní hovor: 1890 747 881 
E-mail: organising@siptu.ie 
Web: www.siptu.ie  
 
Informace o irském státě 
www.gov.ie  
 
Informace o veřejných službách 
www.citizensinformation.ie   
 

 
Pro více informací ohledně podmínek pro život a práci v Irsku, kontaktujte svého 
místního poradce EURES nebo zašlete e-mail na eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:eures@welfare.ie

