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Základní údaje 

Irská republika se nachází na ostrově v severozápadní části 

Evropy s pevninskou hranicí sousedící pouze se Severním 

Irskem, jež je součástí Spojeného království. Premiérem Irské 

republiky je od června roku 2020 Micheál Martin. Již od 

listopadu 2011 je prezidentem Irska Michael D. Higgins 

(opětovně zvolen v říjnu 2018). 

Zahraniční obchod 

Irsko je proexportně orientovaný stát s dlouhodobě aktivním 

saldem obchodní bilance s rostoucími přebytky 

v posledních letech. Zahraniční obchod byl tahounem 

ekonomiky (i přes odhadovaný celkový pokles ve výši 

2,3 % HDP) v roce 2020 tolik poznamenaný koronavirovou 

krizí. Dle údajů irského statistického úřadu byl přebytek 

v jednotlivých měsících roku 2020 kladný. Za listopad 2020 

(poslední dostupný údaj) se sezónně očištěný vývoz zboží 

zvýšil o 2,1 miliardy eur (přebytek činil necelých 6 miliard 

eur). 

Vývoz z Irska tvoří především chemické produkty, které 

tvoří více jak polovinu veškerého vývozu. Z chemických 

produktů dominují farmaceutické produkty. Největším 

obchodním partnerem Irska jsou Spojené státy americké, 

kam směřuje 28 % veškerého vývozu, ve vývozu následuje 

Británie s necelými 10 %; Česko (0,76 %). Do Irska se 

dováží chemické produkty, stroje a zařízení a dopravní 

prostředky. Největším dovozcem je Spojené království 

(27,7 %), následovány USA (17,9 %) a Německem 

(14,3 %); Česko1,3 %. 

Makroekonomický výhled 

Negativní dopad koronavirové krize se projevil v irské 

ekonomice velmi významně, kde největší pokles 

zaznamenala hlavně domácí poptávka. Celkový pokles 

reálného HDP však byl tlumen silným exportem, který 

„dopomohl“ k poměrně nízkému (na evropské poměry) 

meziročnímu snížení irské ekonomiky ve výši 2,3 % HDP. 

Pokles irské ekonomiky probíhal hlavně v 1. a 2. čtvrtletí 

roku 2020, ve třetím čtvrtletí dle předběžných odhadů 

došlo k meziročnímu růstu ve výši 11,1 % HDP. 

Pomohlo tomu hlavně oživení domácí poptávky. Pro 

další roky Komise odhaduje růst něco málo pod 3 % 

HDP. V následujících letech by mělo docházet i ke 

snižování deficitu veřejných financí. 

Trh práce a mzdy 

Míra nezaměstnanosti by se za rok 2020 měla 

pohybovat kolem 5,5 %. Očekává se však zhoršení 

situace na trhu práce v následujících letech, kdy míra 

nezaměstnanosti v roce 2021 může atakovat až 9% 

hranici.  

IRSKO 

Oficiální název Irská republika 

Počet obyvatel 4 904 240 (2019) 

Rozloha  70 273 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk 
Irština (zhruba 40 % populace), 
angličtina 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (prosinec 2020) 7,2 % 

Produktivita práce k Ø EU28 (2019) 228,2 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)   191 (ČR 92) 

Minimální mzda – hodinová (2021) 10,2 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích
(2019)

Irsko ČR 

Zpracovatelský průmysl 5 051 € 1 839 € 

Stavebnictví 4 543 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 3 784 € 1 863 € 

Doprava a skladování 4 737 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: data Evropská komise
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by 

šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité 

informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost 

a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Nejvíce využívanou formou společnosti v Irsku je ekvivalent společnosti s ručením omezeným (Private Company Limited 

by Shares, LTD). Je jedinou formou, která může mít pouze jediného ředitele a 1-149 akcionářů. Společnost podléhá pouze 

omezenému rozsahu auditu, a pokud je její obrat nižší než 8,3 mil. eur, může využít výjimku z auditu. Dalším typem 

společnosti je například Designated Activity Company, DAC, která se od LTD liší především nutností definovat při založení 

konkrétní typ podnikání a požadavkem na minimálně 2 ředitele. 

V žebříčku Světové banky Doing Business se Irsko v kategorii „Založení společnosti“ řadí na 23. příčku. Patří tak mezi 

státy EU s nejpříznivějšími podmínkami pro podnikání. 

Daně 

Výše sazby daně z příjmů právnických osob je v Irsku 

stanovena ve výši 12,5 % a tedy je mnohem nižší, než jak 

ji má stanovenou většina členských států EU.  

V Irsku mají zavedenu progresivní daň z příjmu fyzických 

osob se dvěma sazbami ve výši 20 % (do výše příjmu 

nepřesahujících 35 300 eur; v závislosti na stavu osoby 

jsou stanoveny i jiné výše hraničního příjmu) a 40 % (nad 

35 300 eur příjmů).  

Irsko zavedlo dočasné snížení sazby daně z přidané hodnoty z 23% na 21% (od 1. září 2020 do 28. února 2021). 

V cestovním ruchu a pohostinství je sazba DPH stanovena ve výši 13,5 %, přechodně však byla snížena na 9 % (1. 11. 

2020 – 31. 12. 2021). 

Energetika 

Ceny elektřiny pro velkoodběratele se v Irsku v posledních letech pohybují okolo 13 eurocentů za KWh. V prvním pololetí 

2020 její cena činila 13,3 eurocentů/KWh (v ČR ve stejném období 8,5 eurocentů/KWh). 

Cena zemního plynu v Irsku klesá, v prvním pololetí roku 2020 stál 1 GJ zemního plynu 7,8 eur (v ČR ve stejném období 

7 eur). 

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na zemní plyn (52 %) a obnovitelné zdroje (33 %). Dalšími zdroji 

jsou uhlí či rašelina. Ropu Irsko prakticky nevyužívá. Energetická závislost země se v posledních letech snížila a činí 67 % 

(průměr EU27 je 58 %, ČR 37 %).  

Investiční pobídky 

Irsko nabízí investorům řadu programů a investičních pobídek, které se liší dle konkrétní velikosti podnikání a fáze, ve 

které se nachází. Pobídky jsou dostupné pro začínající start-upisty (New Frontiers Entrepreneur Development 

Programme), start-upy s vysokým potenciálem vytvoření inovativního produktu (granty na mzdy, poradenství, zahraniční 

cesty, inovační vouchery apod.), zavedené malé a střední podniky a velké společnosti (podpora průzkumu trhu, vývoje 

produktů, výzkumu a vývoje apod.).  

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2018, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The Global 

Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň 12,5 % 

Daň z příjmu jednotlivců 20 % / 40 % 

DPH (základní)  21 % (23 %) 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Irsko ČR z počtu 

Doing Business 24. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 18. 8. 138 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 12. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 18. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 24. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 67,4 36,7 Ø EU27 58,2 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://www.enterprise-ireland.com/EI_Corporate/en/Start-a-Business-in-Ireland/Supports-for-High-Potential-Start-Ups/New-Frontiers-Entrepreneur-Development-Programme.html
https://www.enterprise-ireland.com/EI_Corporate/en/Start-a-Business-in-Ireland/Supports-for-High-Potential-Start-Ups/New-Frontiers-Entrepreneur-Development-Programme.html
http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd320/default/table?lang=en



