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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 roku 2013 sociální demokrat Joseph 
Muscat. Maltskou prezidentkou je od dubna 2014 Marie Lousie 
Coleiro Preca, taktéž ze sociální demokracie. 

Struktura zahraničního obchodu  
Hlavními exportními partnery Malty jsou Německo (8,9 %), 
Singapur (7,1 %) a Libye (6,2 %). Největšími dovozci do 
nejmenšího státu EU jsou Itálie (24,6 %), Německo (5,6 %) 
a Spojené království (5,4 %). 

Mezi hlavní exportní komodity se řadí stroje a zařízení, minerální 
paliva, ropa a ropné produkty a farmaceutika. Dováží se především 
minerální paliva, ropa a ropné produkty a části vesmírných 
a leteckých strojů. 

Makroekonomický výhled 
Maltská ekonomika, jež od roku 2009 nezažila recesi, 
pokračovala i v prvním pololetí roku 2014 v robustním růstu 
(vzhledem k EU), když HDP posílil o 3,2 %. Tato hodnota 
byla způsobena především silnou domácí poptávkou, 
částečně díky investicím a veřejným výdajům. V prvním 
pololetí bylo možné mezi tahouny růstu přiřadit i čisté exporty, 
za celý rok 2014 však bude jejich příspěvek negativní ve výši 
1,5 procentního bodu.  

Celkově v letošním roce podle bruselských expertů maltská 
ekonomika vzroste o 3 %. Následující roky bude tempo 
ekonomiky pouze kosmeticky zpomalovat, stále se však udrží 
těsně pod hranicí 3 %.  

Hlavním tahounem by měla být stavba velké elektrárny v letech 2014-2015. Pozitivně se nahlíží také na absorpci peněz 
z fondů EU. Klesající úrokové sazby jsou příznivou podmínkou pro růst soukromých investic. 

Deficit veřejných financí se oproti minulým rokům (až 4 % HDP) významně zlepšuje, v roce 2013 byl „pouze“ 2,7 % HDP. 
Celkové zadlužení Malty se dlouhodobě pohybovalo okolo 60 % HDP a svého vrcholu (71 % HDP) by mělo dosáhnout na 
přelomu let 2014 a 2015, načež by podle prognózy Evropské komise měl mírně klesat.  

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě drží okolo 
6 % a dle Evropské komise se na tom nebude nic 
měnit ani v budoucnu. Minimální mzda na Maltě 
pravidelně každý rok roste o 25 eur, v roce 2014 
činí 718 eur, což je více než dvojnásobek 
minimální mzdy v ČR.  

Měsíční náklady práce jsou na Maltě v průměru 
o čtvrtinu vyšší než v České republice. V sektoru 
„Ubytování, stravování a pohostinství“ je rozdíl 

MALTA 
Oficiální název Maltská republika 
Počet obyvatel 421 364 (2013) 
Rozloha 317 km2 
Měna euro (od roku 2008) 
Úřední jazyk maltština, angličtina 

Základní makro ukazatele 2013 2014e 2015e 2016e 
Růst HDP (%) 2,5 3,0 2,9 2,7 
Míra nezaměstnanosti (%) 6,4 6,1 6,1 6,2 
Inflace (%) 1,0 0,7 1,5 2,0 
Obchodní bilance (% HDP) -13,7 -15,2 -15,5 -14,3 
Běžný účet PB (% HDP) 3,1 2,5 2,5 3,9 
Saldo veř. financí (% HDP) -2,7 -2,5 -2,6 -2,0 
Veřejný dluh (% HDP) 69,8 71,0 71,0 69,8 
Zdroj: Evropská komise; e odhad 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (říjen 2014) 5,6 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 91,9 % 
Minimální měsíční mzda 718 EUR 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Malta ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 1 693 € 1 512 € 
Zpracovatelský průmysl (2013) 1 992 € 1 480 € 
Stavebnictví (2013) 1 521 € 1 467 € 
Ubytování, stravování a pohostinství (2013) 1 435 € 978 € 

Sektory národního hospodářství – Malta (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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dokonce téměř poloviční. Produktivita práce na zaměstnance v paritě kupní síly Malty je mírně pod průměrem EU a o více 
jak 20 procentních bodů nad úrovní ČR.  

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sepsána do 8 dní od nástupu do práce a může být 
stanovena na dobu určitou, nebo neurčitou. Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Spolu s přesčasy nesmí 
pracovní doba přesáhnout 48 hodin týdně. K překročení tohoto limitu je nutný týden předem daný písemný souhlas 
zaměstnance. Počet dnů placené dovolené není striktně určen. Zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů ročně.  

Základy obchodního práva 
K založení obdoby s.r.o. je zapotřebí 11 kroků a pouze za 
administrativu zaplatíte necelých 2 000 eur. Společnost 
mohou založit alespoň dva společníci a 20 % základního 
kapitálu musí být splaceno ke dni založení. Pro založení 
akciové společnosti je potřeba 2 akcionářů a základní 
kapitál musí být z 25 % splacen ke dni založení.  

Hlavní daně a odvody 
Základní sazba korporátní daně na Maltě činí 35 %. Daň 
z příjmu fyzických osob má 5 pásem pro rezidenty 
a nejvyšší 35% pásmo je pro příjmy vyšší než 60 000 eur. 
Pro nerezidenty existují 4 pásma – nejnižší 0% do 700 
eur, nejvyšší 35% nad 7 800 eur. 

Základní sazba DPH je na Maltě ve výši 18 %. Snížená 
7% sazba se aplikuje na hotely a super-snížená 5% se 
uplatňuje na knihy (i elektronické), zdravotnictví, noviny 
atd. a nulová sazba na potraviny a farmaceutika.  

Systém sociálního a zdravotního pojištění je na Maltě poměrně odlišný od ostatních evropských zemí. Zaměstnavatel 
odvádí příspěvek ve výši 10 % týdenní mzdy zaměstnance, přičemž každý rok se minimální a maximální hodnota 
příspěvku mění. Za rok 2014 bylo týdenní maximum 41,21 eur. 

Energetika 
Ceny elektřiny na Maltě jsou významně regulovány místní 
autoritou a od roku 2010 jsou největší výkyvy v řádech 
desetin procent. Cena elektřiny byla v polovině roku 2014 
18,6 eurocentů za kWh. 

Malta spoléhá z 99,5 % na ropu, kterou dováží v tankerech. 
Zbylých 0,5 % elektřiny vytváří z obnovitelných zdrojů 
energie. Malta je zároveň nejvíce závislá ekonomika v EU 
na dovozu energie a energetických surovin, v roce 2012 
dokonce importovala více, než spotřebovala.  

Do roku 2020 musí mít Malta 10% podíl obnovitelných 
zdrojů na celkové produkci elektřiny, čili se dá očekávat 
významný rozvoj v tomto odvětví. Také se plánuje 
(a rozpočet EU 2014-2020 na to vyčlenil 63 milionů eur) 
plynovod mezi Sicílií a Maltou, zatím je však pouze ve fázi 
plánování.  

Investiční pobídky 
Zodpovědnost za zahraniční investice v zemi má agentura Malta Enterprise. Pobídky spadají pod tyto kategorie: 
Investiční podpora; Věda, výzkum a inovace; Přístup k financím; Rozvoj MSP; Zaměstnanost a další vzdělávání; Podpora 
podnikání. Investiční pobídky jsou primárně cíleny na podniky, které mají vysokou přidanou hodnotu a rovněž vysoký 
potenciál v oblasti zaměstnanosti. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezením – 
Private limited company 

1 165 EUR 
(cca 32 000 CZK) 

Akciová společnost – Public limited 
company 

46 587,47 EUR 
(cca 1,25 mil CZK) 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 
korporátní daň 35 % 
daň z příjmu jednotlivců 0 % / 15 % / 25 % / 29 % / 35 % 

soc. zabezpečení 
(zaměstnanec) 

10 % 
max. 41,21 eur / týden 

soc. zabezpečení 
(zaměstnavatel) 

10 % 
max. 41,21 eur / týden 

DPH 0 % / 5 % / 7 % / 18 % 

Vývoj cen energií 

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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