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Každý zamestnanec má právo na: 
 

 
•  písomnú pracovnú zmluvu.  Napriek 
tomu, že nie celá pracovná zmluva musí byť v 
písomnej podobe, isté zmluvné podmienky 
musia byť do dvoch mesiacov od začatia 
zamestnania zachytené písomne. Väčšinou 
medzi ne patrí spôsob výpočtu mzdy a či sú 
alebo nie sú zavedené nemocenské dávky (pri 
zamestnancoch na dobu určitú sem tiež majú 
patriť okolnosti, za ktorých môže dôjsť k 
ukončeniu pracovného pomeru). 

  
•  výplatnú pásku. Mala by byť na nej 

hrubá mzda a všetky zrážky. 

 
•  minimálnu mzdu. Väčšina skúsených 
dospelých zamestnancov v Írsku má nárok 
na hodinovú mzdu  €8.65. Pre minimálnu 
mzdu však existujú isté výnimky, medzi 
ktoré patria osoby zamestnané 
rodinným príslušníkom, osoby mladšie 
ako 18 rokov a praktikanti alebo učni. 

 
Rovnako existujú odvetvia, v ktorých sa 
aplikuje vyššia minimálna mzda, vrátane 
stavebného priemyslu. Viac informácií o 
týchto odvetviach je dostupných od 
informačných služieb NERA.  

 

•  maximálny týždenný stanovený čas 48 

hodín.  Tento pracovný priemer by sa mal 
vypočítať za obdobie štyroch, šiestich alebo 
dvanástich mesiacov, v závislosti od 

odvetvia. Zamestnávatelia musia držať 
záznamy o množstve odpracovaných hodín 
zamestnancami.  . 

 
•  neplatené prestávky vrámci pracovnej 
doby. Pracovníci majú právo na 15- minútovú 
prestávku po odpracovaní 4.5 hodiny a 30-
minútovú prestávku po odpracovaní šiestich 
hodín.  

 

 
•  riadnu dovolenku. Zamestnanci pracujúci na 
plný úväzok majú právo na štyri pracovné 
týždne platenej dovolenky ročne. Zamestnanci 
pracujúci na polovičný úväzok majú právo na 
úmerné množstvo dovolenky podľa množstva 
odpracovaného času.  

 

 
• minimálnu výpovednú dobu. V prípade, že 
sa ich pracovný pomer končí, majú 
zamestnanci nárok na minimálnu výpovednú 
dobu. Jej dĺžka závisí od dĺžky pracovného 
pomeru.  . 

 
Tento zoznam nie je kompletný a 
nepovažuje sa za právny výklad.  
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