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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 nichž 

obydlené jsou jen tři (Malta, Gozo a Comino). Předsedou vlády 

je roku 2020 Robert Abela. Prezidentem Maltské republiky byl 

zvolen George Vella (v úřadu od 4. dubna 2019). 

Zahraniční obchod 

Podle údajů maltské centrální banky je saldo zahraničního 

obchodu Malty dlouhodobě záporné. Maltská ekonomika je 

závislá na dovozech – především prakticky u veškerých 

energetických komodit. Vývoz Malty tvoří elektrosoučástky, 

integrované obvody, ropa a farmaceutické výrobky (balené 

léky). Zajímavým a poměrně důležitým vývozním artiklem 

Malty jsou poštovní známky či vycpaná, modelová zvířata. 

Export směřuje z velké části do EU, stejně jako je tomu 

i u jiných členských zemí EU, ale u Malty se vyváží významná 

část zboží i do Asie. Ze zemí dominují Německo (12,4 %), 

Francie (9,1 %) a Itálie (8,5 %); do Česka se exportuje 0,9 %. 

Dováží se ropa, dopravní prostředky (dominují lodě – 

rekreační, osobní i nákladní) a stroje a zařízení. Vývoz na 

Maltu směřuje z Ruska (22 %), Itálie (11,5 %) a Británie 

(10,7 %); z Česka 0,2 %. 

Makroekonomický výhled 

Koronavirová pandemie silně zasáhla ekonomiky členských 

států EU – Malty nevyjímaje. S tím rozdílem, že některá 

odvětví byla zasažena mnohem silněji, jako je tomu v případě 

služeb, především cestovního ruchu, na kterém Malta profituje. 

Ekonomika Malty se tak podle odhadu Evropské komise 

propadla v roce 2020 o 7 % HDP. Pokles v daném roce 

zaznamenal jak vývoz služeb, tak i spotřeba domácností. 

Hlubšímu poklesu domácí spotřeby pomohla opatření maltské 

vlády. To vše se však projevilo na poměrně razantním schodku 

veřejných rozpočtů. Silné oživení se předpokládá již letos 

i v roce 2022. Napomoci by tomu mělo zlepšení situace 

v cestovním ruchu a odložená spotřeba. Schodek veřejných 

financí by se měl snížit v roce 2022 v důsledku oživení 

a ukončení opatření fiskální podpory. Pokles ekonomiky 

se projevuje i ve zvyšujícím se veřejném dluhu, který by 

měl v roce 2021 překonat 60% hranici HDP.  

Trh práce a mzdy 

Trh práce se daří držet na dobré úrovni. Malta patří 

k premiantům v EU s mírou nezaměstnanosti pohybující 

se kolem 4 %.  

Minimální mzda na Maltě pro rok 2021 je stanovena ve 

výši 181,08 eur za týden pro plně zaměstnaného 

dospělého pracovníka.  

MALTA 

Oficiální název Maltská republika 

Počet obyvatel 514 564 (2020) 

Rozloha 316 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk Maltština, angličtina 

 

Míra nezaměstnanosti (březen 2021) 4,1 % 

Produktivita práce k Ø EU (2020) 78,5 % (ČR 60,9 %) 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100) 99 (ČR 92) 

Statutární minimální mzda (2021) 784,68 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2020) 

Malta ČR 

Zpracovatelský průmysl  2 078 € 1 957 € 

Stavebnictví 1 735 € 1 844 € 

Velkoobchod a maloobchod 1 753 € 1 955 € 

Doprava a skladování 2 328 € 1 824 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: data Evropská komise
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PODNIKÁME NA MALTĚ         KVĚTEN 2021 

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

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

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

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

Základy obchodního práva 

Na Maltě je možné založení jak obdoby společnosti s ručením omezeným, tak akciové společnosti. Pro s.r.o. činí požadavek 

na minimální kapitál 1 164,69 eur, pro akciovou společnost pak 46 587,47 eur.  

Malta se v žebříčku Doing Business 2020 umístila v rámci kategorie „Založení společnosti“ až na 88. místě. Založení 

společnosti zabere zhruba 20 dní a zahrnuje 5 kroků. Více informací o podmínkách podnikání je k dispozici na stránkách 

jednotného kontaktního místa pro podnikatele Business First. 

Daně 

Na Maltě je sazba korporátní daně stanovena ve výši 35 %, 

a řadí se tak na špici mezi členskými státy EU.  

Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou na Maltě klouzavě 

progresivní. 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 či mezinárodní doprava. 

Energetika 

Cena elektřiny na Maltě je v posledních letech stabilní a pohybuje se okolo hladiny 13,5 eurocentů za kWh (v ČR 8,4 

eurocentů za kWh). 

Malta se při výrobě elektrické energie spoléhá hlavně na zemní plyn (89 %). Z obnovitelných zdrojů (solární energie) vyrábí 

2 %. K přechodu na výrobu elektřiny ze zemního plynu došlo v roce 2015, kdy byly instalovány nové systémy. Do roku 2015 

se země spoléhala primárně na ropu.  

Závislost země na dovozu energetických komodit činí 97 %. 

Investiční pobídky 

Malta nabízí zahraničním investorům řadu pobídek, přičemž podporovány jsou oblasti jako zpracovatelský průmysl, IT, call 

centra, zdravotnictví, farmacie, biotechnologie, letectví a námořní služby, vzdělávání, logistika aj. Pro rok 2021 jsou 

nabízeny například záruky za bankovní půjčky pro malé a střední podniky na založení či rozšíření provozovny.  

Více informací o konkrétních podmínkách je k dispozici na stránkách tamní agentury pro podporu investic Malta Enterprise. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2019, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2020, The Global 
Competitiveness Index 4.0, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 35 % 

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

DPH (základní/snížená) 18 % / 7 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Malta ČR z počtu 

Doing Business 88. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání      
(celkem 10 subindexů) 

Index ekonomické komplexity n/a. 7. 145 Úroveň produkčních možností země 

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

Index vnímání korupce 52. 49. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 38. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 97,2 40,9 Ø EU 60,7 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://businessfirst.com.mt/en/Pages/home.aspx
https://www.maltaenterprise.com/support
http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd320/default/table?lang=en

