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Poděkování

Zřeknutí se odpovědnosti
Členové skupiny, která vydává příručku pro nové přistěhovalce, (Regional Newcomer’s 
Guide Group) vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti informací obsažených v této 
příručce nazvané „Příručka pro nové přistěhovalce – jihovýchod“. Nicméně, nemohou 
přijmout jakoukoli odpovědnost za případné ztráty, poškození nebo nesnáze, které 
čtenáři mohou utrpět v důsledku informací nebo rad obsažených v této příručce.
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Účelem této příručky je představit novým 
přistěhovalcům různé stránky života 
v severovýchodním Irsku (hrabství Carlow, 
Kilkenny, Tipperary, Waterford a Wexford), 
včetně pochopení každodenní životní 
kultury či hledání bydlení a zaměstnání. 
Příručka vydaná v angličtině, polštině, 
ruštině a češtině obsahuje řadu odkazů 
na další podrobnější zdroje informací a 
podpory pro čtenáře.

Tento průvodce byl zpracován 
v rámci spolupráce výborů všech pěti 
zúčastněných hrabství a Regional Steering 
Committee (Regionálního řídícího výboru) 
za pomoci agentury Comhairle a Health 
Service Executive (Správy zdravotnických 
služeb). Toto rozsáhlé partnerství zahrnuje 
například orgány místní správy, zástupce 
Health Service Executive, Social Welfare 
(Správy sociálního zabezpečení), Revenue 
Commissioners (Komisaře pro daně a 
poplatky), An Garda Síochána, Vocational 
Educational Committees (Výbory pro 

odborné vzdělávání), Citizens Information 
Centres (Občanská informační střediska), 
Area Partnerships (Oblastní partnerství), 
FÁS a další organizace, jejichž cílem je 
podporovat kulturní soulad a integraci.

Rádi bychom dále poděkovali za 
pomoc řady dalších subjektů, kterou jsme 
při zpracovávání příručky založené na 
publikaci „Příručka pro nové přistěhovalce 
do Cork City“, obdrželi. Tato publikace 
posloužila jako cenný podklad pro tento 
projekt. Naše srdečné poděkování dále 
patří členům „Spotřebitelské komise“ 
– zástupcům komunit nově vzniklých 
v jihovýchodním Irsku, kteří věnovali 
svůj čas na zpracování a dotvoření této 
příručky. Dále bychom chtěli poděkovat 
těm, kteří vydání této příručky financovali, 
a to zejména agentuře Comhairle a 
Správě zdravotnických služeb (Health 
Service Executive). Všichni sponzoři 
adresářů jednotlivých hrabství jsou 
uvedeni v příslušných adresářích.

Úvod

Úvod
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Příručka jako taková byla vypracována tak, 
aby se informace v ní obsažené vztahovaly 
na všech pět hrabství. Nicméně, existuje 
celá řada informací, které jsou specifické 
pro jednotlivá hrabství. S ohledem na 
tuto skutečnost vypracovalo každé ze 
zúčastněných hrabství svůj vlastní adresář, 
který poskytuje informace o řadě místních 
služeb a zařízení. Věříme, že adresáře 
poslouží jako doplněk k hlavní části 
příručky a poskytne přístup k co možná 
nejširší škále informací a podpory. Tento 
adresář najdete uvnitř vašeho výtisku 
příručky nebo si můžete jak příručku, tak 
leták prohlédnout na webových stránkách 
příslušného orgánu místní správy, jejichž 
adresy jsou uvedené níže.

Kontakty: Orgány místní správy 
www.carlow.ie
www.kilkennycoco.ie
www.kilkennycity.ie
www.tipperarynorth.ie
www.southtippcoco.ie
www.waterfordcity.ie
www.waterfordcoco.ie
www.wexford.ie

Další informace: 
Citizens Information Centres  
(CIC – Občanská informační střediska)
Citizens Information Centres (CIC) působící 
v rámci celého regionu poskytují bezplatné, 
nestranné a důvěrné informace o všech 
aspektech veřejných služeb a nároků. 
Jsou k dispozici komukoli bez ohledu na 
národnost či status. Úplný seznam kontaktů 
je zahrnutý v adresářích jednotlivých 

hrabství. Adresu vašeho nejbližšího 
střediska dále můžete zjistit, pokud se 
obrátíte na kterékoli z níže uvedených 
středisek. Informace pro občany jsou dále 
k dispozici na čísle se zvýhodněným tarifem 
(Lo-Call) 1890 777 121 a na webových 
stránkách www.citizensinformation.ie

Carlow CIC 
St Catherine’s Community Services 
Centre, St.Joseph’s Road, Carlow
Tel: 059 9138750, 1800 747 748
Fax: 059 9131913
E-mail: carlow.cic@comhairle.ie
Kilkenny CIC 
4 The Parade, Kilkenny,
Tel: 056 7762755, 1800 222 121
Fax:056 7720298
E-mail: kilkenny.cic@comhairle.ie
Thurles CIC  
34/35 Croke Street, Thurles,  
Co. Tipperary (North)
Tel: 0504 22399  Fax: 0504 22488
E-mail: thurles.cic@comhairle.ie
Clonmel CIC  
Market Place, Clonmel, 
Co. Tipperary (South)
Tel: 052 22267  Fax: 052 28546
E-mail: clonmel.cic@comhairle.ie
Waterford CIC  
37 Lower Yellow Road, Waterford,  
Co. Waterford
Tel: 051 351133  Fax: 051 379102
E-mail: waterford.cic@comhairle.ie
Wexford CIC  
28 Henrietta Street, Wexford
Tel. 053 9142012 Fax: 053 9142341
E-mail: wexford.cic@comhairle.ie

Jak tuto příručku používat

Jak tuto příručku používat
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Carlow
Carlow je jedním z nejmenších a zároveň 
nejkrásnějších hrabství Irska. Město 
Carlow, kterým protéká řeka Barrow, je 
nákupním a průmyslovým střediskem 
hrabství, v jehož dosahu se vyskytují 
lokality, jako je historické město Tullow, 
město Bagenalstown rozkládající 
se na březích řeky nebo malebný 
Leighlinbridge. Tato místa nabízejí 
další řadu atrakcí v hrabství, které je 
často popisováno jako nejlépe střežené 
tajemství Irska.

Má se za to, že název Carlow byl 
odvozen ze starého irského místního 
názvu Ceatharlach, což znamená „čtyři 
jezera“ nebo „město na jezerech“. 

Carlow hraničí s Blackstairs Mountains 
na východní straně a s Killeshin Hills 
na straně západní. Toto město se 
může chlubit celou řadou historických 
památek, včetně řady megalitických 
hrobek, z nichž nejznámější je Brownshill 
Dolmen. Vliv raného křesťanství ve 
městě Carlow je zřejmý díky celé řadě 
starých kostelů a klášterních staveb, 
mezi něž patří St. Mullins založený 
svatým Molingem v 7. století. V roce 
1361 se fiskus přestěhoval z Dublinu do 
Carlow, ale díky neustálým nájezdům 
z okolí Pale byl nucen vrátit se po jisté 
době do Dublinu. Hrad Carlow postavený 
v letech 1207 až 1213 se zachoval až do 
roku 1814, kdy pokus založit v hradních 

1. Celkový obraz
Hrabství jihovýchodního Irska 
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prostorách léčebnu měl za následek 
téměř kompletní zničení areálu.

Vzpoura v roce 1798 vedla 
k povraždění 600 United Irishmen britskými 
jednotkami. Jejich těla byla pohřbena v 
jámě na opačném břehu řeky Barrow v 
Graiguecullen, v místě, kterému se říká 
„Croppies Grave“ a kde doposud můžete 
vidět pomník připomínající tuto událost.

Ve městě Carlow je bohatě 
zastoupena architektura z devatenáctého 
století, jedná se zejména o soudní budovu 
Carlow Courthouse, Duckett’s Grove a 
působivou Carlowskou katedrálu.

V hrabství se dále nachází řada 
menších, historicky důležitých měst. 
Město Tullow je bývalým sídlem 
katolických biskupů Kildare a Leighlin 
a místem, kde byl Fr. Murphy popraven 
za jeho účast na povstání v roce 1798. 
Bagenalstown je městem známým díky 
plánovanému pravoúhlému rozvržení, 
které je dílem rodu Bagenalů.

V hrabství Carlow byla v roce 1926 
postavena první továrna na zpracování 
cukrové řepy v Irsku, která prosperovala 
po dalších 80 let a značně přispěla 
k ekonomickému rozvoji celé země.

Stejně jako ostatní irská hrabství 
se může i Carlow pochlubit bohatou a 
zajímavou sportovní historií. Házená, 
hurling (irský národní sport podobající 
se pozemnímu hokeji), golf, veslování a 
koňské závody se zde těší značné oblibě 
již od 18. století. Carlowská pobočka 
GAA byla založena v roce 1888 s cílem 
podporovat galské hry a v rámci celého 
hrabství se hraje s velkým nasazením 
jak hurling, tak galský fotbal. První 
golfový klub v hrabství Carlow byl 
založen v roce 1899 a následně se v roce 

1922 přestěhoval do Oak Park. Golf se 
postupně stal jedním z nejoblíbenějších 
sportů v tomto hrabství.

Carlow a jeho okolí během let 
odchovaly řadu umělců a spisovatelů. Mezi 
rodáky z Carlow patří autor knížek pro děti 
David Donohue a umělec mnoha talentů 
– Val Vousden. George Bernard Shaw 
se v Carlow zvěčnil, když městu daroval 
shromažďovací prostory na Dublin Street.

Carlow může jako hrabství s bohatým 
zemědělstvím i průmyslem nabídnout 
mnohé jak svým obyvatelům, tak 
návštěvníkům, zatímco město Carlow 
je dynamickou, pulzující a progresivní 
lokalitou. Rozvinuté kulturní i rekreační 
zázemí poskytuje vynikající kvalitu života 
pro mladé i starší generace.

Kilkenny
Kilkenny je zcela zaslouženě známé jako 
mezinárodní středisko moderního umění 
a kultury. Střediskem tohoto hrabství je 
starodávné City of Kilkenny, které dostalo 
své jméno po mnichovi sv. Canice, který 
žil v 6. století a jehož dodnes připomíná 
skvěle zachovaná katedrála sv. Canice 
vystavěná v 13. století jako dominanta 
města. Hrad Kilkenny připomíná 
Normany, kteří do města vtrhli ve 12. 
století. Středověké město bylo v 17. století 
po 6 let sídlem parlamentu. Nechvalně 
známý Oliver Cromwell do tohoto města 
vtrhnul v roce 1650 a známí vzdělanci, 
jako byl Jonathan Swift a biskup Berkeley, 
byli studenty Kilkenny College. Kilkenny 
se proslavilo coby mezinárodně uznávané 
středisko umění a uměleckých řemesel 
zejména díky založení Kilkenny Design 
Workshops v sedmdesátých letech 
dvacátého století. 

1. Celkový obraz
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Tato historická tradice je zřejmá 
v rámci celého hrabství, které se mimo 
jiné může pochlubit bohatým dědictvím 
důležitých architektonických památek. 
Další z významných měst hrabství, 
Thomastown, se nachází v atraktivním 
Nore Halley a rozprostírá se zejména na 
severním břehu řeky. Thomastown bylo 
založeno ve 13. století a opevnění, jehož 
zbytky jsou zde k vidění dodnes, bylo 
vystavěno v roce 1370. Město sloužilo 
jako opevněný vnitrozemní vstupní 
bod do hrabství Kilkenny. Nejstarší 
zmínka osídlení v Castlecomer pochází 
z období kolem roku 1200, kdy zde byl 
vystavěn hrad s opevněním. Město založil 
Christopher Wandesford, který rovněž 
vystavěl panství Castlecomer. Rozvoj 
města byl založen na příjmech z důlních 
zdrojů v jeho blízkém okolí. Třetím 
největším městem hrabství je Callan Tlen, 
kterým od západu k východu protéká 
řeka Kings. Nejstarší dochované stavby 

města – anglo-normanské opevnění a 
Augustinské opatství se nacházejí na 
sever od řeky.

Graiguenamanagh je součástí 
města Graiguenamanagh-Tinnahinch. 
Tinnahinch se nachází na východním 
břehu řeky Barrow a je součástí hrabství 
Carlow. Graiguenamanagh se rozkládá 
na příkrých srázech údolí řeky Barrow 
mezi Mount Brandon v hrabství Kilkenny 
a Mount Leinster v hrabství Carlow. 
Infrastruktura města se vyvinula kolem 
rozsáhlého opatství Duiske založeného 
normanskými osídlenci na počátku 
12. století v oblasti s tisíci let starými 
známkami osídlení. Úzké křivolaké 
uličky centra města a jejich návaznost 
na opatství a doširoka se rozprostírající 
řeku Barrow dodávají Graiguenamanagh 
jedinečný a nezaměnitelný charakter.

Hlavními zdroji zaměstnání v hrabství 
je zemědělství, výrobní průmysl, finanční 
služby, maloobchod, cestovní ruch, 
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stavebnictví, potravinářský průmysl, 
báňský průmysl a řemesla. Většinu 
pracovních příležitostí v hrabství Kilkenny 
poskytují malé podniky, které představují 
90 % všech zdejších podniků. 

Kilkenny nabízí širokou škálu 
sportovních a rekreačních zařízení. 
Zmiňovat hurling čistě jako jednu z forem 
rekreace by bylo zásadním omylem. 
Obyvatelé celého hrabství Kilkenny 
jsou na svoji tradici a dovednosti v 
hurling velice hrdí. Součástí této hrdé 
tradice je rovněž vystavování barev 
hrabství – černé a jantarové. Mezi další 
zde rozšířené sportovní činnosti patří 
rybaření, kanoistika, golf, střelba na 
hliněné terče, letectví, plachtění, squash, 
tenis, jezdectví, koňské dostihy, kopaná 
a rugby.

Obyvatelé hrabství Kilkenny jsou hrdí 
na své dědictví a kulturu a žijí bohatým 
sociálním životem.

Tipperary
Tipperary je součástí provincie Munster a 
název tohoto hrabství pochází z irského 
výrazu „Tiobraid Arann“, který v překladu 
znamená „studnice Ery“, neboli řeky 
Ara. Prestiž, které se toto hrabství po 
staletí těšilo, dokládá skutečnost, že 
hrad Cashel byl využíván jako sídlo krále 
Munsteru od roku 370 do roku 1101. 
Tipperary je rovněž největším 
vnitrozemním hrabstvím Irska, a proto 
bylo rozděleno na dvě správní oblasti 
– North Riding a South Riding, které jsou 
dodnes spravovány jako dva samostatné 
regiony. 

Nejdůležitějším sídlem severní části 
je Nenagh. Dominanta města, kterou je 
působivá hradní věž, připomíná první hrad 
vystavěný rodem Butlerů v roce 1220. Mezi 
další významná města patří Thurles, které je 
sídlem Gaelic Athletic Association (Galské 
atletické společnosti) a jejího Semple 
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Stadium, Roscrea, jedno z nejstarších 
měst v Irsku, jehož počátky sahají do 
klášterního osídlení sv. Cronan ze 6. století, 
a Templemore, kde sídlí Garda Training 
College.

Nejvýznamnější město jižní části 
hrabství, Clonmel, je obklopeno horami 
a podél řeky Suir hraničí s hrabstvím 
Waterford. Jedná se o město se silně 
rozvinutým průmyslem a výbornými 
pracovními příležitostmi. Cashel je 
bývalým sídlem králů z Munsteru a 
nachází se zde Rock of Cashel. Město 
Tipperary, které se může pochlubit 
nádherným okolím, během posledních 
několika let zažívá jisté obrození díky 
výstavbě řady nových domů a rozvoji 
průmyslu. Carrick-on-Suir je malým 
městem s velkým srdcem umístěným 
v nádherné lokalitě. Cahir se může 
pochlubit jedním z nejlépe restaurovaných 
hradů v Irsku a celou řadou historických 
budov. Fethard je středověké město, které 
je zároveň střediskem chovatelství koní 
v hrabství. V celém hrabství Tipperary 
žije pouze přibližně 140.000 obyvatel. 
Ekonomika hrabství byla tradičně 
založena na zemědělství, ale v posledních 
letech jej nahradilo stavebnictví a služby.

Krajina hrabství Tipperary je velmi 
různorodá a půvabná. Ne severu se 
nachází Lough Derg, jedno z největších 
jezer v Irsku, které je známé jako středisko 
lodních a vodních sportů a rybaření. 
V nedalekých Silvermines Mountains se 
sporadicky po 700 let udržela těžba stříbra 
a důlní díla doposud ohromují návštěvníky. 
Centrální část hrabství Tipperary známá 
jako „The Golden Vale“ (Zlatá nížina) 
je úrodnou oblastí v povodí řeky Suir, 
která oblastí protéká ze severu na jih. 

Glen of Aherlow nacházející se jižním 
směrem od města Tipperary nabízí 16 mil 
nedotčené krajiny mezi nejvyšším horským 
hřbetem v Irsku – Galtee Mountains 
a lesnatým hřebenem Slievenamuck. 
Comeragh Mountains, Knockmealdown 
Mountains i Slievenamon se nacházejí 
v dosahu Clonmelu. Zdejší krajina nabízí 
široký výběr venkovních aktivit jak pro 
návštěvníky, tak pro místní obyvatele. 

V hrabství Tipperary se nachází celá 
řada historických měst a památek. Na 
návštěvníky zde čekají starodávné kláštery, 
hrady, věže, archeologická naleziště, 
ukázky skvělé architektury a muzea.

Waterford
Waterford je přímořským hrabstvím, 
které se rozprostírá od ústí řeky Suir na 
východě k Youghal a řece Blackwater 
na západě. Na své jižní straně hraničí 
hrabství s Atlantickým oceánem a nabízí 
řadu nádherných pláží. Comeragh 
Mountains a Knockmealdown Mountains 
tvoří severní hranici hrabství.

Waterford v sobě zahrnuje kontrast 
moderního kosmopolitního města a 
shluku malebných a živě pulzujících 
přímořských letovisek, rozsáhlých polí a 
hornaté krajiny. Město je sídlem Waterford 
Crystal Glass již od roku 1873.

Sport hraje v životě místních obyvatel 
důležitou roli a barvy hrabství jsou modrá 
a bílá.

Hrabství je rovněž známé svoji láskou 
k hudbě a divadlu. V Theatre Royal a 
Garter Lane Art Centre hostuje celá řada 
amatérských i profesionálních divadelních 
společností a pravidelně v září se zde 
koná International Light Opera Festival. 
V rámci celého hrabství je velice oblíbená 
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tradiční irská hudba a různorodost umění a 
kulturního a historického dědictví dokládá 
řada výstav, galerií, muzeí a představení. 
Festival Spraoi, který se koná každý rok 
v srpnu, je známý jako přehlídka pouličního 
divadla a rozhodně stojí za návštěvu.

Waterford je nejvýznamnějším městem 
jihovýchodního Irska. Město bylo původně 
založeno Vikingy na konci devátého století 
a postupně se vyvinulo v přední přímořské 
středisko. Je to nejbližší irský přístav 
k hlavní evropské pevnině.

Řada nejznámějších památek města 
Waterford se nachází v rámci pěší 
dostupnosti od přístaviště. Mezi ně 
patří Reginald’s Tower, French Church, 
Undercrofts a dvě neoklasické katedrály 
postavené v osmnáctém století, které jsou 
dílem známého architekta Johna Robertse.

Waterford Institute of Technology 
nacházející se na okraji města je předním 
poskytovatelem vyššího vzdělání 
v regionu.

Toto hrabství je rovněž známo pod 
jménem „The Déise“ odvozeným od jména 
kmene, který zde žil v předkřesťanské éře.

Město Dungarvan je administrativním 
centrem hrabství. Jedná se o město 
s živým obchodem umístěné ve velice 
oblíbené turistické oblasti. George 
Pain postavil kostel sv. Panny Marie na 
Emmet Street v roce 1828. Město je 
známé jako středisko hlubokomořského 
rybaření. V jeho blízkosti se nachází 
Ring, vzkvétající středisko irské kultury 
a původního jazyka. Jedná se o jedinou 
irsky hovořící oblast neboli Gaeltacht 
v jihovýchodním Irsku.

Tradiční přímořské letovisko Tramore 
se pyšní 5 km dlouhou zlatou písečnou 
pláží. Tramore je zároveň největším 
městem hrabství.

Ardmore je velice malebnou vesnicí 
s nádhernou pláží. Její chloubou je 
kruhovitá věž skvělých proporcí a 
katedrála z 12. století.
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Lismore je nádherně nezvyklým 
městem ležícím na řece Blackwater. 
Dominantou města je majestátní  
hrad Lismore.

Dunmore East je okouzlujícím 
rybářským přístavem a přímořským 
letoviskem ležícím na ústí řeky v blízkosti 
ústí přístavu.

Wexford
Vítejte v hrabství Wexford nacházejícím 
se v jihovýchodním cípu Irska. Hrabství 
se může pochlubit směsicí hor, údolí, 
řek, flóry, fauny a skvělých pláží na 
200 km pobřeží. Wexford je hrabstvím 
mnoha tváří s charakteristickou kulturou 
a temperamentním obyvatelstvem, které 
zdejšímu kraji dodávají jedinečný ráz. 
Další informace o hrabství Wexford jsou 
k dispozici na webových stránkách  
www.wexford.ie

Hrabství Wexford má dlouholetou 
tradici ekonomického úspěchu a 
prosperity.

Tato prosperita byla založena na 
efektivním a vzkvétajícím zemědělském 
sektoru a rozvinutém průmyslu, a to 
zejména ve městě Wexford Town. 
Celkové postavení hrabství Wexford coby 
„ukázkového hrabství“ vychází z jeho 
prosperity.

V hrabství se nachází čtyři významná 
města – Wexford, Enniscorthy, Gorey 
a New Ross. Je zde dobré dopravní 
spojení s Dublinem a dalšími obchodními 
středisky a dobrá dosažitelnost Británie a 
hlavní evropské pevniny prostřednictvím 
Rosslare Europort. Wexford má silnou 
sportovní tradici a nabízí širokou škálu 
aktivit, mezi něž patří plavání, atletika, 
golf, hurling, fotbal, koňské dostihy, 
kopaná a badminton.
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Wexford se svým rozlehlým pobřežím 
se může pochlubit celou řadou kvalitních 
pláží, malebných měst a vesnic a Hook 
Lighthouse, majákem ze 13. století, 
který je považován za nejstarší doposud 
fungující maják na světě.

Město Wexford bylo původně 
vikingským sídlištěm, které později rozvinuli 
Normané a nyní je známé svými úzkými 
křivolakými uličkami. V přístavu Wexford, 
kde se můžete projít po oficiálně oceněném 
molu, vtéká poklidně do moře řeka Slaney. 
Wexford je živě pulzujícím kosmopolitním 
městem s pestrou nabídkou kulturních a 
sportovních událostí, z nichž nejznámější je 
Wexford Festival Opera.

Wexford Wildfowl Reserve (chráněná 
rezervace divokého ptactva) v North Slob 
je důležitým ornitologickým místem a 
celoroční atrakcí pro návštěvníky.

Na sever od města Wexford se 
nachází tržní středisko Enniscorthy s 
dominantou normanského hradu, který je 
v současné době sídlem Muzea hrabství 
a nad nímž se tyčí Vinegar Hill, nechvalně 
známé bitevní místo z roku 1798. 
Katedrála sv. Aidana postavená kolem 
roku 1840 je dílem architekta Augusta 
Welbyho Pugina.

Gorey, původně živé tržní středisko, 
se nyní stalo satelitním městem Dublinu 
a řada zdejších obyvatel dává přednost 
dojíždění za prací do Dublinu a užívání si 
pomalejšího životního tempa v Gorey.

Na jih od Gorey se nachází historické 
město Ferns, sídlo králů z Leinsteru a 
někdejší místo kláštera založeného sv. 
Aidanem. Bunclody je malebným tržním 
střediskem na úpatí Blackstairs Mountains.

V jihozápadní části hrabství se 
nachází město New Ross ležící na řece 

Barrow. Je domovským přístavem 
lodi Dunbrody Famine Ship, která je 
napodobeninou skutečné dřevěné lodi 
z 19. století. New Ross je rovněž rodištěm 
předků bývalého amerického prezidenta 
Johna F. Kennedyho. 

Kultura
Irská kultura je velice rozmanitá a odráží 
vliv Keltů, Vikingů, Normanů a dalších 
národů, které v průběhu staletí Irsko 
obývaly. Irský jazyk se vyvinul z jednoho 
z keltských nářečí používaných v průběhu 
doby bronzové v Irsku a Británii. Irský 
jazyk je doposud hlavním mluveným 
jazykem v řadě částí Irska (známé jako 
„Gaeltacht“) a je k vidění na silničním 
značení a ke slyšení v televizním a 
rozhlasovém vysílání.

Mezi tradiční galské 
sporty v Irsku patří 
hurling, fotbal, camogie 
a házená. Všechny 
tyto sporty se hrají 
celonárodně 
a týmy 
jednotlivých 
hrabství se 
každoročně 
utkávají v rámci Irského 
šampionátu.

Irská tradiční a lidová hudba 
je součástí tradice, která sahá 
zpět několik generací. Tradičními 
nástroji jsou keltská harfa, irské 
loketní dudy, Bodhrán, flétna a 
housle. Keltská harfa se stala 
symbolem Irska. V současné době 
je tradiční irská hudba pevně spjata 
s hospodami, kde se často hraje. 
Tradiční irský tanec je stále velmi 

1. Celkový obraz
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oblíben, zejména mezi dětmi, a celosvětově 
se proslavil díky představení „Riverdance“. 
Irské taneční zábavy zvané „ceilí“ jsou 
příležitostí pro každého, kdo si chce tuto 
tradici vychutnat.

Každodenní zvyky
Jako nově příchozí obyvatel 
jihovýchodního Irska (a Irska jako 
takového) můžete narazit na některé zvyky 
a nepsaná pravidla chování, která se 
budou značně lišit od vašich vlastních. To 
může vést k řadě nedorozumění. Následuje 
výběr některých užitečných informací:

Irové jsou obecně velmi zdvořilí 
a často používají fráze jako „please“ 
(prosím) a „thank you“ (děkuji), „if you 
wouldn’t mind“ (s dovolením), „sorry“ 
(promiňte) atd.

Často neradi říkají přímo „ne“. Obecně 
budou zdvořilí a přátelští a zápor zlehčí 
výrazy jako „I’m afraid not“ (obávám se, 
že ne), „Unfortunately“ (bohužel), „I’m 
sorry“ (je mi líto) nebo jednoduše „Sorry“ 
(promiňte).

Při pozdravení si většinou podávají 
ruku. Když s někým mluvíte, je zvykem a 
slušností dívat se jim do očí. Vyhýbání se 
očnímu kontaktu při hovoru by mohlo být 
vykládáno jako nezájem.

Při čekání na službu, např. v bance, 
na poště, v obchodě apod., je zvykem 
zařadit se na konec fronty lidí, kteří zde 
již čekají. Tato fronta je většinou zjevná. 
V některých případech, např. při čekání 
na autobus, nemusí lidé stát ve frontě. 
Nicméně, i v těchto případech si lidé 
všímají, kdo zde čekal již před nimi a 
nechají je nastoupit jako první.

Většina lidí v Irsku posílá přání 
přátelům a rodinným příslušníkům při 

příležitostech, jako jsou narozeniny, výročí, 
Vánoce, svatby, nově narozené děti atd.

Kromě dalších zvyklostí jsou v Irsku 
velice silné tradice pohřbívání. Zesnulý 
je často vystaven v otevřené rakvi ve 
vlastním domě, aby se s ním mohli 
truchlící před pohřbem rozloučit. Po celou 
dobu, kdy je tělo zesnulého vystaveno, 
není nikdy ponecháno o samotě ani v noci 
a toto období se proto nazývá „wake“ 
(bdění). Obvykle trvá přes noc a další 
den, ale může být i delší. Během tohoto 
období se mohou do domu dostavovat 
truchlící a projevit soustrast. Zesnulý je 
poté převezen do kostela, kde se před 
pohřbením drží mše. Pro smuteční hosty 
se poté strojí smuteční hostina, jejímž 
účelem je vzpomínat na zesnulého vesele 
a v dobrém. Tyto rituály jsou pro Iry velice 
důležité a měly by být proto respektovány.

Porozumění místním obyvatelům
Zjistíte, že obyvatelé Irska mluví s různým 
přízvukem. Škála přízvuků je velice široká 
a záleží na místě, odkud konkrétní osoba 
pochází. Pokud někomu nerozumíte kvůli 
jeho přízvuku, zdvořile je požádejte, aby 
mluvili pomaleji. Mezi často používané 
výrazy a fráze patří:

„Cop on“ – znamená zdravý rozum a 
může se použít jako podstatné jméno 
nebo sloveso. „Cop yourself on“ 
znamená mít zdravý rozum.

„Craic“ – výraz vyslovovaný jako „crack“ 
znamená zábavu, legraci nebo smích 
a často se používá pro příjemný večer 
prožitý ve společnosti.

„Grand“ – doslovný význam tohoto 
výrazu je grandiózní. V Irsku znamená 
v pořádku, dobrý nebo v pohodě. 
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Například, pokud se zeptáte, jak se 
někdo má, mohou vám odpovědět 
„Grand“. Tento výraz se rovněž 
používá jako hovorový výraz pro jeden 
tisíc, kdy „50 grand“ znamená 50 000. 

„It is sorted“ – doslovně znamená, že 
něco je vyřešeno, ale také to může 
znamenat, že se na něčem pracuje 
nebo bude pracovat.

„Sorry“ – doslovně se jedná o omluvu, 
ale ve většině případů tento výraz 
znamená „s dovolením“ a také se 
používá namísto přímého odmítnutí 
„No“, pokud chcete být zdvořilí.

„Your man“ – ačkoli doslovný význam 
tohoto výrazu je člověk patřící 
tobě/vám, používá se jako označení 
konkrétní osoby. 

„Well“ – jedná se o jednu z forem 
pozdravu.

„Hun“ nebo „Honey“ – jedna 
z neformálních forem pozdravu 
používaných zejména v hrabství 
Wexford.

„Blaa“ – jedná se o typ chleba k dostání 
pouze ve Waterfordu.

Jako člověk nově příchozí do Irska 
budete vítán, ale zároveň se od vás 
bude očekávat pochopení pro irskou 
kulturu, obecnou historii a způsob 
života a citlivý přístup k těmto aspektům 
vašeho nového domova.

Počasí
Počasí je oblíbeným předmětem hovoru 
obyvatel Irska. Pokud se neznámí lidé 
potkají na ulici, často poznamenají 
„Lovely day“ (krásný den) nebo častěji 
poznamenají něco o dešti. Teploty se 
v rámci země příliš neliší. Irsko má 

mírné podnebí, což znamená, že jsou 
zde málokdy zaznamenány extrémní 
podmínky z hlediska teploty nebo 
dešťových srážek. Roční období nejsou 
ani příliš horká, ani příliš chladná. 
Nejchladnějšími měsíci jsou leden a 
únor s průměrnými teplotami mezi 4 a 
7 °C a červenec a srpen jsou nejteplejší 
měsíce. Extrémní teploty nižší než –3 
°C nebo vyšší než 26 °C se vyskytují jen 
vzácně. Ačkoli sníh tu je spíše vzácností, 
déšť lze očekávat v průběhu celého 
roku. Nejmokřejšími měsíci jsou obvykle 
prosinec a leden.

Vzhledem k tomu, že Irsko se nachází 
v severozápadní části Evropy, dni jsou 
delší v létě a kratší v zimě. V létě je večer 
světlo až do 10 hodin, zatímco v zimě 
může být tma v 5 hodin odpoledne. 
Abychom se v zimním období vyhnuli 
velice tmavým dnům, na podzim se 
hodiny posunou o jednu hodinu zpět 
(poslední neděli v říjnu) a na jaře se opět 
posunou o jednu hodinu napřed (poslední 
neděli v březnu).

1. Celkový obraz
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2. Každodenní život
Vláda a hlasovací právo 
Vládní struktura v Irsku funguje na třech 
úrovních:

Místní:  Obecní nebo městská 
zastupitelstva a rady 
hrabství

Národní:   Parlament sestávající 
z: The Dáil (výslovnost 
„doyl“) – dolní sněmovna 
The Seanad (výslovnost 
„shanad“) – senát/horní 
sněmovna

Evropská:  Evropský parlament

Zástupci na všech úrovních i president 
jsou voleni ve volbách. O změnách ústavy 
se hlasuje v referendu.

Vaše hlasovací právo cizího státního 
příslušníka žijícího v Irsku záleží na vašem 
věku (musí vám být alespoň 18 let), typu 
voleb a vašem občanství: (Tabulka č. 1)

Abyste se mohli zúčastnit jakýchkoli 
voleb, musíte být zapsáni na seznamu 
voličů, který zpracovává příslušný orgán 
místní správy. Seznam voličů se zpracovává 
jednou ročně a obsahuje jména a adresy 
všech osob, které dosáhly 18 let věku a 
mají právo volit. Návrh seznamu voličů 
je vystaven v knihovnách, na poštách a 

v dalších veřejných budovách každý rok 
v listopadu a změny mohou být prováděny 
do 25. listopadu. Nicméně, pokud máte 
volební právo a nejste na seznamu voličů 
zapsáni, můžete požádat o zápis do 
dodatku k seznamu voličů. V případě 
změny adresy byste měli informovat 
příslušný orgán místní správy, a umožnit tak 
aktualizaci seznamu voličů.

Kontakty na orgány místní správy 
Carlow County Council, 
Athy Road, Carlow. 
Tel: 059 9170300
Kilkenny County Council, 
County Hall, Kilkenny. Tel: 056 7794000
North Tipperary County Council,
Civic Offices, Limerick Road, Nenagh
Tel: 067 31771 nebo 44500
South Tipperary County Council,
County Hall, Clonmel. Tel: 052 34455
Waterford City Council, 
Baileys New Street, Waterford. 
Tel: 051 309900
Waterford County Council,  
Civic Offices, Davitts Quay, Dungarvan, 
Co. Waterford. Tel: 058 22000
Wexford County Council, 
County Hall, Wexford. 
Tel: 053 91 76500

Tabulka č. 1 – Typ voleb
Občan Místní Dáil Seanad Prezidentské Evropské Referendum
Irsko a  a a * a	 a	 a

UK a	 a	 	 	 a

EU a	 	 	 	 a

Mimo EU a

*Hlasování omezeno na malý vybraný okruh voličů
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Bankovnictví
Banky a spořitelny mají obvykle 
otevřeno od pondělí do pátku od 10.00 
do 16.00. Pro založení účtu budete 
potřebovat průkaz totožnosti s fotografií 
(pas, řidičský průkaz atd.) a dokument 
dokládající vaši aktuální adresu trvalého 
bydliště (např. účty za elektřinu, plyn 
nebo telefon). Pokud nemáte originál 
účtu k dispozici, pokud je např. dodávka 
energie vedená na jiné než vaše jméno, 
může vám zaměstnavatel pomoci tím, 
že vystaví potvrzení, ve kterém uvede 
vaše jméno, adresu, datum narození 
a číslo sociálního pojištění (Personal 
Public Service number – PPS). Vzhledem 
k tomu, že konkrétní dokumentace 
požadovaná jednotlivými bankami 
se může lišit, je nejlepší ověřit si tyto 
informace předem. Vzhledem k tomu, že 
bankovní poplatky mohou být poměrně 
vysoké, před otevřením účtu se proto 
vyplatí porozhlédnout se po různých 
nabídkách. Převody peněz lze provádět 
prostřednictvím bank, úvěrových 
společností nebo pošt. Dále bychom vás 
rádi upozornili, že v blízkosti bank můžete 
v jistou dobu vidět ozbrojenou ostrahu. 
Jedná se o zcela rutinní záležitost.

Pokud při zakládání bankovního účtu 
narazíte na problémy, kontaktujte řídícího 
úředníka pro finance (Financial Regulator). 

V případě, že narazíte na finanční 
problémy, je vám k dispozici bezplatná, 
důvěrná a nezávislá organizace nesoucí 
název „Money Advice and Budgeting 
Service“ (MABS), která vám může 
poskytnout pomoc a informace. Tato 
organizace má pobočky po celé zemi, a 
proto byste měli využít služeb pobočky, 
která je vám nejblíže. Adresy jsou k dispozici 

v Citizens Information Centre (CIC) nebo na 
webových stránkách www.mabs.ie 

Další informace
Financial Regulator na tel. 
čísle se zvýhodněným tarifem  
1890 777777 nebo navštivte  
webové stránky: www.itsyourmoney.ie

Státní svátky
Většina organizací, včetně vládních úřadů, 
pošt a bank, mají ve dny státních svátků 
nebo bankovních prázdnin zavřeno. 
Autobusová a vlaková doprava může 
být omezená, ale obchody v centrech 
měst a obchodní centra mají stále častěji 
otevřeno alespoň část dne. Na Boží hod 
(Christmas Day) je zavřeno všude, včetně 
hostinců.
 
Státní svátky jsou následující: 
Nový rok – 1. ledna
Den sv. Patrika (národní svátek) –  

17. března
Velikonoční pondělí – konec března nebo 

začátek dubna 
První pondělí v květnu
První pondělí v červnu
První pondělí v srpnu
Poslední pondělí v říjnu 
Boží hod – 25. prosince 
Den sv. Štěpána – 26. prosince

Ačkoli se nejedná o státní svátky, 
řada podniků má rovněž zavřeno na Velký 
pátek a Boží hod velikonoční.

Noviny
V každém hrabství se vydávají alespoň 
jedny místní noviny a tyto noviny obvykle 
vycházejí týdně. Obsahují rubriku inzerátů, 

2. Každodenní život



�0

která je užitečná, pokud hledáte předměty 
ke koupi, služby, zaměstnání nebo bydlení.

Mezi celostátní deníky patří Irish 
Examiner, Irish Independent a Irish 
Times. Tyto noviny se věnují národním 
a mezinárodním událostem a v jistých 
dnech v týdnu obsahují přílohy věnované 
bydlení, zaměstnání apod. Tyto noviny 
společně s řadou dalších si můžete 
zdarma přečíst ve většině knihoven. 

Metro Éireann je multikulturní týdeník 
s aktuálními informacemi pro imigranty 
a etnické komunity. V prodejnách 
s novinami mohou být také k dostání 
cizojazyčné noviny.

Kontakty
Metro Éireann
Tel: (01) 8690670
www.metroeireann.com

Televize a rádio
V Irsku vysílají čtyři televizní kanály.
RTÉ1
RTÉ2 (většinou v angličtině)
TG 4 (v irštině)
TV3

V Irsku je vaší povinností platit 
televizní licenci, kterou můžete 

zakoupit na poště a 
platí na 
jeden 

rok. Jedna 
licence 

stačí pro 
všechny 
televizní 

přijímače 
v domě, ale 

kdokoli, kdo 

vlastní alespoň jeden televizní přijímač, 
má povinnost platit licenci.

Rádio je oblíbenou součástí 
každodenního života v Irsku a vysílá zde 
řada celostátních rozhlasových stanic. Místní 
rozhlasové stanice slouží jako výborný zdroj 
aktualit a informací. Podrobnější informace 
získáte z místního adresáře.

Náboženské komunity
Hlavním náboženstvím v Irsku je náboženství 
katolické, ale žije zde rovněž významná 
protestantská menšina. Další náboženské 
komunity jsou zde také zastoupeny a 
kontakt s nimi lze navázat v příslušných 
chrámech nebo prostřednictvím internetu. 

Další informace
Obecné informace k náboženství jsou 
k dispozici na adrese www.theology.ie

Krajanské organizace
V Irsku působí celá řada skupin, které 
zastupují zájmy imigrantů z různých 
zemí. Kompletní seznam je k dispozici 
na adrese www.integratingireland. ie 
pod sekcí Členské organizace (Member 
Organisations). Dále zde působí skupina 
nesoucí název „Eastern European 
Association of Ireland“ (Východoevropská 
asociace v Irsku – tel.: 0214-823937; 
e-mail: eeai@eircom.net). Informace o 
místních skupinách můžete získat v místním 
adresáři nebo od vašeho místního CIC.

Knihovny
V Irsku funguje síť veřejných knihoven, 
které jsou přístupné všem zájemcům. 
Kdokoli se může v knihovně zastavit a 
zdarma číst knihy nebo noviny, zjistit 
více informací o místní kultuře, historii 
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a službách. Chcete-li si knihy půjčovat 
domů, musíte se ve vaší knihovně 
zaregistrovat jako čtenář. K tomu 
je zapotřebí doklad o vaší adrese a 
v některých případech uhrazení malého 
poplatku. Tiskopisy přihlášek jsou 
k dispozici přímo v knihovnách. Dále jsou 
zde k dispozici knihovny pro děti. Ačkoli 
se konkrétní knihovní služby mohou 
lišit, členství pro dětské čtenáře je do 
dosažení určitého věku většinou zdarma. 
Knihovny často rovněž organizují akce pro 
děti i dospělé se vstupem zdarma.

Další informace
www.librarycouncil.ie nebo kontaktujte 
svůj orgán místní správy 

Veřejné parky
Řada obcí a měst v Irsku má parky 
přístupné zdarma široké veřejnosti. Často 
se v nich nacházejí hřiště, zahrady a jezírka. 

Sportovní zařízení
V jihovýchodním Irsku je k dispozici 
celá škála sportovních zařízení. 
Některé z nich jsou soukromé (např. 
posilovny a bazény) a mohou je využívat 
pouze členové. Existuje zde ale také 
řada veřejných sportovních zařízení 
přístupných široké veřejnosti.

Většina měst má hřiště na galské 
sporty provozovaná Galskou atletickou 
společností (Gaelic Athletic Association 
– GAA). Jedná se o vynikající organizaci, 
která byla založena s cílem uchovat a 
podporovat tradici hraní hurling, galského 
fotbalu a dalších galských her v Irsku.

V jihovýchodním Irsku jsou velice 
oblíbené koňské dostihy a v průběhu 
roku se zde pořádá řada dostihů.

Další informace
www.irishsportscouncil.ie
www.gaa.ie
www.horseracingireland.ie
www.irishrugby.ie
www.fai.ie

North Tipperary Sports Partnership 
Web: www.ntsp.ie
Waterford Sports Partnership 
Web: www.waterfordsportsparnership.ie
Kilkenny Recreation and Sports  
Partnership  
E-mail: krsp@eircom.net

Dále viz místní adresář 

Rekreace
V jihovýchodním Irsku se nabízí celá řada 
oblíbených rekreačních příležitostí, o 
nichž se nejlépe dozvíte z místních novin 
nebo z vývěsek místních komunit. Najdete 
zde místní skupiny inzerující různé 
akce, setkání a lekce zaměřené na celé 
spektrum činností, jako je  
jóga, divadlo,  
pěší výlety  
apod.  
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Různé 

Sběr odpadu
V Irsku zodpovídá každý jednotlivý majitel 
nebo uživatel domu za bezpečné odložení 
nebo recyklaci odpadu, které domácnost 
vyprodukovala. Ačkoli orgány místní správy 
zajišťují, aby v dané oblasti byly k dispozici 
příslušné systémy, je to vždy majitel nebo 
uživatel domácnosti, kdo příslušné služby 
objednává a také za ně platí. V některých 
oblastech musí být pro sběr domovního 
odpadu používány označené plastové 
pytle a tyto pytle jsou k dostání v místních 
obchodech nebo čerpacích stanicích. 
V ostatních částech země poskytují orgány 
místní správy/soukromí dodavatelé pojízdné 
popelnice. V některých oblastech se 
provádí sběr směsného odpadu a odpadu 
určeného k recyklaci střídavě. Oddělení 
životního prostředí vašeho orgánu místní 
správy vám poskytne informace o systému 
zavedeném ve vaší konkrétní oblasti. 
Vzhledem k tomu, že recyklací odpadu 
můžete snížit své náklady na sběr odpadu, 
vyplatí se váš domovní odpad třídit. V rámci 
celého regionu dále fungují různé služby 
občanské vybavenosti a sběrná místa 
lahví. Používejte tyto služby, abyste se 
vyhnuli stíhání podle Zákonů o odpadovém 
hospodářství a znečišťování veřejných 
prostor. Za znečišťování veřejných prostor a 
znečišťování veřejných prostor psími výkaly 
vám může být uložena pokuta. (Všichni 
majitelé psů musí mít povolení pro chov 
psů, které lze zakoupit na poštách.)

Tidy Towns (Pořádkumilovná města)
Jedná se o celostátní soutěž organizovanou 
Ministerstvem životního prostředí a dědictví 
a místní vládou na podporu vysoké úrovně 

pořádku ve městech a vesnicích. Místní 
obyvatelé se soutěže účastní dobrovolně 
a soutěží s ostatními městy o titul a 
peněžní ocenění. Skupiny se pravidelně 
setkávají, aby své město pozvedly na co 
nejvyšší úroveň odstraňováním odpadků, 
zahradnickou péčí o veřejné prostory 
atd. Termíny jednotlivých schůzek jsou 
oznamovány v místním tisku.

Farmářské trhy
Jedná se o trhy, na nichž jsou k dostání 
vysoce kvalitní místně pěstované potraviny 
přímo od pěstitelů. Tyto trhy se konají 
po celé zemi. Další informace získáte na 
adrese www.irelandmarkets.com.

Poplatky za plastové tašky
Maloobchodníci v Irsku mají povinnost 
účtovat poplatek za každou plastovou 
tašku poskytnutou zákazníkům. Tento 
poplatek se platí v místě prodeje, tj. 
v obchodě, supermarketu, čerpací stanici 
apod., kde je taška zakoupena.

Zákaz kouření
Kouření na uzavřených pracovištích je 
zakázáno. To znamená, že kouření není 
přípustné v žádných uzavřených veřejných 
prostorách, kde lidé pracují, např. 
v kancelářských budovách, hostincích, 
restauracích, podnikových vozidlech 
(platí pro osobní automobily i dodávky). 
Tento zákaz se rovněž 
vztahuje na haly a 
chodby. Kouření 
v uzavřených 
prostorách 
může vést 
k vysokým 
pokutám.
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3. Bydlení

3. BydleníPři hledání bydlení v Irsku se nabízí 
řada možností. Můžete si pronajmout 
garsoniéru nebo byt nebo se dělit o nájem 
domu s dalšími osobami. Typy bydlení 
jsou podrobněji popsány níže:

Bydlení v soukromém nájmu
Garsoniéra: Obvykle slouží jako 

ubytování pro jednu osobu, někdy 
pro dvě. Je levnější než byt, ale je 
zde k dispozici méně místa. Jedná se 
o jednu místnost pro spaní, jedení, 
vaření i bydlení. O koupelnu a záchod 
se obvykle nájemníci dělí.

Byt: V závislosti na velikosti bytu se 
může jednat o bydlení pro jednoho 
nebo více lidí. Byty jsou samostatné 
jednotky s oddělenými ložnicemi a 
většinou vlastní koupelnou.

Sdílení nájmu domu: Dům je samostatná 
jednotka poskytující více místa a 
často lepší vybavení a služby, což 
může být finančně výhodné.

Podnájem: Vlastní nebo sdílená ložnice 
a ostatní zařízení jsou sdílená 
s hostitelskou rodinou.

Hledání bydlení v nájmu
Hledání ubytování na správném místě a za 
správnou cenu může být obtížné, zejména 
v jistou roční dobu, např. v době, kdy 
školy a univerzity zahajují vyučování po 
letních prázdninách. 

Užitečná je zejména rubrika inzerce 
(classified advertisements) místních novin 

pod titulkem „To Let“ (K pronájmu) a 
„Flat/House Sharing“ (Sdílení bytu/domu), 
inzerce na vývěskách v místních obchodech 
a tabule „To let“ (K pronájmu) vystavené 
na bytech nebo domech. Zeptejte se také 
svých přátel nebo známých, protože mnoho 
lepších bytů je pronajato prostřednictvím 
osobních kontaktů.

Inzerce bydlení v novinách používá 
celou řadu zkratek – následuje výčet 
nejčastějších z nich:
CH: Central Heating (ústřední topení).
(GFCH – gas-fired central heating – 
plynové ústřední topení, OFCH – Oil-fired 
central heating – olejové ústřední topení) 
FF: Fully Furnished (plně vybavený)
NRA: No Rent Allowance (sociální příspěvek 
na nájemné nepřípustný, tzn. majitel 
nemovitosti nepřijme sociální příspěvek na 
nájemné jako platbu nájemného. Musíte být 
schopni nájemné uhradit sami.) 
Professional (nebo prof): Nájemník musí 
být aktuálně zaměstnán a musí pracovat. 
NS: Non-smoker (nekuřák)

Bydlení lze dále hledat 
prostřednictvím agentur zaměřených 
na pronájem nemovitostí a ubytování 
a prostřednictvím realitních kanceláří 
(kontakty najdete ve Zlatých stránkách 
pod titulkem „letting agents“ – realitní 
kanceláře). Nicméně, většina kanceláří 
účtuje poplatky, poplatky a služby proto 
vždy zkontrolujte předem. Dále můžete 
hledat na vývěskách v supermarketech 
a ve školách a na některých webových 
stránkách nebo si můžete nechat zveřejnit 
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vlastní inzerát v místních novinách nebo 
na vývěsce v místním obchodě. Ve kvalitě 
různých bytových prostor k pronájmu 
mohou být značné rozdíly, před 
uzavřením jakékoli dohody byste si proto 
měli nemovitost vždy prohlédnout.

Nájemné, zálohy a smlouvy
Pokud najdete vhodnou nemovitost 
k pronájmu, ujistěte se, že jasně rozumíte 
podmínkám smlouvy, například, zda je vám 
jasná výše nájemného, kdy je nájemné 
splatné, zda nájemné zahrnuje účty 
na plyn, elektřinu nebo odvoz odpadu, 
délka trvání smlouvy atd. Většina majitelů 
nemovitostí požaduje zálohu (většinou 
ve výši jednoho měsíčního nájemného) a 
jedno měsíční nájemné předem. Vždy si 
vyžádejte doklad o přijetí platby. Záloha 
vám bude vrácena při vystěhování 
z pronajímané nemovitosti, a to za 
předpokladu, že jste uhradili veškeré účty, 
dodrželi výpovědní lhůtu a nepoškodili 
jste pronajímanou nemovitost. Všichni 
pronajímatelé mají povinnost vystavit vám 
„rent book“ (knihu nájemného).

Co je kniha nájemného?
Kniha nájemného je dokument, do 
kterého se zaznamenávají údaje o vašem 
nájmu a částky nájemného, které jste 
pronajímateli uhradili. Podle zákona máte 
na vystavení knihy nájemného nárok. 
Většinou má podobu knížky, ale může být 
vystavena i v jiné formě za předpokladu, 
že obsahuje všechny požadované údaje.

Vaše kniha nájemného by měla 
obsahovat následující informace:
Adresa vašeho ubytování 
Jméno a adresa pronajímatele, případně 

název a adresa pronajímatelovy realitní 
kanceláře 
Vaše jméno
Datum zahájení nájmu
Doba trvání nájmu
Výše uhrazené zálohy
Výše nájemného a způsob úhrady
Údaje o dalších platbách za služby, např. 
za topení nebo kabelovou televizi
Popis základních práv a povinností 
pronajímatele a nájemce 
Seznam vybavení a spotřebičů 
poskytnutých pronajímatelem 
Pronajímatel vás může požádat o 
podepsání nájemní smlouvy. 

Nájemní smlouva je písemná dohoda 
uvádějící podmínky, na kterých jste se 
vzájemně dohodli. Obvykle se uzavírá na 
konkrétní dobu (např. na 6 nebo 12 měsíců) 
a může vám ukládat povinnost uhradit 
nájemné za zbývající dobu trvání nájmu, 
pokud se odstěhujete před vypršením doby 
trvání nájemní smlouvy. Pokud podepíšete 
nájemní smlouvu s dalšími osobami, 
přejímáte vzájemnou odpovědnost za 
nájemné splatné všemi nájemníky. Pokud 
podmínkám uvedených ve vaší nájemní 
smlouvě nerozumíte, před podepsáním 
smlouvy se obraťte na nezávislou agenturu 
Threshold (viz dále uvedená adresa) a 
vyžádejte si bezplatnou radu.

Jaká máte práva?
Pokud jste neporušili podmínky nájemní 
smlouvy, pronajímatel vás nemůže 
požádat, abyste se vystěhovali před 
vypršením doby trvání nájmu bez dodržení 
sjednané výpovědní lhůty. Vaše nájemné 
nemůže být zvýšeno, pokud nájemní 
smlouva neobsahuje ustanovení o zvýšení 
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nájemného. I v případě, že jste nájemní 
smlouvu neuzavřeli, pronajímatel je povinen 
zaslat vám písemnou výpověď s alespoň 
čtyřtýdenní výpovědní lhůtou (po více než 
6 měsících bydlení v dané nemovitosti 
je výpovědní lhůta delší), pokud si přeje, 
abyste se z nemovitosti vystěhovali (pokud 
máte v úmyslu se vystěhovat, musíte 
dodržet stejné podmínky).

Pokud se domníváte, že vaše záloha 
byla zadržena neprávem, došlo k porušení 
podmínek vaší nájemní smlouvy nebo 
narazíte na problémy s pronajímatelem, 
kontaktujte Threshold nebo CIC pro 
bezplatnou radu a informace k bydlení.

Kontakt
Threshold
21 Stoneybatter, Dublin 7
Tel: 01 678 6310
E-mail: info@ threshold.ie
www.threshold.ie

Private Residential Tenancies  
Board (PRTB) Rada soukromých 
bytových nájmů
Pronajímatelé jsou oprávněni pronajímat 
bytové prostory pouze v případě, že byly 
dodrženy jisté minimální normy. 
Mezi tyto normy patří:
Vracení záloh
Údržba nemovitosti, tj. bezpečnost 
elektroinstalace, kotlů atd.
Opravy
Zvýšení nájemného
Příspěvek na nájemné
Oznámení o výpovědi nájemní smlouvy 
Nezákonné vystěhování

Rada soukromých bytových nájmů 
(Private Residential Tenancies Board 

– PRTB) byla založena pro řešení sporů mezi 
pronajímateli a nájemníky. Pronajímatelé jsou 
povinni registrovat údaje o všech nájmech u 
PRTB. (Viz kontakty a adresy uvedené níže)

PRTB působí prostřednictvím 
řady zprostředkovatelů po celém 
Irsku. Zprostředkovatelé mají různé 
profesionální předpoklady a profily – řada 
z nich má zkušenosti s řešením problémů 
mezi pronajímateli a nájemníky a/nebo 
vyjednávání. Této služby můžete využít, 
pokud se obrátíte na PRTB. 

Kontakt
Private Residential Tenancies Board
Canal House, Canal Road, Dublin 6
Tel: 01 8882960
E-mail: prtb@environ.irlgov.ie
www.prtb.ie

Podpora poskytovaná při  
pronajímání bydlení 
Obecně platí, že pokud máte nárok 
na dávky ze sociálního zabezpečení, 
zdravotního pojištění nebo jiné podobné 
příspěvky, je možné, že máte rovněž 
nárok na příspěvek na nájemné. Výše 
příspěvku závisí na vašem příjmu a týdenní 
výši nájemného. Stejně jako u ostatních 
sociálních příspěvků, musíte splnit 
podmínku „obvyklého bydliště“ a další 
podmínky. Více informací můžete získat od 
vašeho úředníka pro sociální zabezpečení 
(Community Welfare Officer – CWO) 
ve vašem místním Středisku správy 
zdravotnických služeb (Health Centre).

Orgány místní správy pomáhají 
obyvatelům, kteří nemají dostatečné 
příjmy na nákup nebo pronájem vlastního 
bydlení, tím, že poskytují domy a byty 
s nízkým nájemným. Tyto obecní byty 
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a domy jsou nazývány „local authority 
housing“, „social housing“, „council 
housing“ nebo „public housing“. 
Poptávka po tomto typu ubytování je 
vysoká a rodiny s dětmi a staří lidé mají 
přednost. Žadatelé o obecní dům či 
byt musí splnit stanovená kritéria (např. 
týkající se výše příjmů) a i poté mohou na 
přidělení tohoto ubytování čekat několik 
měsíců či let.

Pokud bydlíte v soukromém nájmu a 
platíte daň z příjmů (PAYE) v Irsku, můžete 
mít nárok na daňovou úlevu z části vašeho 
nájemného. Při žádání o tuto daňovou 
úlevu musíte vyplnit formulář Rent 1, který 
je k dispozici od komisařů pro daně a 
poplatky (Revenue Commissioners) nebo 
na stránkách www.revenue.ie. 

Koupě bytu/domu
Ceny domů v Irsku od poloviny 
devadesátých let dramaticky vzrostly. 
Ceny se do značné míry liší v závislosti 
na umístění nemovitosti a většinou jsou 
podstatně vyšší ve velkých městech. 
Prodej domů se většinou inzeruje a 
realizuje prostřednictvím realitních 
kanceláří, ačkoli jistá část se prodává 
soukromě, tj. prostřednictvím inzerátů 
v novinách. K dostání jsou samostatně 
stojící přízemní domy, přízemní 
dvojdomky, dvouposchoďové domy a 
byty. Podrobnější informace o koupi 
domu v Irsku najdete na internetu.

Při koupi domu v Irsku budete 
pravděpodobně potřebovat získat úvěr 
od irské banky, stavební spořitelny nebo 
jiného poskytovatele úvěrů. Tyto úvěry se 
nazývají „mortgage“ (hypotéka) a obvykle 
jsou spláceny po sjednanou dobu. Pro 
získání tohoto typu úvěru budete s největší 

pravděpodobností potřebovat vysokou 
zálohu, i když některé banky a stavební 
spořitelny ve vybraných případech nabízejí 
100% financování hypotéky. Výše hypotéky 
(úvěru), na kterou máte nárok, závisí na 
výši vašeho příjmu. Informace o dalších 
poplatcích splatných při koupi domu a 
rady týkající se hypoték jsou k dispozici 
od nezávislých zprostředkovatelů hypoték, 
bank a stavebních spořitelen. Nicméně, 
každá instituce účtuje jiné úroky z úvěru, 
a proto je důležité nejprve si důkladně 
prostudovat různé nabídky. Nezávislé 
informace o úrokových sazbách a 
podobných záležitostech jsou k dispozici 
od Regulačního orgánu pro finanční služby 
(Financial Services Regulatory Authority). 
Viz kontakty na protější straně.

Při koupi domu budete muset hradit 
řadu dalších nákladů. V závislosti na 
ceně a velikosti kupovaného domu je 
možné, že budete muset státu uhradit daň 
zvanou „Stamp Duty“ (poplatek za převod 
nemovitosti). Většinou je rovněž zapotřebí 
využít služeb právníka a právníci většinou 
za dohled nad transakcí účtují poplatek ve 
výši 1 % kupní ceny nemovitosti. 

Další informace
Irish Financial Services  
Regulatory Authority
P.O. Box 9138, College Green, Dublin 2
Tel. 01 4104000
E-mail: consumerinfo@ifsra.ie
www.ifsra.ie

Institute of Auctioneers and Valuers  
in Ireland
38 Merrion Square, Dublin 2.
Tel. 01 6611794
www.iavi.ie.
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Podpora poskytovaná při koupi 
nemovitosti v Irsku

Program sdíleného vlastnictví  
(Shared Ownership Scheme)  
Tento program je k dispozici obyvatelům 
Irska, kteří si nemohou dovolit koupit 
vlastní dům. Program vám umožní sdílet 
vlastnictví domu s orgánem místní správy. 
Z vlastní části nemovitosti platíte splátky 
hypotéky a z části, která patří orgánu 
místní správy, platíte nájemné. 

Program dostupného bydlení 
(Affordable Housing Scheme)  
Účelem tohoto programu je umožnit lidem 
s nízkými příjmy koupi vlastního domu. 
Orgán místní správy obvykle inzeruje 
domy k prodeji v rámci tohoto programu 
v místních novinách – tyto domy jsou 
následně prodávány oprávněným 
zájemcům za hodnotu nižší,  
než je hodnota tržní. 

Způsobilost pro oba  
výše zmíněné programy  
závisí na naléhavosti potřeby  
vlastního bydlení, výši příjmů  
a statusu pobytu v zemi.

Další informace k výše  
zmíněným programům lze  
získat od Bytového oddělení  
(Housing Department)  
orgánu místní správy v  
oblasti, kde chcete zakoupit  
dům. Kompletní seznam  
orgánů místní správy je  
uveden na straně  
18 této příručky. 

Ubytování v nouzi 
Pokud nemáte v případě nouze či 
krize žádné ubytování, řada organizací 
poskytuje přechodné útočiště lidem bez 
domova. Vaším prvním kontaktem by 
v takovém případě měl být úředník pro 
sociální zabezpečení (Community Welfare 
Officer) ve vašem místním Středisku 
správy zdravotnických služeb (Health 
Service Executive Centre), který vás 
poučí o vašich právech a nárocích.

Informace o ubytování pro lidi bez 
domova lze rovněž získat od vašeho 
orgánu místní správy (kontaktujte bytové 
oddělení vašeho orgánu místní správy). 
Dobrovolnické organizace, jako je St. 
Vincent de Paul, Simon Community 
nebo Salvation Army, vám rovněž mohou 
pomoci, ačkoli to záleží na místních 
podmínkách. Podrobné informace o této 
pomoci jsou k dispozici ve vašem místním 
Občanském informačním středisku 
(Citizens Information Centre).

��
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4. Zaměstnání
Pravidla upravující, kdo může v Irsku 
volně pracovat a kdo potřebuje k práci 
zvláštní povolení (pracovní povolení, 
vízum nebo oprávnění), jsou složitá. 
Pokusili jsme se předložit obecné 
vysvětlení aktuální situace, ale nejsme 
schopni pojednat o všech případech.

Pracovní povolení
Řada lidí má právo pracovat v Irsku bez 
pracovního povolení a mezi ně patří:
•  Občané zemí, které jsou členy Evropské 

hospodářské oblasti (EHS) (To znamená 
členské státy EU a Norsko, Island a 
Lichtenštejnsko), a občané Švýcarska. 
To se rovněž vztahuje na partnery a 
vyživované děti těchto občanů. Stejná 
pravidla se vztahují na bývalé země 
přistupující k EU. 

•  Osoby, kterým byl přidělen status 
uprchlíka. 

• Osoby, kterým byl odmítnut status 
uprchlíka, ale bylo jim povoleno setrvat 
v zemi z humanitárních důvodů. 

• Studenti vyššího vzdělávání, pro které 
je dané zaměstnání nedílnou součástí 
kurzu či studia. 

• Osoby, kterým byl povolen pobyt 
v zemi coby partnerům nebo rodičům 
irského občana. 

• Osoby, které přicestovaly do Irska 
ze zahraničí za účelem zúčastnění 
se školení ne delšího než tři roky ve 
společnosti se sídlem v Irsku, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o placenou 
nebo neplacenou práci (v tomto případě 
se požadují doklady o podrobnostech 
tohoto školení a jeho trvání). 

Zaměstnavatelé mají povinnost 
žádat o pracovní povolení jménem svých 
potenciálních zaměstnanců. Pracovní 
povolení je nutné získat před uzavřením 
pracovního poměru se zaměstnancem. 
Práce bez pracovního povolení, pokud 
je vaší povinností toto povolení získat, 
je podle irských zákonů považována 
za přestupek. Pokud máte pracovní 
povolení, můžete změnit zaměstnavatele, 
ale váš nový zaměstnavatel musí opět 
vaším jménem zažádat o nové pracovní 
povolení. Vaše stávající pracovní povolení 
musí být vráceno Ministerstvu podniků, 
obchodu a zaměstnanosti (Department 
of Enterprise, Trade and Employment) 
s přiloženým průvodním dopisem od 
vašeho původního zaměstnavatele. 
Zaměstnavatel za vystavení pracovního 
povolení, které může být vystaveno až 
na jeden rok, zaplatí poplatek. Žádosti 
o obnovení pracovního povolení je 
nutné podávat před vypršením platnosti 
stávajícího povolení. V současné době 
trvá zpracování žádostí přibližně 4 týdny 
za předpokladu, že je řádně předložena 
veškerá požadovaná dokumentace.

Nový systém pracovních povolení 
bude platit od konce roku 2006. Tento 
nový systém značně omezí počet 
udělovaných pracovních povolení i 
sektory, pro něž se budou pracovní 
povolení udělovat. Tyto podmínky 
budou vycházet z ročního platu 
v daném zaměstnání. Podle aktuálně 
platných pravidel jsou pracovní povolení 
vydávána pouze pro vysoce specifické a 
kvalifikované práce.
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Pracovní víza a oprávnění
Pokud jste občanem země, která není 
členem EHS, můžete zažádat o pracovní 
vízum nebo oprávnění pracovat v jistých 
sektorech, které se potýkají s nedostatkem 
pracovních sil. Žádosti musí být podávány 
mimo území Irska a žadatel musí mít nabídku 
pracovního umístění od zaměstnavatele 
v Irsku spadajícího pod jeden z jmenovaných 
sektorů, např. zdravotnictví, informační 
technologie nebo stavebnictví. Rozdíl mezi 
pracovním vízem či oprávněním a pracovním 
povolením spočívá v tom, že v tomto případě 
o vízum či povolení žádá zaměstnanec a 
toto povolení musí získat před vstupem do 
země. Pokud jste občanem země, která není 
členem EHS, a potřebujete ke vstupu na 
území Irska platné vízum, můžete zažádat o 
pracovní vízum. Pokud jste občanem země, 
která není členem EHS, a nepotřebujete ke 
vstupu na území Irska platné vízum, můžete 
zažádat o pracovní oprávnění. Pracovní 
víza a pracovní oprávnění mají platnost 2 
roky a umožňují změnu zaměstnavatele za 
předpokladu, že budete i nadále pracovat ve 
stejném sektoru.

Další informace
Pro aktuální informace a formuláře  
žádostí kontaktujte:
Department of Enterprise,  
Trade and Employment
Davitt House, 65a Adelaide Rd, Dublin 2
www.entemp.ie

Pracovní povolení
Tel: 01-6313333
E-mail: workpermits@entemp.ie
Pracovní víza 
Tel: 01-6313186
E-mail: workingvisas@entemp.ie

Europass
Europass je iniciativou EU, která pomáhá 
lidem jasně prokazovat jejich dovednosti 
a kvalifikace po celé Evropě. Europass 
slučuje dokumenty, které byly vyvinuty 
na evropské úrovni za účelem usnadnění 
pohybu studentů i pracovníků na území 
Evropy. Jedná se o Životopis Europass, 
Jazykový pas Europass, Mobilitu Europass, 
Dodatek k osvědčení Europass a Dodatek 
diplomu Europass. Všech pět dokumentů 
se souhrnně nazývá Europass Portfolio. 

Lidé mohou používat své dokumenty 
Europass při hledání zaměstnání 
nebo pokud mají v úmyslu účastnit se 
vzdělávacích a školicích programů. 
Tyto dokumenty značně zjednodušují 
situaci zejména lidem, kteří se stěhují za 
prací z jedné země do druhé, protože 
zaměstnavatelé díky nim snáze pochopí 
kvalifikace a schopnosti uchazečů o 
zaměstnání z ostatních členských zemí 
EU. Europass dále pomáhá odborníkům ve 
vzdělání, odborné přípravě a poradenství 
při hledání nejvhodnějších směrů a 
příležitostí k učení pro konkrétní jedince.  
E-mail: info@europass.ie nebo navštivte 
www.europass.ie.

Podpora při hledání zaměstnání
Při hledání zaměstnání v Irsku můžete 
využít řady užitečných zdrojů informací:

Noviny 
Páteční vydání deníků Irish Times a Irish 
Examiner, čtvrteční vydání deníku Irish 
Independent a Sunday Independent mají 
přílohy s volnými pracovními místy. Protože 
se jedná o celostátní noviny, volná místa 
mohou být kdekoli v Irsku. Při hledání 
místních příležitostí jsou ideální místní 
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noviny, které si můžete přečíst zdarma 
v knihovnách a některých veřejných 
institucích, jako je FÁS a poradenská 
střediska pro dospělé „Adult Guidance“.

FÁS – The National Training and 
Employment Autority  
(Národní instituce pro odbornou 
přípravu a zaměstnanost)
FÁS poskytuje celou řadu služeb s cílem 
pomoci lidem najít zaměstnání (za 
předpokladu, že jsou oprávněni v Irsku 
pracovat). FÁS inzeruje volná pracovní 
místa na vlastních webových stránkách 
nebo vývěskách v místních pobočkách 
a uchazečům o zaměstnání poskytuje 
profesní poradenství a informace o 
příležitostech pro odbornou přípravu. FÁS 
podporuje síť Místních pracovních úřadů 
(Local Employment Service) nesoucích 
název OBAIR, jejichž zaměstnanci jsou 
připraveni pomoci s přípravou životopisu, 
přípravou na pohovor, profesním 
poradenstvím a vzděláním a odbornou 
přípravou pro ty, kteří mají obzvláště velké 
problémy s hledáním zaměstnání. Prvním 
krokem k využití služeb FÁS je registrace 
ve vaší místní pobočce FÁS.

Další informace
FÁS Training & Employment Authority
www.fas.ie

Employment Services Offices:
Carlow 
Unit 6A, Carlow Shopping Centre,
Kennedy Avenue, Carlow
Tel: (059) 9142605
Kilkenny 
Irishtown, Kilkenny
Tel: (056) 7765514

North Tipperary,
Friar Street, Thurles
Tel: (0504) 22188
South Tipperary
2-3 Emmet Street, Clonmel
Tel: (052) 82240
Waterford
56 Parnell Street, Waterford
Tel: (051) 862900
Wexford
Peter’s Square, Wexford
Tel: (053) 9123126 / 9123936

EURES
EURES je síť pro spolupráci mezi Evropskou 
komisí a veřejnými službami zaměstnanosti 
členských zemí EHS, která byla založena 
v roce 1993. Účelem sítě EURES je 
poskytovat informace, rady a služby vztahující 
se k náboru/umístění (výběr pracovních 
příležitostí) pracovníkům. Na webových 
stránkách jsou k dispozici informace o 
pracovních příležitostech, odborné přípravě a 
životě v ostatních zemích EU ve 20 jazycích.

Další informace
EURES www.europa.eu.int/eures  
Náborové agentury

Náborové agentury
Náborové agentury mají veřejně přístupné 
webové stránky s inzercí pracovních 
příležitostí. Kompletní seznam náborových 
agentur najdete ve Zlatých stránkách.

Jak žádat o zaměstnání
Podaří-li se vám najít inzerát, který 
vás zajímá, jemuž odpovídají vaše 
kvalifikace, dalším krokem je podat 
žádost o zaměstnání. V inzerátu najdete 
informace jak se o příslušné zaměstnání 
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ucházet – obvykle je zapotřebí odeslat 
žádost se životopisem (viz níže) ve 
stanoveném termínu. Je důležité, abyste 
stanovený termín dodrželi, protože pozdě 
zaslané žádosti většinou nejsou brány 
v potaz. V některých případech mohou 
zaměstnavatelé požadovat podání žádosti 
na speciálním formuláři. Tento požadavek 
by byl obvykle uveden v inzerátu a formulář 
by byl k dispozici od zaměstnavatele. 

Životopis (CV)
Životopis obsahuje stručný přehled 
vašeho vzdělání a odborných zkušeností, 
který by měl zaměstnavatele přesvědčit, 
že jste vhodným kandidátem pro danou 
pozici. Životopis by měl obsahovat:
• Údaje o vašem vzdělání 
•  Odborné zkušenosti a údaje o 

předchozím zaměstnání 
• Zájmy a činnosti
•  Doplňkové dovednosti, např. cizí 

jazyky, které ovládáte, schopnost 
pracovat s počítačem

•  Jména a adresy osob, které vám 
poskytnou reference (většinou bývalí 
zaměstnavatelé)
Uspořádání životopisu je velice důležité. 

Měl by být snadno čitelný, srozumitelný a 
přehledný (maximálně 1 až 2 strany). Svůj 
životopis byste měli upravit tak, aby odrážel 
požadavky na pozici, o kterou žádáte. Vzor 
životopisu si můžete prohlédnout na adrese 
www.ucc.ie/careers.

Průvodní dopis
Pokud se ucházíte o zaměstnání, vždy 
se svým životopisem posílejte průvodní 
dopis. Uveďte v něm pozici, o kterou se 
ucházíte, a kde jste se o volném místě 
dozvěděli. Vysvětlete, proč se o dané 

zaměstnání zajímáte. Stručně zmiňte 
svou relevantní kvalifikaci a odborné 
zkušenosti. V závěru dopisu uveďte, že 
jste k dispozici pro případný pohovor, a 
pokud to je nezbytné, vyžádejte si další 
informace, jako je popis práce.

Pohovor
Zaměstnavatel pozve uchazeče, kteří 
se zdají být nejvhodnějšími kandidáty 
pro danou pozici, na pohovor. Pokud 
jste pozváni na pohovor, měli byste se 
na něj dobře připravit. Zjistěte si, zda 
pohovor zahrnuje test způsobilosti 
(schopnosti, dovednosti). Dobře se 
seznamte s organizací jako takovou a 
s příslušnou pracovní 
pozicí. Zamyslete 
se nad vlastními 
silnými i slabými 
stránkami. 
Zamyslete se 
nad otázkami, 
které 
zaměstnavateli 
položíte, abyste 
ukázali, že jste 
se požadavky 
na danou pozici 
vážně zabývali. Příchod 
na pohovor si načasujte o 20 až 30 
minut v předstihu. Zvolte profesionálně 
vyhlížející oblečení a pozdravte 
pevným stiskem ruky. Otázky si pečlivě 
vyslechněte a odpovídejte na ně jasně 
a úplně. Pokud otázce nerozumíte, 
požádejte o zpřesnění. Pokud odpověď 
na jistou otázku neznáte, řekněte to. 
Pokud dostanete příležitost klást dotazy, 
ukažte, co o společnosti víte. Pohovor 
ukončete pozitivně.

4. Zam
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Daň z příjmu a sociální pojištění
Jakmile získáte zaměstnání, začnete platit 
daně v systému PAYE (pay as you earn 
– průběžné platby), pokud ovšem nejste 
samostatně výdělečně činní. V systému 
PAYE je částka splatné daně vypočítávána 
vaším zaměstnavatelem a srážena z vaší 
mzdy každý týden nebo měsíc. Úhradu daní 
řídí komisař pro daně a poplatky (Revenue 
Commissioner). Příspěvky na sociální 
pojištění ze mzdy (Pay Related Social 
Insurance - PRSI) budou rovněž strhávány 
z vašeho platu, jakmile vaše příjmy překročí 
jistou částku. Vaše příspěvky na PRSI vám 
mohou zaručit nárok na sociální dávky 
v budoucnosti. Všichni zaměstnanci mají 
nárok na obdržení výplatní pásky od svého 
zaměstnavatele. Jedná se o důvěrný výpis 
celkových hrubých příjmů, případných srážek 
a čisté mzdy po srážkách.

Během krátké doby po konci finančního 
roku (31. prosince) by vám měl váš 
zaměstnavatel dát potvrzení o příjmech na 
formuláři nazvaném „Certificate of Earnings“ 
nebo „P60“. V tomto potvrzení je uvedená 
celková hrubá částka vašich příjmů v daném 
roce a údaje o srážkách v systému PAYE a 
příspěvcích na PRSI. Pokud opustíte zemi před 
koncem finančního roku, můžete mít nárok 
na vrácení daně. Vaše potvrzení P60 je velice 
důležité a měli byste si je dobře uschovat, 
protože je možné, že je budete potřebovat při 
žádání o sociální dávky nebo vrácení daně. 
Dále slouží jako doklad o srážkách z vaší mzdy. 
Pokud zaměstnání opustíte, váš zaměstnavatel 
by vám měl dát formulář „P45“, který byste měli 
předat svému novému zaměstnavateli. Tento 
formulář má čtyři části. První část odesílá váš 
zaměstnavatel na finanční úřad (Tax Office).

Druhou a třetí část byste měli předat 
vašemu novému zaměstnavateli, pokud 

okamžitě začnete pracovat v novém 
zaměstnání. Nicméně, pokud strávíte 
čtyři nebo více týdnů jako nezaměstnaní, 
můžete odevzdat druhou a třetí část 
formuláře „P45“ finančnímu úřadu společně 
s vyplněným formulářem „P50“, a zažádat 
tak o vrácení daně. Každý člověk, který 
zůstane bez zaměstnání, může použít 
čtvrtou část formuláře „P45“ pro zažádání 
o příspěvky Ministerstva sociálních a 
rodinných záležitostí (Department of Social 
& Family Affairs). Při nástupu do prvního 
zaměstnání byste měli obdržet své číslo 
PPS (viz níže). Toto číslo musíte uvádět při 
veškerém jednání s finančním úřadem. Dále 
je třeba, abyste se obrátili na finanční úřad 
a zažádali o potvrzení o započtení daně 
(Certificate of Tax Credits - CTC). 

K tomu je zapotřebí vyplnit formulář 
„12A“, který lze získat na kterémkoli finančním 
úřadu nebo na webových stránkách 
komisaře pro daně a poplatky (Revenue 
Commissioner) na adrese www.revenue.ie. 
Jakmile finanční úřad obdrží váš vyplněný 
formulář, zašle vám i vašemu zaměstnavateli 
potvrzení o započtení daně, které uvádí 
podrobné započtení daně a úroveň, do které 
pro vás platí standardní sazba, tj. jak vysokou 
daň musíte platit. Pokud nebude mít váš 
zaměstnavatel k dispozici vaše CTC, bude 
nucen srážet daně na základě nouzových 
sazeb, což může vést k přehnaně vysokým 
srážkám (i když z toho vyplývající přeplatky 
vám budou později vráceny).

Kontakty
PAYE – číslo se zvýhodněným tarifem 
1890 44 44 25 (Jihovýchod)
E-mail: esepaye@revenue.ie,
www.reach.ie – pro všechny vládní instituce
Daň z příjmu online - www.revenue.ie 
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Číslo PPS
Všichni zaměstnanci by měli mít své číslo 
PPS (Personal Public Service – číslo 
sociálního pojištění). Jedná se o jedinečné 
identifikační číslo, které slouží pro vaše 
jednání s veřejnými službami, např. při jednání 
s komisaři pro daně a poplatky, při žádání o 
sociální dávky apod. Pokud jste zaměstnaní, 
měli byste si o číslo PPS zažádat co možná 
nejdříve, abyste se tak vyhnuli placení daně 
na základě nouzových sazeb.

Čísla PPS přiděluje Správa sociálního 
zabezpečení (Social Welfare Office) 
nejbližší k místu vašeho bydliště. O toto 
číslo musíte zažádat osobně, vyplnit 
formulář žádosti (Reg 1) přímo v sídle 
Správy sociálního zabezpečení a předložit 
průkaz totožnosti, např. pas, národní průkaz 
totožnosti nebo v případě občanů zemí, 
které nejsou členy EHS imigrační kartu, a 
doklad o adrese vašeho bydliště v Irsku. 
Dále můžete být požádáni o doklad o 
činnostech ve vaší zemi původu (tj. doklad 
o narození/zaměstnání/pobytu/daňových 
povinnostech/vzdělání), a proto je vhodné 
příslušné dokumenty mít s sebou.

Další informace můžete získat na 
adrese www.welfare.ie.

Ochrana zdraví a bezpečnost  
na pracovišti
V Irsku jsou zavedeny zákony upravující 
ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. 
Tyto zákony stanoví práva a zodpovědnosti 
zaměstnavatele i zaměstnance. 
Povinností zaměstnavatele je poskytnout 
bezpečné pracovní zázemí, ve kterém 
jsou identifikována veškerá nebezpečí 
a ohrožení z nich vyplývající je sníženo 
na nejnižší možnou úroveň. Je důležité, 
aby zaměstnavatelé své zaměstnance 

informovali a školili ve vztahu k nebezpečím 
na konkrétních pracovištích a dále se 
požaduje, aby tyto informace a školení byly 
poskytovány v jazyce, kterému pracovníci 
rozumí, to znamená, že například kurz Safe 
Pass Construction pro polské pracovníky 
bude veden v polštině.

Od zaměstnanců se očekává, že budou 
přiměřeně dbát o bezpečnost vlastní i o 
bezpečnost jejich spolupracovníků. To 
pro zaměstnance znamená, že musí znát 
postupy ochrany zdraví a bezpečnosti na 
konkrétním pracovišti a musí tyto postupy 
dodržovat, tj. například používat osobní 
ochranné prostředky, které jim mohou 
být poskytnuty, a nepracovat pod vlivem 
narkotik či alkoholu. 

Všechny nehody na pracovišti by měly 
být zaznamenávány. Podle zákona má 
zaměstnavatel povinnost hlásit veškeré 
pracovní úrazy, které mají za následek 
nepřítomnost zaměstnance na pracovišti 
v trvání tří nebo více dnů, Úřadu pro 
ochranu zdraví a bezpečnost (Health & 
Safety Authority - HSA). HSA poskytuje 
informace a publikace týkající se všech 
oblastí ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 
Tyto úřady můžete kontaktovat na čísle se 
zvýhodněným tarifem 1890 289 389.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, 
může mít nárok na náhradu škody v rámci 
programu pro pracovní úrazy (Occupational 
Injuries Scheme) Ministerstva sociálních a 
rodinných záležitostí (Department of Social 
& Family Affairs).

Rada pro hodnocení zranění osob 
(Personal Injuries Assessment Board - PIAB) 
je nezávislým orgánem, jehož úkolem je 
zprostředkovávat jednání mezi zaměstnavateli 
a zaměstnanci v případě pracovního úrazu, a 
zamezit tak zdlouhavým soudním sporům.
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Další informace
Health and Safety Authority
10 Hogan Place, Dublin
Tel: číslo se zvýhodněným tarifem  
1890 289 389. www.safework.ie
PIAB PO Box 8, Clonakilty, Co. Cork
Tel: číslo se zvýhodněným tarifem 
1890 829 121. E-mail: enquiries@piab.ie
Web: www.piab.ie

Vaše práva v pracovněprávním vztahu
Rozsáhlá legislativa zaručuje minimální 
práva a ochranu zaměstnanců na plný i 
částečný úvazek. Jedná se například o:
Podmínky zaměstnaneckého poměru
Po nastoupení do nového zaměstnání 
vám je zaměstnavatel povinen předložit 
Podmínky zaměstnaneckého poměru 
písemnou formou do dvou měsíců 
od nastoupení do zaměstnání. Tento 
dokument obsahuje podrobné informace 
týkající se vaší mzdy, pracovní doby, 
přestávek, dovolené, mateřských a 
nemocenských dávek apod. Dále by zde 
měl být uveden popis vaší práce.

Mzdy a nároky
Pro zkušené dospělé zaměstnance, tj. pro 
všechny, kteří byli od dosažení věku 18 let 
zaměstnáni alespoň dva roky, je v Irsku 
stanovena minimální mzda. Na některé 
sektory, jako je zemědělství, stavebnictví nebo 
ubytování a pohostinství, se vztahují zvláštní 
dohody, na jejichž základě jsou stanoveny 
minimální mzdové sazby pro konkrétní 
kvalifikovanou pracovní sílu. Může se jednat 
o sazby přesahující rámec národní minimální 
mzdy. Za práci o nedělích máte nárok na 
nedělní prémii, která může mít formu příplatku 
nebo náhradního volna za práci v neděli. Váš 
zaměstnavatel není oprávněn z vaší mzdy 

strhávat částky jiné než ty, které mají být 
strhávány podle zákona (např. daně a sociální 
pojištění), nebo částky, s jejichž strháváním 
jste vyjádřili svůj souhlas v písemném dodatku 
k vaší pracovní smlouvě. 

Pracovní doba
V průměru byste neměli pracovat více než 48 
hodin týdně (průměr se většinou počítá za 
4 měsíce). Máte nárok na alespoň 11 hodin 
odpočinku denně v libovolném 24hodinovém 
období a na 24 hodin nepřetržitého odpočinku 
týdně, kterému musí předcházet období 
denního odpočinku. Dále máte nárok na jednu 
15minutovou přestávku, pokud pracujete 
více než 4½ hodiny a na 30minutovou 
přestávku, pokud pracujete více než 6 hodin. 
Výpovědní lhůta, kterou musí zaměstnavatel 
při rozvazování pracovního poměru dodržet, 
je rovněž upravena zákonem.

Dovolená
Na základě odpracované doby máte nárok 
na placené volno. Zaměstnanci mají nárok 
na čtyři týdny placené dovolené ročně. 
V každém roce je dále devět státních svátků, 
kdy vám může zaměstnavatel buď dát den 
placeného volna, den placeného volna do 
jednoho měsíce od daného státního svátku, 
jeden den placeného volna nad rámec vaší 
roční placené dovolené nebo jeden denní 
plat navíc. Pracovníci mají rovněž nárok na 
placené volno a jeho rozsah závisí na počtu 
odpracovaných hodin.

Mateřská a rodičovská dovolená
V případě těhotenství máte od března 
2007 nárok na alespoň 26 týdnů mateřské 
dovolené a dále můžete čerpat dalších 16 
týdnů neplaceného volna. Po uplynutí této 
doby máte nárok vrátit se na stejnou pozici 
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se stejnými podmínkami. Každý rodič má 
dále nárok na 14 týdnů neplacené rodičovské 
dovolené na každé dítě a tuto dovolenou 
lze čerpat jednorázově nebo po částech do 
osmi let věku dítěte. Váš zaměstnavatel musí 
načasování této dovolené schválit.

Ochrana proti diskriminaci 
Existují zákony o ochraně proti diskriminaci 
v zaměstnání na devíti různých základech 
(Kapitola 8, Právní pořádek, Diskriminace) 
a tyto zákony se rovněž vztahují na 
podmínky zaměstnání, mezi něž patří 
školení a kariérní postup. 

Co mám dělat, pokud mám problémy 
se svým zaměstnavatelem?
Zákon o pracovním poměru je velice složitý 
kus legislativy, který nelze uspokojivě 
vysvětlit v této příručce. Máte-li jakékoli 
dotazy ohledně vašich práv vyplývajících 
z pracovního poměru, můžete se obrátit 
na linku informací o právech zaměstnanců 
Ministerstva zaměstnanosti, obchodu a 
podniků (Department of Employment, Trade 
and Enterprise) na čísle se zvýhodněným 
tarifem 1890 201 615 něco na vaše místní CIC. 
Obě tyto instituce poskytují letáky v různých 
jazycích. Pokud jste členem odborů, můžete 
se o vašem problému poradit s nimi.

Odborové organizace v Irsku
Průzkumy prokázaly, že pravděpodobnost, 
že se stanete obětí diskriminace, je 
podstatně nižší, pokud vás zastupuje 
odborová organizace. Zároveň jsou vaše 
šance na úspěšné řešení pracovněprávních 
problémů vyšší, pokud máte zastoupení. 
Zaměstnanci v Irsku mají zákonem stanovené 
právo být členy odborové organizace. 
Odborová organizace může sloužit jako 

důležitý zdroj informací a ochrany ve 
vztahu k pracovněprávním záležitostem a 
k vyjednávání se zaměstnavatelem o lepší 
mzdy a podmínky. 

Další informace:
Irish Congress of Trade Unions,
31/32 Parnell Square, Dublin 1
Tel: (01) 889 7777  Fax:(01) 887 2012
www.ictu.ie

Zahájení podnikání v Irsku
Pokud chcete v Irsku podnikat, je zapotřebí, 
abyste zvážili řadu faktorů. Například budete 
potřebovat informace o založení společnosti, 
registraci společnosti, sídle a názvu vašeho 
podniku, zaměstnávání pracovníků a zdanění 
a právní a regulační informace o právní úpravě 
podnikání v Irsku. V tomto rozhodování vám 
může pomoci řada organizací a některé z nich 
jsou uvedeny níže.

Další informace
Business Access to State Information 
and Services – Přístup ke státním 
informacím a službám pro podniky
www.basis.ie
City and County Enterprise Boards –  
Podnikové rady měst a hrabství
www.enterpriseboards.ie
The Revenue Commissioners –  
Komisaři pro daně a poplatky 
www.revenue.ie
The Irish Business and Employers 
Confederation (IBEC) – Konfederace 
irských podniků a zaměstnavatelů
www.ibec.ie
Life Steps – Životní kroky  
www.lifesteps.ie
Companies Registration Office (CRO) –  
Obchodní rejstřík www.cro.ie
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5. Služby sociálního zabezpečení 
Obecně
Systém sociálního zabezpečení v Irsku 
poskytuje řadu rodinných a finančních 
příspěvků a dalších služeb. Tyto služby jsou 
určeny pro osoby se speciálními potřebami 
– např. pro nezaměstnané, rodiny, tělesně 
postižené a opatrovníky. Dávky sociálního 
zabezpečení spadají pod tři kategorie:

•  Příspěvkové dávky jsou k dispozici 
každému, kdo uhradil konkrétní sumu 
příspěvků na sociální pojištění ze 
mzdy (Pay Related Social Insurance 
- PRSI) v průběhu jejich zaměstnání, 
a zda na tyto dávky budete mít nárok 
závisí na zaplacení stanovené sumy 
příspěvků na PRSI.

•  Nepříspěvkové dávky vycházejí z vašich 
osobních a rodinných podmínek. 
V tomto případě musíte podstoupit 
zjištění majetkových poměrů a musíte 
mít obvyklé bydliště v Irsku. Na základě 
toho se zjistí, zda váš příjem je pod 
jistou úrovní. Tato úroveň závisí na 
konkrétních programech a na vašich 
rodinných podmínkách.

•  Další dávky, jako je přídavek na dítě 
(Child Benefit), cestovné zdarma (Free 
Travel) a grant na doplňkovou péči 
(Respite Care Grant), nejsou závislé 
na příspěvcích na PRSI nebo vašich 
majetkových poměrech. Nicméně, 
i v těchto případech je nutné splnit 
jisté podmínky, např. obvyklé bydliště 
v Irsku v případě přídavku na dítě.

O dávky sociálního zabezpečení může 
požádat kdokoli, pokud splňuje všechny 

příslušné podmínky. Vaší povinností je 
informovat ministerstvo o veškerých změnách 
vaší situace, které by mohly mít vliv na váš 
nárok na příslušné dávky, např. pokud váš 
partner nastoupí do zaměstnání nebo pokud 
změníte bydliště. V této příručce můžeme 
poskytnout pouze stručný přehled některých 
základních dávek sociálního zabezpečení. 

Další informace 
Department of Social & Family Affairs –  
Ministerstvo sociálních a rodinných 
záležitostí
Webové stránky: www.welfare.ie

Podmínka obvyklého bydliště
Podmínku obvyklého bydliště 
musíte splnit v případě některých 
nepříspěvkových dávek a v případě 
přídavků na dítě. Tato podmínka platí od 
1. května 2004 a vztahuje se na všechny 
žadatele bez rozdílu národnosti. Tato 
podmínka se odkazuje na „Common 
Travel Area“ (Oblast běžného pohybu), do 
které spadá Irsko, Velká Británie, Ostrovy 
v průlivu La Manche a Isle of Man.

Tuto podmínku pravděpodobně 
splňujete, pokud:
•  Jste strávili celý svůj život v Oblasti 

běžného pohybu
•  Pokud jste zde žili poslední dva roky 

nebo déle, pracovali jste zde a nyní 
žijete v Irsku 

•  Pokud jste žili v Oblasti běžného 
pohybu po dobu dvou let nebo déle, 
následně se přestěhovali do Irska a 
máte v úmyslu se v Irsku trvale usídlit. 
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Nicméně, pokud jste zde strávili kratší 
dobu, ale můžete uspokojivě prokázat svůj 
záměr trvale se v Irsku usadit, např. pokud 
jste zde zakoupili dům nebo zde máte 
rodinu, můžete být rovněž považováni za 
osobu s obvyklým bydlištěm v Irsku, protože 
každý případ je posuzován individuálně.

Sociální pojištění a předpisy EU
Předpisy EU se vztahují na osoby, 
které cestují a pracují v rámci Evropské 
hospodářské oblasti (EHS). Tyto předpisy 
umožňují pracovníkům kombinovat období, 
kdy platili sociální pojištění v kterékoli ze 
zemí EHS, a získat tak nárok na sociální 
dávky či důchod. Předpisy EU zajišťují, že 
pokud pracujete ve kterékoli ze zemí EHS, 
dostane se vám stejné sociální péče jako 
státnímu příslušníkovi dané země. Období, 
kdy jste hradili sociální pojištění v zemích 
EHS, můžete využít k získání nároku na 
dávky ze sociálního zabezpečení pro vás i 
vaši rodinu v Irsku.

Příspěvek a asistence pro uchazeče  
o zaměstnání
Pokud nemáte zaměstnání, můžete 
mít nárok na dávky pro uchazeče o 
zaměstnání. Existují dva typy dávek: 
příspěvek pro uchazeče o zaměstnání a 
asistence pro uchazeče o zaměstnání. 
Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma 
typy je to, že příspěvek vychází z vašich 
příspěvků na PRSI, kdežto asistence se 
zakládá na zjištění vašich majetkových 
poměrů. Pokud jste v Irsku nikdy 
nepracovali nebo jste doposud neuhradili 
dostatečnou sumu sociálního pojištění 
(PRSI), nemáte nárok na příspěvek pro 
uchazeče o zaměstnání. Asistence pro 
uchazeče o zaměstnání závisí na zjištění 

vašich majetkových poměrů, to znamená, 
že budou zváženy veškeré vaše vlastní 
příjmy i příjmy vašeho partnera.

Nárok na tyto dávky mají pouze 
nezaměstnané osoby mladší než 66 
let, které musí být způsobilé a ochotné 
nastoupit do zaměstnání na plný úvazek a 
musí aktivně hledat zaměstnání. Při žádání 
o tyto dávky byste měli kontaktovat vaši 
místní správu sociálního zabezpečení a 
vzít s sebou svůj rodný list nebo pas, účet 
vaší domácnosti a pokud jste před tímto 
obdobím nezaměstnanosti pracovali, váš 
formulář „P45“ nebo dopis od vašeho 
původního zaměstnavatele potvrzující, že 
zde již nepracujete, a důvody ukončení 
pracovního poměru. Je důležité zažádat 
o dávky pro uchazeče o zaměstnání co 
možná nejdříve (nejlépe první den vaší 
nezaměstnanosti), i když nemáte všechny 
potřebné dokumenty.

Pokud jste byli před přestěhováním do 
Irska nezaměstnaní ve vaší zemi, můžete 
mít možnost převést vaše platby dávek do 
Irska za předpokladu, že se na vaši zemi 
vztahují předpisy EU. 

Přídavek na dítě
Tato dávka je k dispozici všem rodičům nebo 
poručníkům bez ohledu na jejich příjmy 
nebo příspěvky na PRSI za předpokladu, že 
splňují podmínku obvyklého bydliště. Výše 
tohoto příspěvku závisí na počtu dětí a tento 
příspěvek je vyplácen měsíčně, dokud dítě 
nedosáhne 16 let věku (nebo 18 let věku, 
pokud se dítě vzdělává v denním studiu 
nebo je postižené).

Přídavek na dítě se obvykle vyplácí 
matce (nebo nevlastní matce) dítěte, pokud 
dítě žije s matkou nebo nevlastní matkou 
v jedné domácnosti. Pokud dítě žije v jedné 



domácnosti s otcem nebo nevlastním 
otcem, přídavek na dítě může být vyplácen 
jemu. Pokud dítě nežije v jedné domácnosti 
se svými rodiči nebo jej rodiče nevyživují, 
přídavek na dítě může být vyplácen osobě, 
která se ve skutečnosti o dítě stará.

Všichni pracovníci ze zemí EU i 
z jiných zemí mají nárok na přídavek na 
dítě. Pracovníci ze zemí EU mají nárok na 
tento příspěvek i v případě, že jejich dítě 
nemá bydliště v Irsku. Pracovníci ze zemí 
mimo EU musí pobývat v Irsku se svými 
dětmi, aby měli na přídavek na dítě nárok.

Příspěvek na péči o malé děti
Roční příspěvek na péči o dítě je vyplácen 
čtvrtletně za každé dítě mladší 6 let. Tyto 
dávky jsou vypláceny všem osobám, 
které mají nárok na přídavek na dítě. 
Účelem těchto dávek je přispět rodinám 

na náklady spojené s výchovou 
dětí. O příspěvek na péči o 
malé děti se nemusí žádat 
na zvláštním formuláři. 

Tyto dávky vám budou 
vypláceny automaticky, 
pokud dostáváte 
přídavek na dítě, dokud 
vaše dítě nedosáhne 6 

let věku.

Příspěvek pro rodiny s jedním rodičem
Příspěvek pro rodiny s jedním rodičem 
slouží jako pomoc mužům či ženám, kteří 
vychovávají dítě nebo děti bez podpory 
jejich partnera (např. svobodní rodiče, 
ovdovělí, rozvedení, odloučení, rodiče, 
jejichž partner je ve vězení atd.). Tyto dávky 
závisí na zjištění majetkových poměrů a 
jsou k dispozici pouze osobám, které mají 
bydliště v Irsku, jsou hlavním opatrovníkem 
alespoň jednoho dítěte a nežijí v jedné 
domácnosti s žádnou jinou osobou. 

V případě potřeby mohou o tyto dávky 
žádat všichni občané zemí EU pracující 
v Irsku, protože tento příspěvek je podle 
evropského práva považován za součást 
příspěvků pro rodiny společně s přídavkem 
na dítě. To se ovšem nevztahuje na občany 
zemí EU, kteří se nově přistěhovali do 
Irska a doposud nebyli 
schopni najít 
zaměstnání. 

��
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Příspěvek na rodinné příjmy
Jedná se o týdenní dávky pro rodiny 
s nízkými příjmy, včetně rodin s jedním 
rodičem, kde jeden z rodičů pracuje. 
Abyste měli na tento příspěvek nárok, 
musíte pracovat alespoň 19 hodin 
týdně nebo 38 hodin za dva týdny a 
odpracované hodiny můžete sčítat 
s hodinami, které odpracoval váš partner. 
Musíte mít alespoň jedno dítě, které 
s vámi běžně žije v jedné domácnosti a 
které vyživujete. Váš průměrný příjem 
nesmí překročit stanovenou hranici, která 
závisí na velikosti rodiny. O tyto dávky 
byste měli žádat co možná nejdříve po 
nástupu do zaměstnání. Tento příspěvek 
nepodléhá zdanění.

Příspěvek v mateřství 
Těhotné ženy, které pracují, mají nárok 
na alespoň 26 týdnů (od března 2007) 
mateřské dovolené. Po uplynutí této doby 
máte nárok vrátit se na stejnou pozici 
se stejnými podmínkami. Příspěvek 
v mateřství je vyplácen zaměstnaným a 
samostatně výdělečně činným ženám 
na mateřské dovolené. Podmínkou pro 
získání tohoto příspěvku je uhrazení 
stanovené sumy příspěvků na PRSI a o 
tento příspěvek byste měli žádat alespoň 
6 týdnů (12 týdnů v případě samostatně 
výdělečně činných žen) před plánovaným 
začátkem mateřské dovolené. Tento 
příspěvek nepodléhá zdanění. 

Další dávky
Dávky pro nemocné – Existuje řada 

dávek pro osoby nemocné nebo 
postižené.

Dávky pro opatrovníky – Příspěvek 
pro opatrovníky, kteří žijí s osobami 
vyžadujícími nepřetržitou péči a o 
tyto osoby pečují, závislý na zjištění 
majetkových poměrů.

Příspěvek pro opatrovníky – Příspěvek 
vyplácený pojištěným osobám, které 
opustí zaměstnání za účelem starat se 
o osobu vyžadující nepřetržitou péči.

Vdovský důchod – Dávky pro osoby, 
jejichž manžel či manželka zemřeli.

Státní starobní důchod – Starobní 
důchod pro osoby od 66 let věku.

Příspěvky na návrat do zaměstnání/
vzdělání –  existuje celá řada 
podpor, jejichž účelem je pomoci 
nezaměstnaným/nemocným osobám, 
které si přejí opět začít pracovat nebo 
zapojit se do vzdělávacího programu.

Grant na doplňkovou péči –  
Roční dávka pro opatrovníky na 
plný úvazek, kteří se starají o jisté 
osoby vyžadující nepřetržitou péči a 
pozornost. Výplata této dávky nezávisí 
na majetkových poměrech, ale je 
podmíněna jinými kritérii. 

Příspěvky na zdravotní péči –   
Příspěvky na stomatologickou, oční  
a ušní péči závisející na příspěvcích 
na PRSI.

Další informace
Department of Social and Family 
Affairs (Ministerstvo sociálních a 
rodinných záležitostí) 
www.welfare.ie
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Health Service Executive (HSE – Správa 
zdravotnických služeb) zodpovídá 
za poskytování celé škály dávek 
nad rámec sociálního zabezpečení. 
Community Welfare Service (Služby 
veřejné podpory) v rámci HSE spravují 
program Doplňkových sociálních dávek 
(Supplementary Welfare Allowance 
- SWA) v zastoupení Ministerstva 
sociálních a rodinných záležitostí. Dávky 
v rámci SWA nejsou běžně poskytovány, 
pokud vy nebo váš partner pracujete 
více než 30 hodin týdně, pokud se 
vzděláváte v denním studiu nebo pokud 
jste nedosáhli 18 let věku. Tyto dávky 
podléhají zjištění majetkových poměrů, 
to znamená, že před výplatou dávek je 
zapotřebí zvážit příjem váš a vašeho 
partnera. U většiny těchto dávek platí 
podmínka obvyklého bydliště. Nárok na 
tyto dávky může být podmíněn splněním 
dalších kritérií, která zde nejsou vzhledem 
k omezenému rozsahu této příručky 
uvedena. Například nedávno provedené 
změny umožňují pracovníkům ze zemí 
EU žádat o některé dávky i v případě, 
že neměli obvyklé bydliště v Irsku, ale 
v minulosti zde pracovali. Další informace 
týkající se vašich konkrétních podmínek 
kontaktujte vaše místní středisko 
správy zdravotnických služeb. Adresy 
středisek jsou k dispozici na webových 
stránkách HSE na adrese www.hse.ie 
nebo ve vašem místním CIC. Žádosti jsou 
obvykle podávány osobně u úředníka 
pro sociální zabezpečení (Community 
Welfare Officer), který je první úrovní 
rozhodnutí o oprávněnosti nároku na 

dávky. Pokud s rozhodnutím tohoto 
úředníka nesouhlasíte, můžete se proti 
němu odvolat. Typy poskytovaných dávek 
lze rozdělit do pěti hlavních skupin:

1.  Základní dávky
  Jedná se o dávky vyplácené osobám, 

které nemají žádný příjem nebo 
mají příjem nižší než je částka ročně 
stanovovaná vládou. Výše vyplácených 
dávek závisí na velikosti rodiny a vašich 
okolnostech. Tyto dávky jsou často 
vypláceny při čekání na ostatní příjmy, 
např. při čekání na přidělení dávek 
ze sociálního zabezpečení nebo po 
nastoupení do zaměstnání při čekání 
na první výplatu. 

2.   Doplňkové dávky
  Jedná se o spektrum doplňkových 

dávek pro doplnění příjmu na úroveň 
umožňující úhradu pravidelných 
nezbytných nákladů, na které můžete 
mít nárok v závislosti na vaší konkrétní 
situaci. Mezi ně patří:

•  Příspěvek na nájemné – obecně 
platí, že k tomu, abyste měli na tento 
příspěvek nárok, musíte pobírat 
dávky ze sociálního zabezpečení 
nebo podobné dávky, musí se na vás 
vztahovat státní program, musíte mít 
potřebu bydlení a nebýt schopni hradit 
náklady na toto bydlení z vlastního 
příjmu, musíte být legálním nájemníkem 
a mít zažádáno o obecní byt/dům. 

•  Příspěvek na úrok z hypotéky –  
Pokud se vaše finanční situace po 
uzavření hypotéky změnila a pobíráte 

6. Veřejná podpora
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dávky ze sociálního zabezpečení, 
můžete mít nárok na podporu při 
úhradě úroků z vaší hypotéky.

•  Příspěvek na zvláštní diety – Tento 
příspěvek pomáhá hradit náklady na 
jednu ze čtyř stanovených zvláštních 
diet, kterou vy nebo jedna nebo 
více vyživovaných osob ve vaší 
domácnosti potřebujete z důvodu 
lékařsky ověřeného zdravotního stavu 
vyžadujícího zvláštní stravování.

•  Příspěvek na topení – Jedná se 
o příspěvek pro osoby, které jsou 
nemocné, slabé, potřebují dodatečné 
vytápění domácnosti a splňují běžné 
podmínky pro SWA.

•  Další příspěvky – Tyto příspěvky 
pomáhají uhradit nezbytné náklady po 
určité období, např. cestovné spojené 
s návštěvami nemocnice pro osoby se 
stálou potřebou lékařské péče, které 
splňují běžné podmínky pro SWA.

3.   Dávky pro osoby se zvláštními 
potřebami

  Tyto dávky pomáhají hradit nečekané 
nebo jednorázové výdaje nebo 
situace, které vám mohou způsobit 
finanční tíseň. Nárok na tyto dávky 
máte, pokud nejste schopni příslušné 
náklady hradit z vlastního příjmu, 
nemáte žádný jiný zdroj podpory a 
splňujete běžné podmínky pro SWA. 
Jedná se například o náklady na 
pohřeb nebo náklady na nezbytný 
nábytek či vybavení domácnosti. 
Každá žádost je zvážena individuálně 
s ohledem na typ potřeby, 
dostupnost jiných typů podpory a 
příjem domácnosti. 

4.   Příspěvek na oblečení a obuv při 
návratu do školy 

  Tento příspěvek vyplácený mezi 
červnem a zářím slouží jako pomoc 
při hrazení nákladů na školní uniformy 
a obuv pro děti účastnící se denního 
studia od 2 do 22 let.

5.  Dávky na naléhavé potřeby
  Lidé, kteří by za normálních okolností 

měli nárok na doplňkové dávky, 
mohou mít naléhavé potřeby (např. po 
povodni nebo po požáru) a v tomto 
případě mohou mít nárok na výplatu 
dávek na naléhavé potřeby.

Dávky vyplácené Správou  
zdravotnických služeb
HSE poskytuje celou řadu dalších dávek 
určených pro nemocné nebo postižené 
osoby. Tyto dávky jsou vypláceny nad 
rámec dávek ze sociálního zajištění a jejich 
účelem je zlepšení kvality života konkrétních 
osob. Jedná se například o Blind Welfare 
Allowance (Sociální dávky pro slepé), 
Domicillary Care Allowance (Příspěvky na 
domácí péči), Respite Care Grant (Grant 
na doplňkovou péči), Mobility Allowance 
(Příspěvky na mobilitu), Motorised 
Transport Grant (Grant na motorizovanou 
dopravu) a Infectious Diseases Maintenance 
Allowance (Příspěvky na péči v případě 
infekčních chorob). Další informace o těchto 
dávkách lze získat od vašeho místního HSE 
nebo CIC.

•  Sociální dávky pro slepé – Jedná se 
o dávky nad rámec dávek ze sociálního 
pojištění, kdy osoba není schopná 
pracovat nebo plnit své běžné povinnosti 
z důvodu tělesného postižení.

6. Veřejná podpora
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•  Příspěvky na domácí péči – Tyto dávky 
jsou určeny pro rodiče nebo opatrovníky 
dětí od narození do věku 16 let, jejichž 
mentální nebo fyzické poškození je 
natolik vážné, že vyžadují nepřetržitou 
péči a dohled. Nezbytná péče by měla 
být v rozsahu větším, než je běžná péče 
nezbytná u ostatních dětí stejného věku.

•  Grant na doplňkovou péči – Jedná se 
o doplňkové dávky vyplácené rodičům 
nebo opatrovníkům dětí, kteří pobírají 
Příspěvky na domácí péči, a jejich 
účelem je poskytnout rodině doplňkovou 
péči pro jejich odpočinek/dovolenou.

•  Příspěvky na mobilitu – Jedná se  
o dávky vyplácené těžce postiženým 
osobám, které umožňují přechodnou 
změnu prostředí přínosnou pro 
postiženého.

Služby veřejné péče
Vaše místní středisko veřejné péče 
poskytuje celou řadu služeb, mimo jiné:
Psychiatrická péče pro dospělé a děti
Poradenská služba pro dospělé
Péče o děti a služby pro rodiny  
Dětská zdravotní péče 
Matrika 
Veřejná podpora 
Stomatologie a ortodoncie
Evropský průkaz zdravotního pojištění 
Bezpečnost potravin a hygiena životního 
prostředí 
Zdravotnická osvěta 
Imunizace a vakcinace 
Oční 
Paliativní péče
Psychologie
Regionální služby pro pohlavní infekce
Sociální uplatnění 
Zdravotní péče pro ženy

Nová služba psychologického poradenství 
pro pozůstalé poskytovaná v rámci HSE 
je k dispozici pouze osobám, kteří ztratili 
své blízké následkem traumatického úmrtí, 
jako je sebevražda, vražda, smrtelný úraz 
na pracovišti, doma nebo na farmě a při 
dopravních nehodách. Přístup k této službě 
můžete získat prostřednictvím praktického 
lékaře. Všichni praktičtí lékaři byli o této službě 
informováni. Regionální kontaktní číslo na 
dobrovolnické skupiny poskytující podporu 
pro pozůstalé v případě sebevraždy - Talk It 
Over - je 1850 201 249.

Další informace
HSE www.hse.ie

North Tipperary Spadající pod HSE West
31-33 Catherine Street, Limerick
Tel. 061 483286/7  www.mwhb.ie

Carlow, Kilkenny, South Tipperary, 
Waterford and Wexford  
Spadající pod HSE South
Lacken Dublin Road, Kilkenny
Tel. 056 778 4100
HSE Community Care Head Quarters
Carlow/Kilkenny Community Care Head 
Quarters
Carlow Office Athy Road,Carlow.
Tel: 059 9130053
Kilkenny Office James Green, Kilkenny.
Tel: 056 7784600
Sth. Tipperary Community Care Head 
Quarters Western Road, Clonmel, 
Co. Tipperary. Tel: 052 77000
Waterford Community Care Area 
Cork Road, Waterford. Tel: 051 – 842800
Wexford Community Care Area
Grogans Road, Wexford. 
Tel: 053 – 9123522
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7. Zdravotní péče

7. Zdravotní péče
Praktický lékař, obvodový lékař nebo 
rodinný lékař
Kdokoli, kdo se nově přistěhuje do Irska, 
by si měl nejprve zvolit praktického nebo 
obvodového lékaře a registrovat se u něj. 
Váš praktický lékař bude vaším prvním 
kontaktním místem v případě nemoci. Lékař 
může předepsat léčbu na vaši nemoc nebo 
vás může odkázat na specialistu či nemocnici 
pro další vyšetření. Poplatky za návštěvu u 
praktického lékaře jsou různé, a proto byste se 
měli o cenách informovat předem. Kompletní 
seznam praktických lékařů najdete ve Zlatých 
stránkách nebo na adrese www.icgp.ie

Registrace u praktického lékaře po 
příjezdu do Irska zajistí, aby v případě 
jakýchkoli problémů zdravotního rázu byly 
informace o vašem zdravotním stavu a 
anamnéze k dispozici.

Pokud potřebujete péči praktického 
lékaře mimo ordinační hodiny (po 18.00), 
o víkendech nebo v době, kdy váš 
praktický lékař není k dispozici, můžete 
se obrátit na službu rodinných lékařů 
mimo ordinační dobu, např. Caredoc 
nebo Shannondoc. Telefonní čísla najdete 
v příslušném místním adresáři.

Nemocnice
V jihovýchodní části Irska se nachází celá 
řada veřejných i soukromých nemocnic, 
které poskytují péči hospitalizovaným 
i ambulantním pacientům. Některé 
z nich poskytují obecné služby, jiné 
se specializují např. na porodnické, 
psychiatrické nebo geriatrické služby. 
Kompletní seznam nemocnic najdete ve 
Zlatých stránkách. Váš praktický lékař 

zařizuje objednání na plánované operace 
a terapie. S výjimkou nouzových situací 
by se pacienti neměli na nemocnice 
obracet bez objednání. Zdravotní péče 
v Irsku je poskytována ve veřejném a 
soukromém systému.

Veřejná zdravotní péče
Systém veřejné zdravotní péče je přístupný 
komukoli, kdo „obvykle pobývá“ v Irsku. 
K tomu, abyste byli považováni za osobu, 
která „obvykle pobývá“ v Irsku, musíte 
prokázat svůj záměr setrvat zde alespoň 
jeden rok (např. předložením pracovního 
povolení, potvrzení o registraci, nájemní 
smlouvy atd.). Správa zdravotnických služeb 
(Health Service Executive - HSE) zodpovídá 
za poskytování zdravotních a sociálních 
služeb v Irsku a dělí se podle regionů. 
V systému veřejné zdravotní péče se rozlišují 
dva typy pacientů – držitelé průkazu zdravotní 
péče (medical card) a ostatní.

Průkaz zdravotní péče 
Jste-li držitelem průkazu zdravotní péče, 
máte nárok na zdravotnické služby v plném 
rozsahu zdarma. Vyživované osoby (např. 
vyživovaný manžel/manželka a děti) 
mají většinou rovněž nárok na bezplatné 
zdravotnické služby. Mezi tyto služby patří:
•  Návštěvy u praktického lékaře
•  Služby poskytované v nemocnicích 

(pouze veřejné nemocnice)
•  Většina léků předepsaných vaším 

lékařem 
•  Porodní péče a péče o nemluvňata
•  Stomatologické, oční a ušní ošetření
• Zdravotnické potřeby 
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Nicméně, u některých z těchto služeb 
mohou být čekací listy.

Nárok na průkaz zdravotní péče máte, 
pokud splníte podmínky pro majetkové 
poměry, to znamená, že váš příjem nesmí 
přesahovat jistou hranici. Výše této hranice 
záleží na vašem věku a rodinných poměrech. 
Všechny osoby od 70 let věku s obvyklým 
bydlištěm v Irsku mají nárok na průkaz 
zdravotní péče bez ohledu na výši jejich 
příjmů. Pokud pobíráte jisté dávky, jako jsou 
například doplňkové sociální dávky, starobní 
důchod, vdovský nepříspěvkový důchod, 
dávky pro postižené nebo opuštěné manželky 
nebo příspěvky pro rodiny s jedním rodičem, 
můžete mít automaticky nárok na průkaz 
zdravotní péče, pokud se jedná o váš jediný 
příjem. Ověřit si, zda máte na průkaz zdravotní 
péče nárok a získat formulář žádosti můžete 
v nejbližším středisku zdravotní péče u místní 
pobočky HSE nebo v místním CIC.

Karta pro návštěvy u praktického lékaře
Při výběru rodinného lékaře byste si měli 
zvolit jednoho z lékařů uvedených na 
seznamu pro váš region HSE. Vámi zvolený 
lékař následně podepíše formulář stvrzující 
přijetí nového pacienta a vaší povinností je 
odevzdat tento formulář HSE. 

Nárok na kartu pro návštěvy u 
praktického lékaře se zkoumá podle 
podmínek podobných jako u karty 
zdravotní péče, která podléhá zjištění 
majetkových poměrů. Hranice příjmů 
jsou ale stanoveny na vyšší úrovni než 
v případě karty zdravotní péče. Dále 
jsou brány v potaz platby nájemného 
nebo hypotéky, náklady na péči o děti a 
cestovní náklady spojené se zaměstnáním. 
Pokud máte na tuto kartu nárok, nemusíte 
návštěvy u praktického lékaře hradit.

V případě karty pro návštěvy u 
praktického lékaře platí stejný postup 
pro žádání jako u karty zdravotní péče. 
Ověřit si, zda máte na kartu pro návštěvy u 
praktického lékaře nárok a získat formulář 
žádosti můžete v nejbližším středisku 
zdravotní péče ve vašem regionu HSE.

Soukromá zdravotní péče
Pokud nejste držiteli karty zdravotní péče nebo 
karty pro návštěvy u praktického lékaře, jste 
považováni za soukromého pacienta a při 
návštěvě vašeho praktického lékaře musíte 
za poskytované služby platit. Vzhledem 
k tomu, že poplatky na návštěvu u praktického 
lékaře nejsou obecně stanoveny a mohou se 
v jednotlivých případech do značné míry lišit, 
měli byste se o cenách informovat předem. 
Dále budete muset platit za předepsané léky 
a v případě, že tyto náklady překročí jistou 
hranici, můžete mít nárok na státní podporu. 
Služby v mateřství poskytované praktickými 
lékaři během a krátce po skončení těhotenství 
jsou bezplatné. Pokud nemáte nárok na kartu 
zdravotní péče, můžete stále využívat služeb 
veřejných nemocnic (včetně služeb specialistů), 
ale musíte za poskytnuté služby platit poplatek.

Soukromá zdravotní péče je k dispozici 
komukoli, kdo za ni je schopen zaplatit. Řada 
lidí uzavírá soukromé zdravotní pojištění, 
které kryje náklady na léčbu v soukromých 
nemocnicích (nebo náklady na soukromé 
pokoje v soukromých nemocnicích) a 
návštěvy u soukromých lékařů a specialistů. 
Mezi hlavní pojišťovny v Irsku patří VHI, 
BUPA a VIVAS (kontakty najdete ve Zlatých 
stránkách). Každá z pojišťoven nabízí řadu 
pojistných programů, ale nemusí vás pojistit 
proti již existujícím zdravotním problémům. 
V případě některých výdajů na zdravotní péči 
jsou poskytovány úlevy na dani z příjmu.
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Případy nouze
V případě nouze volejte na číslo 999 nebo 
112 a vyžádejte si záchrannou službu. 
Tato čísla platí rovněž pro hasiče, gardu 
(policii), záchranný člun a mořskou a 
horskou záchranou službu. Telefonáty na 
tato čísla jsou bezplatné, ale tato čísla by 
se měla využívat výhradně v nouzi.

Řada nemocnic poskytuje nepřetržitou 
pohotovost. V případě naléhavých 
zdravotních problémů můžete navštívit 
přímo nemocniční pohotovost bez 
objednání. Pokud zavoláte záchrannou 
službu a dostavíte se na pohotovost, ale 
váš stav není považován za naléhavý, 
můžete na ošetření čekat až několik hodin. 
Pohotovostní služby jsou určeny pro 
ošetření náhlých a nečekaných vážných 
onemocnění nebo zranění a ve všech 
ostatních případech je lepší navštívit 
vašeho praktického lékaře.

Těhotenství
Péče o matky a novorozeňata je 
poskytována zdarma bez ohledu na to, 
zda jste držitelem karty zdravotní péče, 
ovšem s podmínkou, že musíte mít „obvyklé 
bydliště“ v Irsku během těhotenství a po 
dobu 6 týdnů po porodu. Tato služba je 
zpočátku poskytována vaším praktickým 
lékařem. Těhotné ženy by se měly pro 
porod registrovat v nemocnici s péčí 
specialistů. Ženy, které předporodní péči 
obdržely jinde, by s sebou měly přinést 
své zdravotní záznamy a výsledky všech 
předchozích testů, aby se tak vyhnuly 
zbytečnému opakování testů či vyšetření. 
V případě naléhavých problémů spojených 
s těhotenstvím se mohou ženy obracet 
přímo na příslušnou nemocnici, kde je 
k dispozici nepřetržitá péče.

Lékárny
Ačkoli řada léků je k dostání bez předpisu 
v lékárnách (často nazývány „chemist“), 
většina léčiv je k dostání pouze na základě 
předpisu vystaveného vaším praktickým 
lékařem. Pokud jste držitelem karty 
zdravotní péče, obecně za předepsané 
léky neplatíte žádný poplatek (ačkoli 
existují jisté výjimky). Pokud kartu zdravotní 
péče nemáte, musíte za předpisy platit. 
Nicméně, program pro hrazení léčiv 
nazvaný Drugs Payment Scheme stanoví 
jistá omezení částky, kterou musí jednotlivé 
rodiny platit na předpisy v jednom měsíci. 
Vzhledem k tomu, že toto omezení se rok 
od roku liší, měli byste si aktuální výši 
limitu ověřit v místním středisku zdravotní 
péče. Registrační formuláře pro tento 
program jsou k dispozici v ordinacích 
lékařů a v místních pobočkách HSE. Léčiva 
nezbytná pro léčbu chronických nebo 
dlouhodobých zdravotních problémů, jako 
je epilepsie, duševní onemocnění nebo 
Parkinsonova choroba, jsou k dispozici 
zdarma v rámci programu pro dlouhodobě 
nemocné. Tento nárok nezávisí na vašem 
příjmu. Formuláře žádosti jsou k dispozici u 
praktických lékařů a v místních pobočkách 
HSE. Upozorňujeme vás, že astma není do 
tohoto programu zahrnuto. Po dosažení 
jistých limitů jsou k dispozici úlevy na dani 
z příjmů za předepsaná léčiva.

Většina lékáren má otevřeno od 9.00 
do 17.30, ale existuje řada dalších, které 
mají prodlouženou otevírací dobu do 
22.00 nebo omezenou otevírací dobu 
v neděli a o bankovních prázdninách. 
Seznam lékáren a jejich otvírací doby 
najdete ve Zlatých stránkách.

Kontakty na HSE najdete v Kapitole 6, 
Veřejná podpora

7. Zdravotní péče
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Irská policie
Policie Irské republiky se nazývá „An 
Garda Síochána“ (strážci pokoje) 
a obvykle se pro ni používá výraz 
„Garda“ nebo množné číslo „Gardaí“ 
(výslovnost gar-dee). Do její působnosti 
spadají veškerá vyšetřování trestných 
činů, uplatňování pravidel silničního 
provozu, udržování veřejného pořádku, 
imigrační kontrola a uplatňování zákonů 
o narkotikách. Členové policejních složek 
jsou neozbrojení a velmi vlídní a slouží 
společnosti jako celku. Gardaí nemusíte 
kontaktovat výhradně v krizových 
situacích – pokud se octnete ve složité 
situaci, můžete se na Gardaí obrátit 
a dostane se vám ochotné pomoci. 
Nouzová telefonní čísla Gardy jsou 999 
nebo 112.

Kdokoli kdo se stane obětí trestného 
činu obdrží okamžitou pozornost Gardai, 
kteří se budou zabývat potřebami 
příslušného jedince s pochopením. Pokud 
jste se stali obětí trestného činu a nejste 
schopni komunikovat v angličtině, Gardai 
vám poskytnou bezplatné tlumočnické 
služby, abyste obdrželi službu stejně 
vysoké kvality.

Pokud vás Gardai zastaví, měli byste 
spolupracovat a poskytnout veškeré 
průkazy totožnosti nebo dokumentaci, 
která je po vás požadována. Doporučuje 
se zachovat zdvořilý a klidný přístup. 
Garda by vás měla informovat o 
důvodu, proč vás zastavili, a pokud se 
tak nestane, měli byste se jich zeptat. 
Pokud dojde k zatčení, mělo by se 
vám dostat spravedlivého a zdvořilého 

zacházení s úctou. Budete informováni 
o důvodu zatčení a poučeni o vašich 
právech. Gardaí musí dodržovat velice 
přísná pravidla chování, která berou 
ohled na vaše práva, včetně práva na 
právní pomoc (viz níže). Úředníka pro 
vyjednávání etnických záležitostí (Ethnic 
Liaison Officer) můžete kontaktovat na 
místní stanici Gardy nebo ve kterékoli 
z níže uvedených regionálních centrál.

Kontakty
An Garda Síochána
Carlow
Tel: 059 9131505

Kilkenny
Tel: 056 7775000

Tipperary
Tel: 0504 25100

Wexford
Tel: 053 9165200

Waterford
Tel: 051 874888

Bezplatná důvěrná linka Gardy:
1800 666 111

Garda Racial and Intercultural Office
Harcourt Square 
Dublin 2  
Tel: 01 6663150

8. Právní pořádek
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Právní pomoc
Pokud potřebujete právní pomoc, můžete 
kontaktovat advokáta. Kontaktní čísla 
a adresy najdete ve Zlatých stránkách. 
Pokud si nemůžete služby advokáta dovolit, 
můžete mít nárok na právní pomoc, která se 
obvykle vztahuje pouze na občanskoprávní 
záležitosti. V případě trestních záležitostí 
právní pomoc přiděluje soudce. Právní 
pomoc je dostupná pro všechny cizí státní 
příslušníky bez ohledu na jejich status, 
pokud jejich příjem nepřesahuje jistou 
hranici (nicméně, za zmínku stojí, že na 
tuto službu jsou často dlouhé čekací listy). 
Bezplatné semináře právní pomoci jsou 
organizovány v jednotlivých CIC.

Pokud jste žadatelem o azyl a 
podstupujete řízení o udělení azylu, 
bezplatné právní služby jsou vám 
k dispozici prostřednictvím Právních 
služeb pro uprchlíky (Refugee Legal 
Service) (viz Kapitola 10, Imigrační 
záležitosti). Nejbližší Radu  
právní pomoci (Legal Aid  
Board) najdete na webové  
adrese uvedené na této  
stránce nebo v  
místním CIC.

Kontakty
Free Legal Advice Clinics – 
Bezplatné semináře právní pomoci

Carlow
Tel: 059 9138750 nebo 1800 747 748

Kilkenny 
Tel: 056 7762755 nebo 1800 222 121

North Tipperary  
Tel: 0504 22399

South Tipperary 
Tel:052-22267

Waterford  
Tel: 051 351133

Wexford 
Tel: 053 9142012

Legal Aid Board – Rada právní pomoci
www.legalaidboard.ie

8. Právní pořádek

��



��

Diskriminace
Podle zákona nesmí být kdokoli přímo 
či nepřímo diskriminován v poskytování 
širokého spektra zboží a služeb (jako je 
ubytování, zábava, úvěrové a bankovní 
služby, doprava a vzdělání) na základě 
žádné z následujících charakteristik: 
pohlaví, manželský stav, rodinný stav, 
náboženství, věk, sexuální orientace 
a rasa. Dále existuje zákon zakazující 
veřejné užití výrazů, psaného materiálu 
nebo chování, které může vést k nenávisti 
vůči konkrétním skupinám.

Pokud vás někdo obtěžuje, 
kontaktujte policii (Gardu).

Pokud máte za to, že jste se stali 
obětí diskriminace, můžete si stěžovat 
poskytovateli služby do dvou měsíců ode 
dne incidentu a pokud vás jeho odezva 
neuspokojí, do 6 měsíců se můžete 
obrátit na Tribunál pro rovnost (Equality 
Tribunal). Prvotní radu můžete v každém 
případě získat od Úřadu pro rovnost 
(Equality Autority).

Pokud se stanete obětí nebo 
svědkem rasistického incidentu, příslušný 
incident můžete hlásit Národnímu 
poradnímu výboru pro rasismus 
a vztahy mezi kulturami (National 
Consultative Committee on Racism and 
Interculturalism - NCCRI). Jedná se o 
vládní organizaci, která sleduje úroveň 
rasismu v irské společnosti a která vás 
může odkázat na příslušné orgány.

Kontakty
Equality Authority
2 Clonmel Street, Dublin 2
Tel.: 01 4173333
číslo se zvýhodněným tarifem  
1890 245545
www.equality.ie

Equality Tribunal
3 Clonmel Street, Dublin 2
Tel.: 01 4774100
číslo se zvýhodněným tarifem  
1890 344424

NCCRI
3rd Floor
Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tel. 01 858 8000
E-mail: info@nccri.ie
www.nccri.ie
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9. Doprava v Irsku
Veřejná doprava
Autobusy jsou hlavním veřejným 
dopravním prostředkem na většině území. 
Národní irská autobusová společnost 
se nazývá Bus Éireann. Provozuje řadu 
služeb, včetně dopravy do měst, jako je 
Waterford, školní autobusy, autobusové 
spojení v odlehlých oblastech, Expressway 
(autobusová doprava mezi většími městy) a 
Eurolines (do Evropy). Doprava v odlehlých 
oblastech je poskytována buď tzv. Stage 
Carriage, což je pravidelná denní dopravní 
služba, která na požádání zastavuje, kde 
je zapotřebí, nebo „Rural Services“, což 
je dopravní služba poskytující spojení 
do tržního města z okolní oblasti jednou 
týdně. Expressway poskytuje dopravní 
spojení mezi většími městy. Rezervace 
sedadel není nutná a jízdenky lze zakoupit 
přímo v autobusu. V každém z hrabství 
dále fungují různé soukromé společnosti 
poskytující autobusovou dopravu.

Služba Eurolines poskytuje dopravní 
spojení do 1500 míst v Evropě. Podrobné 
jízdní řády a ceny jízdného jsou k dispozici 
na níže uvedených webových stránkách.

Iniciativa pro dopravu v odlehlých 
oblastech (Rural Transport Initiative) 
poskytuje řadu dopravních služeb pro 
lidi žijící v odlehlých oblastech. Více 
podrobností najdete v místním adresáři 
nebo můžete kontaktovat místní CIC.

Jihovýchod Irska má poměrně 
dobré pokrytí železniční dopravou. 
Národní železniční společnost se nazývá 
Iarnrod Éireann. K dispozici jsou různé 
typy jízdného. Chcete-li zjistit, který 
typ nejlépe vyhovuje vašim potřebám 
nebo potřebujete-li informace o jízdních 
řádech, navštivte webové stránky 
uvedené na protější straně.

Kontakty
Bus Éireann
www.buseireann.ie

Iarnrod Éireann (Irská železnice)
www.iarnrodeireann.ie

Dále můžete použít Zlaté stránky

Řízení motorových vozidel v Irsku

Bezpečnost
V Irsku jezdí motorová vozidla po levé 
straně. Všechny osoby v automobilu 
mají povinnost používat bezpečnostní 
pás – cestující na předních i na zadních 
sedadlech. Dále musí být používány 
vhodné zadržovací systémy pro děti, 
ideálně na zadních sedadlech, pro všechny 
děti do 12 let věku a do jisté výšky. Za 
dodržení této podmínky odpovídá řidič. 
Pokud není stanoveno jinak, rychlost ve 
městech, obcích, vesnicích a dalších 
zastavěných oblastech je obvykle omezená 
na 50 km/hod. V ostatních místech může 
být rychlostní limit 80 km, 100 km nebo 120 
km/hod v závislosti na typu komunikace. 
Komunikace jsou obvykle sledovány 
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příslušníky policie (Gardaí) v označených i 
neoznačených policejních vozidlech, kteří 
měří rychlost. V Irsku je zaveden bodový 
systém penalizace, podle kterého se řidiči 
za řadu přestupků, včetně překročení 
povolené rychlosti, užívání mobilního 
telefonu za jízdy, nebezpečné předjíždění a 
nerespektování dopravních signálů, udělují 
body. Pokud je řidič přistižen při spáchání 
takového dopravního přestupku, je povinen 
zaplatit pokutu a obdrží trestné body 
(pokud řidič získá během 3 let 12 trestných 
bodů, ztrácí řidičské oprávnění).

V Irsku není dovoleno řídit motorová 
vozidla pod vlivem drog nebo s hladinou 
alkoholu v krvi přesahující 80 miligramů na 
litr. Neexistuje bezpečné množství alkoholu, 
které můžete vypít – někteří lidé splňují 
limit po jednom alkoholickém nápoji, jiní 
ne. Kulturně je řízení motorových vozidel a 
pití alkoholu v Irsku nepřijatelné. Policisté 
(Gardaí) jsou oprávněni zastavovat řidiče a 
namátkově testovat jejich hladinu alkoholu 
v krvi. Podrobné informace o pravidlech 
silničního provozu, dopravním značení 
apod. najdete v publikaci „Rules of the 
Road“ (pravidla silničního provozu), která 
je k dispozici v knihovnách a obchodech 
s knihami.

Řidičské průkazy
Pokud jste již držitelem řidičského 
průkazu, který byl vydán v jiné zemi EU, 
Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, 
můžete v Irsku s tímto řidičským průkazem 
řídit, pokud je průkaz platný. Do jednoho 
roku po přistěhování do Irska můžete 
požádat o výměnu tohoto 
řidičského průkazu za irský, ale 
není to vaší povinností. Pokud 
jste držitelem řidičského průkazu 

vystaveného v kterékoli jiné zemi, můžete 
s ním v Irsku řídit až po dobu 12 měsíců. 
Nicméně, pokud plánujete v Irsku setrvat, 
měli byste si u orgánu místní správy (Local 
Authority) zažádat o irský řidičský průkaz. 
Řidiči s oprávněním z Austrálie, Jižní 
Afriky, Japonska, Švýcarska, Jižní Koreji, 
Jersey, Isle of Man nebo Gibraltaru mohou 
o výměnu jejich řidičského oprávnění za 
irský řidičský průkaz požádat do jednoho 
roku po příjezdu do země a nemusí skládat 
žádné zkoušky. V Irsku jste povinni mít 
řidičský průkaz s sebou, kdykoli řídíte 
motorové vozidlo.

Jak o řidičský průkaz žádat
Prvním krokem je zažádání o prozatímní 
řidičské oprávnění, které má obvykle 
platnost 2 roky, u vašeho orgánu místní 
správy (Local Authority). Žadatelé musí 
nejprve složit teoretický test (písemný 
test z pravidel silničního provozu atd.). 
Jakmile obdržíte prozatímní řidičské 
oprávnění, můžete se začít učit řídit. 
Nicméně, pokud máte své první 
prozatímní řidičské oprávnění, musíte 
vždy řídit pod dohledem osoby s plným 
řidičským oprávněním. Jakmile se stanete 
schopným řidičem, můžete zažádat o plné 
řidičské oprávnění. Před získáním tohoto 
oprávnění musíte složit ústní a praktickou 
zkoušku. Plná řidičská oprávnění by měla 
být revidována každých 10 let.
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Daň z registrace vozidla  
(Vehicle Registration Tax - VRT) 
V Irsku musí být všechna vozidla 
registrována u komisařů pro daně a 
poplatky (Revenue Commissioners), 
s výjimkou vozidel, která s sebou přivezli 
návštěvníci na dočasnou dobu. Pokud 
se stěhujete do Irska nebo zde již žijete 
a dovezete sem automobil nebo zde 
koupíte automobil nový, musíte nejprve 
postupovat podle následujících kroků:
• Uhradit VRT
•  Uzavřít pojištění provozu  

motorových vozidel
• Uhradit daň z motorových vozidel

Daň z registrace vozidla se platí při 
registraci vozidla. Penále za neuhrazení této 
daně zahrnují zabavení vozidla a stíhání. Pro 
registraci vozidla platí přísné lhůty od data 
dovezení vozidla do země. Formulář, který 
obdržíte při úhradě této daně, vám umožní 
zaplatit daň z motorových vozidel.
 
Jisté skupiny jsou od placení VRT osvobozeny:
•  Návštěvníci pobývající v Irsku, kteří 

příslušné vozidlo vlastnili v zahraničí po 
více než 6 měsíců 

•  Lidé, kteří se sem trvale přestěhovali a 
kteří příslušné vozidlo vlastnili v zahraničí 
po více než 6 měsíců

• Někteří postižení řidiči 
• Diplomaté

Další informace o VRT jsou k dispozici 
na adrese www.revenue.ie.

Pojištění
Pojištění provozu motorových vozidel je 
v Irsku povinné. Nesmíte řídit vozidlo, pro 
které nemáte pojištění, a všechna vozidla 

musí mít štítek pojištění vystavený na čelním 
skle. Vzhledem k tomu, že náklady na toto 
pojištění se mezi jednotlivými pojišťovnami 
značně liší, je dobré prostudovat ceny 
několika společností. Některé pojišťovny 
uznávají bonus za neuplatnění pojistného 
nároku od zahraničních pojišťoven. Nicméně, 
budete muset poskytnout písemné doklady o 
vašem pojištění a každý případ je posuzován 
individuálně. Vztahuje se to rovněž na vozidla 
registrovaná mimo zemi. Policisté (Gardaí) 
mají právo tato vozidla zadržet, pokud jsou 
v Irsku řízena bez pojištění, a řidiči může být 
uložena vysoká pokuta nebo dokonce trest 
odnětí svobody.
 
Daň z provozu motorových vozidel
Řidiči mají dále povinnost platit daň 
z provozu motorových vozidel. Sazba této 
daně závisí na velikosti motoru – čím větší je 
motor, tím vyšší je sazba daně. Štítky daně 
z provozu motorových vozidel (stejně jako 
štítky pojištění) musí být vždy vystaveny 
na čelním skle vozidla. Po uhrazení prvního 
štítku daně z provozu motorových vozidel 
můžete tento štítek následně obnovit online. 
Další informace a registrační formuláře jsou 
k dispozici u vašeho místního Úřadu pro 
daň z provozu motorových vozidel/řidičská 
oprávnění (Motor Taxation/Drivers’ Licence 
Office) (Viz níže uvedené kontakty).

Státní kontrola motorových vozidel 
(National Car Test – NCT)
Všechna vozidla čtyři roky stará nebo 
starší musí být podrobena státní kontrole 
motorových vozidel (National Car Test), 
kterou se ověří jejich dobrý technický stav. 
Vozidla, která úspěšně prošla kontrolou, 
jsou označena štítkem NCT, a tento štítek 
musí být rovněž vystaven na čelním skle. 
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Štítek má platnost 2 roky a poté musí být 
vozidlo opět podrobeno kontrole. Vozidla, 
která kontrolou úspěšně neprošla, nesmí 
být řízena na veřejném prostranství.

Parkování
Parkování není povoleno na komunikacích 
nebo silnicích s dvojitou žlutou čárou, 
na chodnících a do vzdálenosti 5 metrů 
od křižovatky. Parkování na ulicích 
s jednoduchou žlutou čárou je zakázáno 
v jistých časových intervalech. Tyto 
intervaly jsou uvedeny na značení 
v blízkosti příslušného místa (obvykle 
8.30 – 18.30, pondělí – sobota). Nelegálně 
parkující vozidla mohou být odtažena 
nebo na ně mohou být namontovány 
„botičky“. Dávejte pozor na nápisy 

varující před blokováním nelegálně 
zaparkovaných vozidel.

Řidiči s tělesným postižením mohou 
zažádat o povolení k parkování v parkovacích 
místech pro invalidy. V některých obcích a 
městech jsou zavedeny placené parkovací 
systémy. Může se jednat o lístek nebo 
štítek. Vozidla zaparkovaná v placených 
parkovacích místech (označené pouličním 
dopravním značením) musí být opatřena 
platnými parkovacími štítky. Vozidla, která na 
daném místě zůstanou zaparkována po dobu 
delší, než je doba uvedená na štítku, mohou 
obdržet pokutu za parkování nebo mohou 
být zablokována. Štítky můžete zakoupit ve 
vybraných prodejnách s novinami a lístky 
můžete zakoupit v parkovacích automatech 
na ulici.

Kontakty
Motor Tax Offices – Úřady pro daň 
z provozu motorových vozidel
Carlow Athy Road, Carlow
Tel: 059 9170342
E-mail: motortax@carlowcoco.ie

Kilkenny County Hall, John’s St, Kilkenny
Tel: 056 779 4100
E-mail: motortax@kilkennycoco.ie

North Tipperary Kickham St, Nenagh
Tel: 067 44701/8
E-mail: motortax@northtippcoco.ie

South Tipperary 
Emmet St, Clonmel
Tel: 052 34444

Friar Street, Cashel
Tel: 062 64700
E-mail: motortax@southtippcoco.ie

Waterford Cathedral Sq, Waterford City
Tel: 051-849972
E-mail: motortax@waterfordcoco.ie

Shandon Road, Dungarvan
Tel: 058 22087
E-mail: motortax@waterfordcoco.ie

Wexford County Hall, Wexford
Tel: 053 9176333
E-mail: motortax@wexfordcoco.ie

Driving Tests
www.drivingtest.ie

National Car Testing Service (NCTS) Ltd.
Customer Service, Citywest Business 
Campus, Lakedrive 3026, Dublin 24
Tel: 1890 200670
E-mail: info@ncts.ie
www.ncts.ie
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10. Imigrační záležitosti
Imigranti jsou lidé, kteří se do Irska 
přestěhují z jiné země za bydlením a prací. 
Pojetí tohoto výrazu je velmi široké a 
zahrnuje mezinárodní studenty, občany 
zemí EU, občany dalších zemí, kteří se 
do Irska stěhují za bydlením a prací, 
osoby žádající o azyl, osoby se statutem 
uprchlíka, osoby s povolením k setrvání 
v zemi a nedokumentovaní imigranti. Pro 
imigranty se rovněž často používá termín 
„cizí státní příslušníci“.

Víza
Irské vízum je dokument/nálepka přiložená 
k vašemu pasu. Jedná se o formu 
předběžného schválení a povolení cesty 
do Irska v průběhu období platnosti víza. 
Vízum není povolením vstupu nebo pobytu 
v Irsku. Toto povolení mohou udělit pouze 
imigrační úředníci při vstupu do země. 
Platnost pasu by měla být alespoň o 6 
měsíců delší než platnost víza.

Víza vydává Naturalizační a imigrační 
služba Ministerstva spravedlnosti, 
rovnosti a právní reformy (Naturalisation 
and Immigration service of the 
Department of Justice, Equality and 
Law Reform). Existuje celá řada různých 

víz, např. víza pro návštěvy/dovolené, 
obchodní cesty, opětovné sloučení rodiny 
v případě uprchlíků nebo lékařskou 
péči. Dokumentace, která je pro získání 
víza požadována, závisí nekonkrétném 
typu víza. Žádosti by měly být podávány 
alespoň 8 týdnů před plánovanou cestou 
u irské ambasády nebo konzulátu v zemi 
trvalého pobytu žadatele.

Víza jsou nejprve vydávána pro 
jediný vstup do země. Pokud máte 
v úmyslu Irsko na krátkou dobu opustit, 
musíte zažádat o vízum pro opětovný 
vstup do země. (Poznámka: Tuto žádost 
můžete podat pouze v případě, že jste 
registrováni u GNIB. Viz níže.) Pokud máte 
v úmyslu zemi opustit více než jednou, 
musíte zažádat o vízum pro opakovaný 
vstup do země.

Kde žádat o víza
První vízum – vaše příslušná irská 
ambasáda nebo konzulát 

Vízum pro opětovný vstup do země  
(Re Entry Visa) – Visa Section, 
Irish Naturalisation and Immigration 
Service,  
Department of Justice, Equality  
and Law Reform,  
13-14 Burgh Quay, Dublin 2

Tel:  číslo se zvýhodněným tarifem  
1890 551 500  
(10.00 - 12.30 v pracovní dny) 
Tel: 01-616 7700  
(10.00 - 12.30 v pracovní dny) 
E-mail: visamail@justice.ie

10. Im
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Karty GNIB nebo imigrační potvrzení 
o registraci
Kterýkoli občan země, která není 
členem EU, se při pobytu v Irsku 
delším než 3 měsíce musí registrovat 
u Národního imigračního úřadu irské 
policie (Garda National Immigration 
Bureau - GNIB). To lze provést v kterékoli 
okresní centrále irské policie (Garda 
District Headquarters). Při registraci je 
konkrétnímu jedinci vydáno povolení 
k pobytu nebo potvrzení o registraci. Za 
tuto službu se platí poplatek, ale některé 
kategorie imigrantů jsou od povinnosti 
platit tento poplatek osvobozeny (zeptejte 
se na policejní stanici). Jedná se o průkaz 
s osobními údaji žadatele, fotografií, 
datem, kdy daná osoba přicestovala 
do Irska, a datem konce platnosti. 
Registrační průkaz můžete získat pouze, 
pokud máte platné povolení k setrvání 
v zemi, což je razítko ve vašem pase 
získané od imigračních úředníků. 

Existují různé druhy razítek:

Razítko č. 1 – Pracovníci s povolením, 
kteří mají povinnost získat 
pracovní povolení a musí být najati 
zaměstnavatelem. Tyto osoby nejsou 
oprávněny změnit zaměstnavatele. 
Osoby samostatně výdělečně činné 
s povolením obchodní činnosti.

Razítko č. 2 – Zahraniční studenti, kteří 
jsou zapsáni do alespoň jednoročního 
vzdělávacího kurzu, a mají právo 
pracovat 20 hodin týdně v průběhu 
školního roku a na plný úvazek během 
prázdnin. 

Razítko č. 2A – Zahraniční studenti, kteří 
jsou zapsáni do vzdělávacího kurzu 

kratšího než jeden rok. Tito studenti 
nejsou oprávněni v Irsku pracovat. 

Razítko č. 3 – Osoby, které nejsou 
oprávněny v Irsku pracovat.

Razítko č. 4 – Uprchlíci, osoby s povolením 
setrvat v zemi, partneři občanů zemí 
EU/Irska, rodiče občanů Irska, kterým 
bylo na tomto základě uděleno povolení 
setrvat v zemi, osoby pracující v Irsku 
na základně pracovních víz/pracovních 
oprávnění a dočasně registrovaní lékaři.

Razítko č. 5 – Osoby, které v Irsku legálně 
pobývají po více než osm let (ale ne 
jako student nebo žadatel o azyl), 
mohou v Irsku pracovat či podnikat.

Kontakty
Garda National Immigration Bureau
13-14 Burgh Quay, Dublin 2
Tel: 01 6669100

Úřední hodiny:
8.00 – 22.00 pondělí - čtvrtek 
8.00 – 16.00 pátek
10.00 - 14.00 sobota

Dále viz Okresní centrály Gardy (Garda 
District Headquarters Offices) (Kapitola 8)
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Žadatelé o azyl a uprchlíci
Žadatel o azyl je osoba, která do Irska 
přicestuje nezávisle s cílem vymáhat 
ochranu podle Ženevské konvence. Tato 
příručka předkládá pouze velmi stručný 
přehled postupu při žádání o azyl.

•  Na místě vstupu do země jste 
požádáni, abyste si zažádali o azyl, 
a vaši žádost zpracovává komisař 
pro žádosti uprchlíků (Refugee 
Applications Commissioner).

•  K žádosti musíte přiložit originály 
dokumentů, jako je pas, rodný list a 
oddací list.

•  Během doby, kdy je vaše žádost 
zpracovávána, musíte zůstat 
v Přijímacím centru (Reception 
Centre) nebo Ubytovacím centru 
(Accommodation Centre) a dodržovat 
pravidla těchto zařízení. Potraviny jsou 
vám poskytovány zdarma a můžete 
se o pokoj dělit s dalšími žadateli o 
azyl. Tato centra spravuje Agentura 
pro příjem a integraci (Reception and 
Integration Agency - RIA).

•  Budete požádáni, abyste se zúčastnili 
pohovoru, během kterého budou dále 
zkoumány důvody vaší žádosti.

•  V době, kdy je vaše žádost 
zpracovávána, nesmíte Irsko opustit 
bez povolení ministra spravedlnosti, 
rovnosti a právní reformy (Minister for 
Justice, Equality and Law Reform).

•  V době, kdy je vaše žádost 
zpracovávána, nemáte právo 
pracovat, obchodovat nebo studovat 
v institucích poskytujících vyšší 
vzdělání. 

•  Případné nedodržení těchto 
požadavků může závažně ovlivnit 
výsledek vaší žádosti.

•  Jako žadatel o azyl máte nárok 
na bezplatnou právní pomoc 
poskytovanou Právními službami pro 
uprchlíky (Refugee Legal Service). 
Kontakty najdete na následující straně.

•  Pokud je vaše žádost zamítnuta, 
můžete se odvolat u Tribunálu 
pro odvolání uprchlíků (Refugee 
Appeals Tribunal - RAT). Pro odvolání 
platí přísné časové lhůty a vaší 
povinností je zajistit, že jste tyto lhůty 
dodrželi. Proto je nejlepší veškerou 
korespondenci zasílat doporučeně.

•  Pokud je rozhodnuto o přidělení 
statutu uprchlíka, bude vám vydáno 
písemné prohlášení. Následně 
budete mít práva téměř stejná jako 
irští občané, a to zejména ve vztahu 
z hledání zaměstnání a žádání o 
sociální příspěvky.

•  Nicméně, pokud vám statut uprchlíka 
přidělen není, ministr může nařídit 
vaši deportaci zpět do vaší země. 
Před deportací může dále stanovit 
přísné podmínky ohledně místa, 
kde můžete žít, a může vám stanovit 
povinnost hlásit se pravidelně na 
policii. Ve vzácných případech může 
ministr žadateli, kterému byl zamítnut 
statut uprchlíka, udělit povolení 
k setrvání v zemi, na jehož základě má 
žadatel podobná práva jako osoba 
s povolením k pobytu.

•  Uprchlíci a osoby, jimž bylo uděleno 
povolení k setrvání v zemi, se musí 
registrovat u GNIB, jak je uvedeno výše.

10. Im
igrační záležitosti
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Kontakty
Office of the Refugee Applications 
Commissioner (ORAC)
79-83 Lower Mount Street, Dublin 2
Tel: 01 602 8000
E-mail: oracmail@orac.ie

Reception & Integration Agency (RIA)
Block C, Ardilaun Centre
St. Stephen’s Green, Dublin 2
Tel: 01 418 3200
E-mail: RIA_Inbox@justice.ie

Refugee Legal Service
Timberlay House, 79-83 Lower Mount 
Street, Dublin 2
Freephone: 1800 229 222
Tel: 01 631 0800

Irish Refugee Council
88 Capel Street, Dublin1
Tel: 01 8730042
E-mail: refugee@iol.ie

Immigrant Council of Ireland
2 St. Andrew Street, Dublin 2
Tel: 01 6740200
E-mail: info@immigrantcouncil.ie
www.immigrantcouncil.ie

Refugee Information Service
Tel: 01 8382740
E-mail: info@ris.ie
www.ris.ie

Migrant Rights Centre Ireland
55 Parnell Square West, Dublin 1
Tel: 01 8897570
E-mail: info@mrci.ie
www.mrci.ie

Irské občanství
Existuje řada podmínek, za kterých 
mohou osoby s povolením k pobytu 
v Irsku žádat o irské občanství. Toto 
podléhá některým podmínkám, jako 
je dosažení 18 let věku, bezúhonnost 
a prohlášení věrnosti státu. Dále je 
důležitá doba, po kterou jste legálně 
v zemi pobývali. Pokud máte irské rodiče 
nebo prarodiče, máte nárok na irské 
občanství. Jedná se o složitou tematiku 
a v těchto případech se doporučuje 
kontaktovat Irskou naturalizační a 
imigrační službu (Irish Naturalisation and 
Immigration Service) pro konkrétní radu 
(viz strana 53). Dále se můžete obrátit na 
citizensinformation.ie.
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Registrace narození
Narození dítěte musí být registrováno do 
třech měsíců od data narození na kterékoli 
matrice (Registrar of Births), které sídlí v 
úřadech Správy zdravotnických služeb 
(Health Service Executive). Pokud tato 
registrace není provedena, musí být 
sepsáno čestné prohlášení, podepsáno 
před komisařem pro pořádek (Peace 
Commissioner) a předloženo matrikáři pro 
okres, kde se dítě narodilo. Za registraci 
narození dítěte se neplatí žádný poplatek, 
ale za vydání každého vyžádaného rodného 
listu se poplatek platí. Podrobnosti si 
můžete ověřit ve vašem místním CIC.

Imunizace
Imunizace (také známá jako vakcinace) 
je bezpečným a účinným způsobem, 
jak pomoci tělu bránit se nebo zabránit 
nakažení některými nemocemi. Vakcinace 
v rámci programu imunizace nazvaného 
„Childhood Immunisation Programme“ 
je v Irsku poskytována zdarma všem 
dětem. Pro podání vakcín dětem a 

mladistvým do věku 16 let je nezbytný 
souhlas rodičů. Vakcinace není v Irsku 
povinná, ale je silně doporučována 
zdravotnickými orgány. Rodiče, kteří si přejí 
mít své děti očkovány, by měli kontaktovat 
svého praktického/rodinného lékaře nebo 
místní středisko zdravotnických služeb.

Možnosti pro péči o děti
Stát neposkytuje žádné předškolní služby 
pro malé děti. Nicméně, existuje zde řada 
zařízení poskytujících péči o děti, včetně 
předškolních zařízení, škol Montessori, jeslí, 
školek, hracích skupin a jednotlivců, kteří 
se starají o děti. Řada z nich je provozována 
soukromě a platí se zde vysoké poplatky. 
Některá veřejná zařízení poskytují 
dotovanou péči o děti pro místní obyvatele. 
Seznam služeb péče o děti a kontaktních 
adres školek a předškolních zařízení můžete 
získat od Správy zdravotnických služeb 
(Health Service Executive). Informace o 
službách péče o děti a vybrané užitečné 
publikace jsou rovněž k dispozici od Výborů 
hrabství pro péči o dítě (County Childcare 
Committees). Kontakt na váš místní Výbor 
hrabství pro péči o dítě (County Childcare 

Committee) najdete níže. Poptávka o 
péči o děti je obvykle vysoká a můžete 
mít proto problémy s umístěním 
vašeho dítěte. Alternativou školek a 
předškolních zařízení je využití služeb 
soukromých jedinců starajících se o 
děti. Tyto služby jsou většinou inzerovány 
v místních novinách. Dále můžete najít 
kontaktní informace soukromých osob 

nabízející hlídání dětí na vývěskách 
v nákupních střediscích.

11. Děti a rodičovství
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Kontakty
County Childcare Committees – 
Výbory hrabství pro péči o dítě

Carlow
Tel: 059 9140244
www.carlowchildcare.com

Kilkenny
Tel: 056 7752865
www.kkccc.ie

North Tipperary
Tel: 06744886
www.northtipperarychildcare.ie

South Tipperary
Tel: 052 82274
www.southtippccc.ie

Waterford City
Tel: 051 860444
www.waterfordcitychildcare.com

Waterford County
Tel: 058 43601
www.waterfordcoco.ie

Wexford
Tel: 053 9237156
www.wexfordchildcare.ie

Školní systém
Podle zákona se musí všechny děti od 6 
do 16 let zúčastnit denního studia (ačkoli 
většina dětí zahájí školní docházku ve 
4 nebo 5 letech). Většina škol v Irsku je 
financována státem a školní docházka 
je zdarma pro všechny děti – bez 
ohledu na jejich národnost nebo status. 
Nicméně, se školní docházkou jsou 

obvykle spojeny jisté náklady (např. 
náklady na učebnice, kopírování nebo 
školní uniformy). Pro osoby s nízkým 
příjmem nebo osoby pobírající sociální 
dávky je k dispozici jistá podpora (např. 
příspěvek na ošacení a obuv při návratu 
do školy může pomoci pokrýt náklady 
na školní uniformu – viz Kapitola 6, 
Veřejná podpora). Doprava žáků do 
školy je k dispozici, pokud bydlí v jisté 
vzdálenosti od budovy školy. Informace 
o dopravě získáte ve škole. Řada škol 
nabízí další pomoc žákům se zvláštními 
potřebami. Školní rok začíná v září a 
všechny školy jsou zavřeny od července 
do srpna (vyšší školy jsou rovněž zavřeny 
v červnu). Další školní prázdniny jsou o 
Vánocích, Velikonocích a mezi semestry 
(obvykle na konci října a února).

Základní školy
Při zahájení školní docházky (většinou 

ve 4 nebo 5 letech) se děti zapisují do 
základní (nebo národní) školy, kterou 
navštěvují 8 let. Své dítě můžete poslat 
do kterékoli školy, kterou si vyberete za 
předpokladu, že zde najdete pro dítě 
volné místo. Seznamy místních škol jsou 
k dispozici na Ministerstvu školství a vědy 
(Department of Education & Science) 
(kontakty viz níže).

Pokud jste si zvolili školu, do které 
chcete své dítě zapsat, měli byste 
kontaktovat ředitele školy a zjistit, zda 
je na dané škole pro vaše dítě volné 
místo. Pokud zde volné místo není, 
dotyčný ředitel vám může navrhnout 
alternativní volbu školy. Většinu 
základních škol provozuje církev (většinou 
římskokatolická), ale existují zde také 
některé školy se smíšenou denominací.
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Školy navazující na školy základní/
střední školy
Ve věku 12 nebo 13 let přecházejí děti 
na školy navazující na školy základní/
střední školy. Existuje mnoho typů 
škol navazujících na školy základní 
– nejčastějšími jsou střední školy.

Dále se jedná o komunitní a 
všeobecné školy a komunitní vyšší školy. 
Stejně jako základní školy je většina 
středních škol církevních.

Do škol navazujících na školy základní 
musí děti docházet do dosažení 16 let. 
Ačkoli irština je povinným předmětem, 
někteří žáci z tohoto předmětu mohou být 
osvobozeni, např. děti, které plnily školní 
docházku mimo Irsko do 11 let věku.

Středoškolské vzdělání má dvě úrovně 
a každá z nich je zakončena zkouškou:
Nižší úroveň (Junior) – tříletý program 

zakončený zkouškou „Junior 
Certificate“ 

Vyšší úroveň (Senior) – dvou nebo 
tříletý program (tříleté programy 
zahrnují „přechodný rok“, během 
kterého se žáci zaměřují na osobní 
rozvoj, odborné zkušenosti a další 
nově získané dovednosti). Většina 
studentů si zvolí klasický program 
vedoucí k získání „Leaving 
Certificate“ (maturitní vysvědčení), 
který zahrnuje šest nebo sedm 
předmětů. Nicméně, je možné 
rovněž zvolit „Leaving Certificate 
Vocational Programme“ 
(program s odbornou maturitou) 
a „Leaving Certificate Applied“ 
(aplikovaná maturita). Přijetí do 
vysokoškolského studia je většinou 
podmíněno výsledky dosaženými při 
maturitní zkoušce, přičemž pro přijetí 

do nejoblíbenějších kurzů je zapotřebí 
nejlepších výsledků.

Jak najít školu
Seznam základních škol, středních škol a 
škol se třídami poskytujícími doplňkovou 
podporu pro žáky se zvláštními potřebami 
je k dispozici na webových stránkách 
Ministerstva školství (Department of 
Education) na adrese www.education.ie 
nebo na telefonním čísle 090 6483600.

Ochrana dětí
Každá Oblast komunitní péče 
(Community Care Area) má tým 
sociálních pracovníků, který byste měli 
kontaktovat v případě obav o děti, které 
mohou být oběti hrubého zacházení nebo 
zanedbání, nebo v případě jakýchkoli 
jiných vážných obav, které mohou ohrozit 
fyzický nebo psychický stav dítěte.

Telefonní čísla jednotlivých Center 
komunitní péče (Community Care Centre) 
jsou uvedena v Kapitole 6 této příručky.

11. Děti a rodičovství
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12. Další vzdělávání/vzdělání pro dospělé
Další vzdělávání
Pojem „Další vzdělávání“ v sobě zahrnuje 
vzdělávání a školení po ukončení 
středoškolského vzdělání, ale není 
součástí vysokoškolského vzdělání. 
Poradenství a školení pro dospělé a mladé 
lidi poskytují následující organizace: 
Výbor pro odborné vzdělání  
(Vocational Education Committee - VEC), 
viz seznam kontaktů níže. 
Národní instituce pro odbornou přípravu 
a zaměstnanost (National Training and 
Employment Authority - FÁS) www.fas.ie.  
Viz strana 30.
Ministerstvo sociálních a rodinných 
záležitostí (Department of Social and 
Family Affairs - DSFA) viz www.welfare.ie. 

Následují některé příklady ze širokého 
spektra nabízených programů:

E.S.O.L: English for Speakers of Other 
Languages (Angličtina pro osoby mluvící 
jiným jazykem) poskytuje vzdělání zaměřené 
na rozvoj čtení, psaní, mluvení a poslechu na 
úrovni jazyka pro každodenní užití. Tyto kurzy 
poskytují Výbory pro odborné vzdělávání 
(Vocational Education Committees) a 
za účast na těchto kurzech se obvykle 
platí. Nicméně, v některých případech 
zaměstnavatel účast na kurzu sponzoruje pro 
studenty, kteří pracují pro jeho podnik.

Post Leaving Certificate Courses –  
PLC (Kurzy navazující na maturitní 
zkoušku): Jedná se o denní jednoleté a 
dvouleté studium integrující vzdělávání, 
odbornou přípravu a praktickou přípravu. 

Účelem kurzů navazujících na maturitní 
zkoušku je připravit účastníky na zaměstnání 
nebo další vzdělávání/odbornou přípravu 
a rozvíjet dovednosti studentů pro účely 
konkrétních pracovních pozic. 

Adult Literacy / Numeracy  
(Kurzy gramotnosti pro dospělé 
- základní vzdělání): Tyto kurzy 
zahrnují individuální i skupinovou výuku 
zaměřenou na základní gramotnost. 
Nedílnou součástí tohoto programu je 
také rozvoj osobních dovedností.

Adult Community Education (Komunitní 
vzdělání pro dospělé): Účelem tohoto 
programu je podporovat komunitní 
skupiny a organizovat a poskytovat 
příležitosti k učení v místní komunitě. 
Komunitní vzdělávání nabízí studentům 
jistou představu o celoživotním vzdělávání. 
Zaměřuje se na specifické skupiny, jako 
jsou ženské či mužské skupiny, starší lidé, 
cestovatelé a postižení lidé.

Kontakty
Co Carlow VEC Tel: 059 9138560                 
www.carlowvec.ie
Co Kilkenny VEC Tel: 056 7770966      
www.kilkennyvec.ie
Co Tipperary NR VEC Tel: 067 31854/31250
www.tippnorthvec.ie
Co Tipperary SR VEC Tel: 052 21067/23067 
www.tippsouthvec.ie
Co Waterford VEC Tel: 058 41780
Waterford City VEC Tel: 051 874007
www.waterfordvec.ie
Co. Wexford  VEC Tel: 053 91 23799 
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Vysokoškolské vzdělávání 
Vysokoškolské vzdělávání v Irsku poskytují 
zejména Univerzity a Technologické instituty 
(Universities and Institutes of Technology 
- IT). Univerzity obecně nabízejí studijní 
programy bakalářské, magisterské a 
doktorandské. Technologické instituty 
obecně poskytují postup od osvědčení 
či diplomu k akademickému titulu a 
postgraduálnímu studiu. Každá univerzita 
a IT ročně vydává prospekty, ve kterých 
představuje všechny své kurzy a další služby, 
a tyto prospekty jsou zájemcům k dispozici 
zdarma. Řada institucí pro vysokoškolské 
vzdělávání poskytuje specializované 
vzdělávání pro řadu profesí, jako je medicína 
či právo. Soukromé vyšší školy rovněž 
poskytují vysokoškolské studium.

Poplatky za vysokoškolské studium
Občané Irska a zemí EU za své první 
denní vysokoškolské studium neplatí 
žádné školné. Na vysokoškolské vzdělání 
zdarma mohou mít rovněž nárok lidé 
se statutem uprchlíka. Všichni ostatní 
studenti, včetně občanů zemí, které 
nejsou členy EU, postgraduální studenti 
a studenti v jiných formách studia, než 
je denní, musí platit školné. Výše tohoto 
školného se může lišit podle různých 
faktorů, jako je délka pobytu v zemi.

Pro podporu studentů vysokých 
škol existuje systém grantů. Nazývá se 
„Higher Education Grants Scheme“ a 
poskytuje granty pro oprávněné studenty 
navštěvující denní kurzy. Doplňující 
granty jsou k dispozici pro znevýhodněné 
studenty. Tyto programy v současné 
době spravují orgány místní správy, 
ale od poloviny roku 2007 jejich úlohu 
převezmou VEC.

Systémy grantů jsou k dispozici 
občanům Irska a ostatních zemí EU/EHS, 
lidem se statutem uprchlíka a některým 
dalším kategoriím osob s povolením 
setrvat v zemi. Abyste měli na tyto granty 
nárok, vaše příjmy nesmí překročit jistou 
úroveň a musíte v dané oblasti žít po 
dobu jednoho roku před podáním žádosti. 
Poplatky jednotlivých vyšších škol a kurzů 
se liší. Na poplatky hrazené za některé 
kurzy se mohou vztahovat daňové úlevy.

Kontakty
The Student Support Unit of the 
Department of Education – 
Jednotka pro pomoc studentům 
Ministerstva školství
Tel:  057 932 4381/4387/5344
E-mail: studentsupportunit-tullamore 
@education.gov.ie

Regional Educational Guidance 
Service for Adults (REGSA) –  
Regionální poradenství zaměřené na 
vzdělávání pro dospělé
www.ncge.ie

Přihláška do vzdělání třetí úrovně
Přihlášky do většiny denních 
vysokoškolských kurzů se podávají 
jednou ročně (datem uzávěrky je obvykle 
1. únor) prostřednictvím centrálního 
úřadu pro přihlášky (Central Applications 
Office - CAO). Uchazeči by měli udat, 
o jaké kurzy mají zájem a kde by si přáli 
studovat v pořadí podle jejich preferencí. 
Jakmile jsou v srpnu k dispozici výsledky 
maturitních zkoušek, uchazečům jsou 
rozeslány nabídky míst. Požadavky přijetí 
vycházejí z výsledků maturitní zkoušky a 
v případě některých kurzů jsou požadovány 

12. Další vzdělávání/vzdělání pro dospělé



��

nejlepší výsledky (např. pro studium 
medicíny). Seznam všech kurzů a informace 
o přihláškách je k dispozici v příručce CAO.

Pokud jste maturitní zkoušku složili 
jiné zemi, musíte se přesvědčit, zda bude 
vaše kvalifikace dostatečná pro získání 
místa v kurzu třetí úrovně v Irsku, který 
jste si vybrali. Před podáním přihlášky 
kontaktujte přímo úředníka pro přístup 
(Access Office) dané školy.

Další informace
CAO
33 Eglinton Street, Galway
Tel: 091 5098000  www.cao.ie

Dospělí studenti
Dospělí studenti (tj. studenti od 23 let 
věku) se mohou hlásit do kurzů třetí úrovně 
bez ohledu na jejich výsledcích maturitní 
zkoušky. Viz „Guide for Mature Students“ 
(Příručka pro dospělé studenty), která je 
k dispozici zdarma na Ministerstvu školství 
a vědy (Department of Education and 
Science). Podpora, výjimky a postupy pro 
hlášení se do kurzů se u jednotlivých škol 
značně liší – řada z nich má v současné 
době úředníky pro dospělé studenty, 
kteří jsou připraveni poskytnout radu a 
informace. Viz www.education.ie

Uznání kvalifikace
V současné době v Irsku existuje řada 
orgánů, které přidělují nebo uznávají 
kvalifikace v sektorech dalšího a vyššího 
vzdělávání. Například univerzity přidělují 
vlastní tituly, diplomy atd. a většina 
technologických institutů a vyšších 
škol rovněž přidělují tituly, diplomy a 
osvědčení, která jsou ověřována Radou 

pro vyšší vzdělávání a odbornou přípravu 
(Higher Education and Training Awards 
Council - HETAC) nebo Radou pro další 
vzdělávání a odbornou přípravu (Further 
Education and Training Awards Council 
- FETAC). Obě rady pracují pod NQAI.

Pokud jste svoji kvalifikaci získali jinde 
než v Irsku, můžete si ji nechat zhodnotit, 
abyste tak získali akreditaci. Pokud 
chcete zjistit, zda je vaše kvalifikace 
v Irsku uznávaná, kontaktujte NQAI. Viz 
také Kapitola 4, Zaměstnání – Europass.

Kontakty
National Qualifications Authority of 
Ireland – NQAI  
(Národní irský úřad pro kvalifikace)
5th Floor, 
Jervis House, 
Jervis Street,
Dublin 1.
Tel: 01 8871500
E-mail: info@nqai.ie

Ostatní odborná příprava
FÁS je irskou národní institucí pro 
odbornou přípravu a zaměstnanost. 
Účelem této instituce je podporovat 
budování konkurenceschopnější a 
všeobecné ekonomiky založené na 
znalostech zdokonalováním dovedností 
a schopností jedinců i podniků. FÁS 
nabízí denní, večerní a internetové kurzy. 
Občané zemí EHS a Švýcarska mají 
nárok žádat o zaměstnání nebo odbornou 
přípravu a mohou využít poradenských 
služeb. Mohou zde být poskytovány 
příspěvky na odbornou přípravu a péči o 
děti. Pro kontaktní údaje FÁS viz www.fas.
ie. Také viz Kapitola 4, Zaměstnání.
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13. Podpůrné služby

13. Podpůrné služby
Existuje řada organizací, které vám 
mohou během vašeho pobytu v Irsku 
nápomocny. Výběr některých webových 
adres a telefonních čísel následuje:

•  Active Retirement Associations 
(Asociace aktivního důchodu) –  
www.fara.ie

•  Aware –  pro osoby trpící depresí.  
Tel: 1890 303 302

•  Comhar – poradenské služby pro 
dospělé. Tel: 1800 234 118

• Cura – neplánované těhotenství.
 Tel: 1850 622 626
• Linka pomoci pro drogy/HIV
 Tel: 1800 459 459  
• Gay Switchboard – pro homosexuály 
 Tel: 01 8721055 
•  National Drugs Awareness 

Helpline (Národní linka pomoci pro 
informovanost o drogách) 

 Tel: 1850 719 819
•  Parentline – rodiče ve stresujících 

situacích. Tel: 01 8733500
• Samaritans – citová podpora. 
 Tel: 1850 661 771

•  Schizophrenia Ireland (Schizofrenie 
Irsko) Tel: 1890 621 631

•  Solas – podpora při úmrtí dítěte.
 Tel: 01 4732110
•  Victim Support – linka pomoci pro 

oběti trestných činů. Tel: 1850 211407
•  St. Vincent de Paul – křesťanská 

charitativní organizace prosazující 
přátelství, podporu, soběstačnost a 
sociální spravedlnost. www.svp.ie

•  Youth Information Services 
(Informační služby pro mladé) –  
www.youthinformation.ie

•  Women’s Aid – podpora pro ženy a 
jejich děti v situacích, kdy se setkávají 
s hrubým zacházením. Národní linka 
pomoci. Tel: 1800 341 900

Webové stránky ambasád a konzulátů 
v Irsku pro vás rovněž mohou být 
užitečné. Kompletní seznam je k dispozici 
na adrese www.foreignaffairs.gov.ie.
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Slovníček pojmů
• An Garda Síochána – Národní 

policejní síly Irska.
• CIC – Citizens Information Centre 

(Občanské informační středisko). 
Poskytuje bezplatné, nestranné a 
důvěrné informace, rady a zastání pro 
širokou veřejnost.

• Comhairle/Citizens Information 
Board – Národní agentura podporující 
poskytování informací, rad a pomoci 
týkajících se sociálních služeb.

• CWO – Community Welfare Officer 
(Úředník pro sociální zabezpečení). 
Spravuje služby sociálního zabezpečení 
jménem Správy zdravotnických služeb 
(Health Service Executive).

• EHS – Evropská hospodářská 
oblast. 25 zemí EU plus Norsko, 
Lichtenštejnsko a Island.

• FÁS – Národní úřad pro odbornou 
přípravu a zaměstnání.

• Golden Pages (Zlaté stránky) –  
Telefonní seznam obsahující kontakty 
na řadu podniků a organizací 
seřazených podle obecných kategorií, 
jako jsou „Instalatéři“.

• GAA – Gaelic Athletic Association 
(Galská atletická asociace).

• GP – General Practitioner (praktický 
lékař). Lékař provozující místní 
ordinaci, který by měl být vaším 
prvním krokem k získání lékařské péče 
s výjimkou naléhavých případů.

• Habitual Residence (běžné bydliště) 
– prokázané těsné spojení s Irskem 
nebo ostatními částmi Common Travel 
Area (Oblasti běžného pohybu), např. 
prostřednictvím délky a kontinuity 
setrvání v zemi.

• HSE – Health Service Executive 
(Správa zdravotnických služeb). 
Poskytuje zdravotnické služby a 

spravuje Community Welfare Services 
(Služby veřejné podpory).

• Local Authority (Orgán místní 
správy) – Může se jednat o Radu 
hrabství nebo Obecní či Městské 
zastupitelstvo.

• MABS – Money Advice and Budgeting 
Service (Finanční poradenství a 
rozpočtová služba). Organizace 
poskytující poradenství a podporu 
osobám s finančními problémy.

• NCT – National Car Test (Národní 
zkouška vozidel). Zkouška technického 
stavu vozidel starších než 4 roky.

• PPS Number – Personal Public Service 
Number (Číslo sociálního pojištění). 
Jedinečné identifikační číslo umožňující 
přístup k dávkám ze sociálního pojištění, 
veřejným službám a informacím.

• PRSI – Pay-Related Social Insurance 
(Sociální pojištění ze mzdy). Příspěvky 
hrazené zaměstnanci, zaměstnavateli a 
samostatně výdělečně činnými osobami 
na fond sociálního pojištění. Třída a 
sazba příspěvků závisí na povaze práce.

• SWA – Supplementary Welfare 
Allowance (Doplňkové sociální dávky). 
vyplácené Správou zdravotnických 
služeb (Health Service Executive) 
v případech, kdy je příjem nižší než 
náklady na základní potřeby.

• VEC – Vocational Education 
Committee (Výbor pro odborné 
vzdělávání). Místní řad pro vzdělávání 
poskytující dostupné vzdělávání pro 
dospělé, program odborné přípravy a 
podpůrné služby ve vzdělávání.

• VRT – Vehicle Registration Tax (Daň 
z registrace vozidla). Daň hrazená 
komisaři pro daně a poplatky (Revenue 
Commissioner) při registraci nových a 
importovaných vozidel.
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