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Základní údaje 

Maltská republika je souostroví, které se nachází ve 

Středozemním moři mezi Sicílií, Tuniskem a Libyí. Malta se 

z geografického hlediska člení na  šest ostrovů, z čehož obydlené 

jsou jen tři (Malta, Gozo a Comino). Státním zřízením je republika 

s jednokomorovým parlamentem, jehož poslanci jsou voleni na 

5 let. Předsedou vlády je od března 2013 Joseph Muscat. 

Maltskou prezidentkou je od dubna 2014 Marie Lousie 

Coleiro Preca. 

Zahraniční obchod 

Hlavním vývozním artiklem Maltské republiky jsou chemické 

produkty (farmaceutika, jež tvoří čtvrtinu vývozu), stroje 

a zařízení a výrobky z minerálních produktů. Export míří 

hlavně do Německa, USA, Francie a Itálie. Do Maltské 

republiky se zboží dováží hlavně z Itálie (zhruba pětina), 

Německa a Kajmanských ostrovů. Největší část importu tvoří 

stroje a přepravní zařízení a minerální produkty (paliva, 

maziva). 

Makroekonomický výhled 

Podle jarní prognózy Evropské komise je hospodářský růst 

Malty nejvyšší v celé Evropské unii. Odhad růstu maltské 

ekonomiky na rok 2018 (5,8 % HDP) převyšuje průměr EU 

o 2,5 procentního bodu. V letech 2016 a 2017 se na tomto 

růstu podílel hlavně čistý export a pro roky 2018 a 2019 

převezme otěže oživená domácí poptávka. Vysoká 

spotřební důvěra pramení z dobré situace na trhu práce, 

napomáhá tomu nízká míra nezaměstnanosti (ve výši 4 %) a 

růst mzdového ohodnocení. V roce 2019 bude hnacím 

motorem růstu ve výši 5,1 % HDP vedle domácí spotřeby i 

přínos čistého exportu a nárůst investic.   

Míra inflace má mírně rostoucí trend a v roce 2019 by měla 

atakovat 2% hranici. Saldo veřejných rozpočtů se daří od 

roku 2016 držet kladné - s odhadovaným přebytkem 3,3 % 

HDP v roce 2017. Přebytek rozpočtu a silný ekonomický růst 

se podepisuje i pod velmi výrazným snižováním veřejného 

dluhu. Mezi roky 2015 a 2019 by měl veřejný dluh klesnout 

o více jak 15 procentních bodů na 43,4 % HDP z 58,7 % 

HDP.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Trh práce těží z dobré hospodářské kondice Malty, daří se 

a klesá i počet nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti by 

měla v letech 2018 i 2019 zůstat na skvělých 4 %.  

Tlak na růst mezd je poměrně mírný, růst nákladů práce se 

očekává v nižších jednotkách procent. Náklady práce se 

pohybují zhruba 120 % českých nákladů práce. Minimální 

mzda je pro rok 2018 stanovena na 747,54 eur.  

Oficiální název Maltská republika 

Počet obyvatel 460 297 (2017) 

Rozloha 316 km2  

Měna euro (od roku 2008) 

Úřední jazyk maltština, angličtina 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (duben 2018) 3,0 % 

Produktivita práce k Ø EU (2017)  77,7 % 

Minimální mzda (2018) 747,54 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2017) 

Malta ČR 

Průmysl (NACE Rev 2. B-E)  2 300 € 1 737 € 

Stavebnictví 1 686 € 1 629 € 

Velkoobchod a maloobchod 1 824 € 1 675 € 

Ubytování, stravování, pohostinství 1 528 € 1 144 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Základy obchodního práva 

Malta se v žebříčku Doing Business 2018 umístila v rámci kategorie „Založení společnosti“ až na 102. místě. Založení 

společnosti zabere zhruba 16 dní a zahrnuje 8 kroků. Vyjde minimálně na 1 270 eur. Za registraci společností na Maltě 

zodpovídá Malta Financial Services Authority. 

Daně 

Základní sazba korporátní daně v Maltské republice 

činí 35 %. A nutno dodat, že výší korporátní sazby se 

Malta řadí na špici mezi členskými státy EU.  

Na Maltě se uplatňují 4 sazby daně z příjmu fyzických 

osob. Rozlišují rodinný stav poplatníka pro výši 

hranice příjmů. V případě svobodné osoby se na 

zdanitelný příjem do výše 9 100 eur uplatňuje 0% 

sazba, 15 % od 9 101 do 14 500 eur, 25 % (14 501 – 

60 000 eur), 35 % (60 001 – a více). 

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 18 %. Snížená 7% sazba DPH se aplikuje na hotely a využívání sportovních 

zařízení, další snížená 5% sazba se uplatňuje na knihy, periodika, drobné opravy, dodávky elektrické energie. 

Osvobozeny od daně jsou některé potraviny, předepsané léky, zlaté slitky, živá zvířata určená ke spotřebě či mezinárodní 

doprava. 

Energetika 

Ceny elektřiny na Maltě v posledních letech klesají. Ve druhé polovině roku 2017 její cena činila 13,8 eurocentů za kWh, 

což je téměř jednou tolik co v ČR. 

Malta se téměř zcela spoléhá při výrobě elektrické energie na ropu (97 %). Zbylá 3 % vyrábí z obnovitelných zdrojů. 

Závislost země na dovozu energetických komodit je 100%. 

Do roku 2020 má dle energetické strategie Malty činit podíl obnovitelných zdrojů na celkové produkci elektřiny celkem 

10 %. Lze tedy očekávat významný rozvoj v tomto odvětví.  

Investiční pobídky 

Malta nabízí zahraničním investorům řadu pobídek, přičemž podporovanými oblastmi jsou např. zpracovatelský průmysl, 

IT, call centra, výzkum a vývoj, ekologické inovace a řešení v oblasti životního prostředí, hotelnictví, soukromé 

zdravotnictví, logistika a další. Nabízeny jsou zvýhodněné půjčky, dotace úroků či záruky pro získání přístupu 

k financování. Více informací o konkrétních podmínkách je k dispozici na stránkách místní agentury pro podporu investic 

Malta Enterprise. 

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index 

2016,  Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2016 

Daně Sazba 

Korporátní daň 35 %  

Daň z příjmu jednotlivců 0 % / 15 % / 25 % / 35 % 

DPH (základní/snížené)   18 % / 7 % / 5 % / 0 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Malta ČR z počtu 

Doing Business 84. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity - 9. 124 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru - 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 47. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 37. 31. 137 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 100,9 32,8 Ø EU 53,6  Závislost země na dovozu energetických komodit 

https://www.maltaenterprise.com/support
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd320&plugin=1

