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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

• Maltská republika
• Republic of Malta
• Republika Ta`Malta

Prezident (zvolen v r. 2019):

• George Vella

Složení vlády:(na základě legislativních voleb dne 3.6.2017)

• Robert Abela: předseda vlády
• Christopher Fearne: mpř. vlády a ministr zdravotnictví
• Silvio Schembri: ministr hospodářství, investic a malých podniků
• Owen Bonnici: minister pro vzdělávání a zaměstnanost:
• Aaron Farrugia: ministr životního prostředí a změny klimatu:
• Michael Falzon: ministr pro rodinu a práva dětí:
• Edward Scicluna: ministr financí
• Evarist Bartolo: ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí
• Clint Camilleri: ministryně pro ostrov Gozo
• Edward Zammit Lewis: ministr spravedlnosti a rovnprávnosti
• Julia Farrugia Portelli: ministryně pro cestovní ruch
• Michael Farrugia : ministr energetiky a vodního hospodářství
• Ian Borg: ministr dopravy, infrastruktury a kapitálových projektů
• Jose Herrera: ministr kultury a národního dědictví
• Roderick Galdes: ministr sociálních věcí
• Anton Refalo: ministr zemědělství
• Carmelo Abela: ministr pro udržitelný rozvoj (v rámci kanceláře premiéra)

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 493 559obyvatel (k 1.7. 2019) – Národní statistický úřad Malty
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Průměrný roční přírůstek: 2,6%

Věková struktura (k 1.7.2019)

• 0-14 let: 15,7%
• 15-64 let: 68,5%
• 65 let a více: 15,8%

Struktura obyvatelstva podle pohlaví:

• 50,2% (217 357) žen
• 49,8 % (215 888) mužů

Národnostní složení:

• 99 % Malťané
• 1 % Libyjci

Náboženské skupiny:

• převažuje křesťanství římskokatolické vyznání (98%)

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

(v %) 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoj růstu HDP 10,9 5,8 6,5 7,3 4,4

Míra inflace 1,2 0,9 1,3 1,7 1,6

Míra
nezaměstnanosti

5,8 4,7 3,5 3,8 3,4

Výše deficitu
veřejných financí
vůči HDP

-1,0 0,9 3,4 2,0 1,4
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Výše dluhu vůči
HDP

60,3 57,7 55,0 46,0 42,9

Zdroj: Centrální banky Malty

Ekonomický vývoj

Před pandemií koronaviru rostla ekonomika v prvním čtvrtletí roku 2020 tempem 3,5%, ale již v březnu, zvláště po zrušení
komerčních letů na ostrov 20. března, se začalo projevovat zpomalení.

Za rok 2019 představoval růst 5% (druhý nejvyšší v Evropě).

Dne 18. března představila maltská vláda balíček opatření v hodnotě 1,8 mld. Eur, jehož cílem bylo mírnit dopady viru na
podniky, rodiny a OSVČ. Obsahem bylo 700 mil. Eur daňových odkladů, 900 mil. Eur garantovaných půjček a 210 mil. Eur
na podporu ekonomiky, což zahrnuje 35 mil. Eur na posílení zdravotnického systému.

Agentura Fitch ponechala Maltě rating A+, ale s revizí na stabilní z původně pozitivního výhledu, odhaduje propad
maltského hospodářství v r. 2020 až o -5,9% a růst v r. 2021 o 3,6%. Potencionálními omezeními pro budoucí
ekonomický růst zůstávají vysoké náklady na půjčky, slabá poptávka na pracovním trhu a nedostatečná infrastruktura.

Opatření na mírnění dopadů koronaviru

V březnu vyhlášená opatření poskytují až 800 Eur měsíčně pro přibližně 12 000 rodin s malými dětmi. Podnikům, které
zavřely, nahradí vláda každé dva dny z pěti. OSVČ obdrží rovněž náhradu za dva dny z pěti, maximálně 800 Eur měsíčně.
Ti co přišli o zaměstnání po 9. březnu, dostanou navíc 800 Eur měsíčně, stejně tak lidé s tělesným postižením, kteří
nemohou pracovat z domova. Zaměstnavatelé obdrží 350 Eur na každého zaměstnance v karanténě a připravují se
opatření pro podniky, které musely být uzavřeny. Bude navýšena podpora bydlení pro rodiny, kde jeden z rodičů přišel o
zaměstnání. Vláda omezila přijímání zahraničních pracovních sil ze třetích zemí, aby ochránila pracovní místa. Proti
stimulu se ohradila jak opozice, tak například Obchodní komora Malty, která jej považuje za zcela nedostatečný, kdy
navrhovaná opatření nemohou nahradit výpadek 97% příjmů a pomoci udržet pracovní místa.

Makroekonomický výhled

Vzhledem k tomu, že mezi nejvíce postižené sektory, na které dopadají důsledky pandemie, je turistický průmysl, pocítí
Maltská ekonomika výrazné snížení HDP. Za rok 2019 představoval růst 5% (druhý nejvyšší v Evropě). V roce 2020 se
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počítá až s polovičním propadem (odhad -2,8%). Dle ekonomů bude trvat revitalizace maltské ekonomiky jeden rok,
pokud se virus podaří potlačit během čtyř měsíců.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2015 2016 2017 2018 2019

Celkové příjmy 3 694,5 3 806,9 4 291,1 4 559,8 5 045,3

Celkové výdaje 3 814,7 3 798,0 4 108,4 4 629,9 4 974,3

Schodek veřejných
rozpočtů

-120,3 8,87 182,67 70,1 71,0

Zdroj: Národní statistický úřad Malty, údaje v mil. EUR

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2015 2016 2017 2017 2018

Q1-Q3

2019

Q1-Q3

Běžný účet 484,9 356,7 1 173,9 1 187,5 1 132,9 1 154,9

• zboží -1 853,6 -1 959,6 -1 478,1 -1,493,7 -1 152,1 -1 135,7

• služby 2 584,3 3 321,1 3 841,8 3 897,4 3 100,6 3 319,3

• prvotní -488,8 -893,8 -1 061,8 -1 075,2 -751,8 -912,3
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důchody
• druhotné

důchody
243,0 -111,0 -128,8 -141,0 -96,0 -116,4

Kapitálový účet 166,5 32,3 60,2 74,0 29,9 102,5

Finanční účet -657,1 835,1 1 288.8 1 242,4 827,6 625,3

Chyby a
opomenutí

-1,308,5 446,1 54,8 -19,1 -498,2 -632,2

Zdroj: Národní statistický úřad Malty, údaje v mil. EUR

Zahraniční zadlužení, veřejný dluh vůči HDP, dluhová služba (v tis. EUR)

2015 2016 2017 2018 2019

Zahraniční půjčky
(%)

29,8 19,4 8,9 9,2 15,0

Celkový veřejný
dluh

5 334,7 5 479,9 5 728,0 5 665,0 5 695,6

HDP 9,519,1 10,191,7 11,108,6 12,319,8 13,208,5

Veřejný dluh vůči
HDP (%)

60,3 56.3 50,9 46,0 43,1

Zdroj: Národní statistický úřad Malty
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Domácí bankovní sektor zůstává spolehlivým pilířem maltské ekonomiky, v rámci níž významnou část HDP generují kromě
obchodu právě finanční služby. Finanční sektor vytváří kolem 8,5% HDP a podílí se významně i na zaměstnanosti ostrovní
ekonomiky. Směřuje do něj objemově kolem 90% FDI a v uplynulých letech zaznamenával setrvalý robustní meziroční
růst. Maltský finanční regulátor (MFSA) registroval v r. 2019 na Maltě 120 bankovních poboček, 25 bank, 48 finančních
institucí a 63 pojišťovacích ústavů. Dvě hlavní banky na Maltě jsou HSBC (Malta) Ltd. a Bank of Valetta. Každá z nich má
na Maltě zhruba 40 poboček a společně ovládají více než 80% maltského bankovního trhu. Dalšími třemi předními
bankami jsou Lombard Bank (Malta), Banif Bank a APS Bank. Komerční banky nabízejí všechny formy služeb komerčního
bankovnictví. Úrokové sazby z devizových vkladů jsou v souladu s úrokovými sazbami stanovenými mezinárodními
peněžními trhy.

Bankovní sektor je silný a těší se dobré kondici. Indikátory stability maltského bankovního sektoru ukazují, že kapitálová
přiměřenost se udržuje bezpečně nad požadovanými minimy (oproti r. 2018, kdy činila 20,4% se zvýšila v r. 2019 na
21,2%). Toto platí jak pro celkový poměr kapitálové přiměřenosti, tak pro kapitálový poměr Tier 1, který s úrovní 18,7%
výrazně převyšuje požadovanou osmiprocentní hranici. Rovněž ukazatele likvidity jsou v průměru výrazně vyšší, než
dosahuje průměr EU. V rámci World Economic Forum Competitiveness Report pro r. 2019 se celkově Malta co do kondice
bankovního sektoru umístila na 38. místě (o 2 pozice si oproti r. 2018 pohoršila) mezi 140 zeměmi a na 1. místě podle
makroekonomické stability. Maltský finanční regulátor dělí banky do tří kategorií na ty, které mají klíčové propojení
s maltskou ekonomikou, banky, které mají tuto vazbu jen částečně a poskytují místním obyvatelům omezené množství
bankovních operací. Třetí kategorií jsou banky prakticky bez vazby na místní ekonomiku. Nutno podtrhnout, že jak v
případě kapitálové přiměřenosti, tak ukazatele Tier 1, vykazují nejvyšší poměr kapitálu právě banky z posledně jmenované
kategorie bank.

V roce 1994 maltská vláda schválila sérii zákonů s cílem vytvořit z Malty offshore centrum finančních služeb. Na Maltě je
podle odhadů zaregistrováno přes 2500 offshore společností, které rozvíjely svou činnost na základě příznivé daňové
politiky. Zlom v rozvoji finančního sektoru představoval vstup Malty do EU.

Níže uvádíme přehled některých vybraných bank, které působí na Maltě a zároveň jsou přítomné nebo známé
v ČR:

BAWAG Malta Bank Ltd

Deutsche Bank (Malta) Limited

Fortis Bank Malta Ltd

Úplný a aktuální přehled bank a pojišťoven, které obdržely licenci od Maltského úřadu pro finanční služby lze nalézt na
webu www.mfsa.com.mt.
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1.7 Daňový systém

Přímé daně

Typologie příjmů, které jsou zdaněny:

• Příjmy firem
• Příjmy samostatně výdělečných osob
• Příjmy zaměstnanců
• Kapitálové příjmy

Zdanění příjmů právnických osob

Daň je uvalena na příjmy firem. Zdanitelným příjmem jsou zisky rezidentních subjektů, jakož i zisky nerezidentních firem
z podnikání na Maltě. Zdanitelné příjmy firem jsou zdaněny ve výši 35%.

Daňové úlevy jsou poskytovány například v souvislosti s dohodami o zamezení dvojího zdanění - daně uplatňované na
společnosti, včetně daně z dividend, které byly zaplaceny v domovské zemi zahraniční společnosti, nebudou vyžadovány
na Maltě (pozn.: ČR má s Maltou podepsanou tuto dohodu).

Zdanění příjmů fyzických osob

Zdanění je progresivní a příjmy fyzických osob podléhají dani v maximální výši 35%. Jednotlivé stupně progresivního
zdanění se mohou rok od roku měnit. Manželé mohou požádat o společné zdanění příjmů.

Nepřímé daně

DPH

Základní sazba činí 18%, avšak existují výjimky. U potravin a léků platí nulová sazba a Malta si vyjednala před vstupem do
EU přechodné období. Dále se uplatňují výjimky na vnitřní a mezinárodní dopravu, dodávky a opravu letadel, export,
poskytování služeb pasažérům lodí, pronajímání apartmánů turistům, hotelové služby, dodávky elektřiny, tiskový materiál,
lékařské vybavení, sportovní, kulturní a náboženské aktivity, reklamu v masmédiích, dodávky vody.Od ročního obratu
zboží nad částku nad 7 tis. EUR vzniká povinnost registrace plátců daně.

Aktuální a podrobné informace o DPH lze nalézt na stránkách Maltského úřadu pro DPH (VAT Department):
www.vat.gov.mt
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Daň z převodu nemovitosti

Ve výši 5% je zdaněn převod nemovitostí a práv k nemovitostem.

Ekologická daň

Uvaluje se na některé elektrospotřebiče, baterie, pneumatiky atd. V závislosti na míře škod, které jejich používáním
vzniknou na životním prostředí, se stanoví konkrétní výše daně.

Spotřební daň

Cigarety, alkohol a ropné výrobky.Silniční daň

Motorová vozidla jsou při registraci zatížena daní, která se pohybuje od 50,5 do 75% dovozní hodnoty, v závislosti na síle
motoru a stáří vozidla.

Daňová přirážka

Uvaluje se od roku 2005 na reálnou spotřebu elektřiny, na metry krychlové spotřebované vody a na letenky. Její výše se
mění každé dva měsíce v závislosti na ceně dovážené nafty.Maltská legislativa je publikována na webových stránkách
Ministerstva spravedlnosti a vnitra Malty. Konkrétní daňové zákony lze vyhledat pomocí následujícího odkazu:
www2.justice.gov.mt.

Podrobné informace o daních lze obdržet na stránkách Maltského finančního úřadu (Inland Revenue Department).
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Maltská ekonomika je velmi otevřená a závislá na vývozech a dovozech (např. téměř veškerých energetických surovin).

2015 2016 2017 2018 2019

Dovozy 6 013,6 6 446,5 6 044,5 6 114,5 7 359,6

Vývozy 3 512,9 3 645,7 3 594,0 3 256,1 3 743,8

Saldo -2 500,7 -2 817,8 -2 450,5 -2 858,5 -3 615,8

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřadu, údaje v mil.EUR

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz

2015 2016 2017 2018 2019

Itálie 1 261,4 1 238,5 1 174,4 1 394,9 1 244,9
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Německo 372,2 371,3 418,0 439,2 496,6

Francie 224,1 258,8 225,6 293,8 437,0

Eurozóna 2 797,7 2 632,8 2 561,9 3 315,2 3 115,3

EU 3 532,3 3 208,3 3 174,4 4 025,7 3 504,9

Vývoz

2015 2016 2017 2018 2019

Německo 329,4 388,9 398,0 420,7 495,2

Itálie 134,4 208,8 256,9 321,3 286,6

Francie 237,7 229, 8 231,3 268,8 269,3

Eurozóna 812,5 947,7 1 015,5 1 195,2 1 297,2

EU 1 064,0 1 183,3 1 262,9 1 479,2 1 567,4
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Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřad, údaje v mil.EUR

Pro srovnání vývoz z Malty do VB činil v r. 2019 55,5 mil. eur (v r. 2018 61,8 mil. eur), do Asie vyvezla zboží za 762 mil. eur
(v r.2018 za 702 mil. eur) a do USA za 159,1 (v r. 2018 za 144,3 mil. Eur).

Dovoz z VB se meziročně téměř ztrojnásobil, v r. 2019 činil1 358,1 mil. eur ( v r. 2018 512 mil. eur), z Asie činil 1 017 mil.
eur ( v r. 2018 943 mil. eur) a z USA činil 168 mil. eur.

2.3 Komoditní struktura

Vývozu dominují tradičně paliva, maziva a příbuzné materiály, elektrosoučástky, farmaceutické výrobky, potraviny, letadla
a letecké komponenty, optické a fotografické přístroje a potravinářské výrobky, hračky a sportovní potřeby.

Dlouhodobě Malta dováží především paliva a maziva, elektrická zařízení, stroje a strojní zařízení, lodě a lodní
komponenty, farmaceutické výrobky, potraviny a optické a fotografické přístroje.

Komoditní struktura dovozu (v tis.eur)

2018 2019

Stroje a zařízení 2 005,0 3 046,1

Paliva, maziva a příbuzné materiály 1 902,9 1 865,0

Chemické výrobky 603,1 681,9

Potravinářské výrobky 628,7 606,2

Spotřební zboží 528,8 574,5

Polotovary 413,8 440,3
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Tabák a nápoje 112,3 130,2

Surový materiál 27,4 36,2

Komoditní struktura vývozu (v tis. eur)

2018 2019

Paliva, maziva a příbuzné materiály 1 048,6 1 109,0

Palivo, mazivo 1 048,6 1 109,0

Elektrické stroje a zařízení 957,0 1 025,5

Smíšené spotřební zboží 488,8 605,1

Chemické výrobky 387,0 524,0

Potravinářské výrobky 345,3 284,1

Polotovary 153,8 137,8

Tabák a nápoje 44,6 46,9

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřadu

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Freeport

Zákonem byla ustavena v části přístavu Marsaxlokk zóna volného obchodu. Veškeré zboží dovezené autorizovanými
společnostmi je následně osvobozeno od dovozních cel. Samozřejmě zboží dále přepravené ze zóny volného obchodu do
EU musí být procleno. Autorizované společnosti, které v zóně volného obchodu působí, se navíc těší státním pobídkám,
zejména snížení daní a investičním “daňovým úvěrům”.

Více informací na: www.freeport.com.mt

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Malta disponuje prosperujícím průmyslovým sektorem s více než 200 zahraničními a asi 400 místními výrobními
společnostmi. Malta poskytuje pobídky v mnoha odvětvích, aby přilákala přímé zahraniční investice. Nejvíce investic
směřuje do výrobního sektoru, logistických služeb, výroby léčiv, biotechnologie a chemického průmyslu, informačních
technologií a finančních služeb.

Přímé zahraniční investice - příliv na Maltu: teritoriální členění (v tis. USD).

2013 2014 2015

Svět 1 443 70,042 -1 574 671

EU27 222 201 112 609 -2 058 691

Rakousko -13 817 -2 602 -54 784

Belgie 4 753 6 312 3 461

Dánsko 5 952 6 670 6 605
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Francie -29 958 8 651 26 790

Německo 48 404 56 246 -90 411

Itálie 19 338 30 474 -11 645

Lucembursko 16 121 17 963 -1 955 449

Nizozemsko 116 563 -91 148 -87 804

Španělsko -847 5 386 5 110

UK 24 597 -31 338 -8 001

Mimo-EU27 -39 246 -42 568 483 979

Ostatní evropské země 27 394 15 670 401 487

Švýcarsko 31 671 -6 993 101 269

Turecko -65 067 230 679 216 744
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Afrika -2 379 14 125 19 561

Amerika 5 226 37 289 4 542

Kanada 13 263 22 683 5 514

USA -1 631 -4 556 2 358

Asie -125 336 -12 774 46 366

Austrálie a Oceánie 41 325 -86 968 11 623

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřadu

Tok přímých zahraničních investic (v mil. USD)

2014 2015 2016 2017

Příliv 11 343 4 645 3 813 3 185

Odliv 2 341 -5 236 -5 368 -7 115

Stav přímých zahraničních investic na Maltě (v mil. USD)

2014 2015 2016 2017
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173 343 165 339 170 124 203 571

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Malta je vysoce otevřená zahraničním investicím. Vstup zahraničního kapitálu je na Maltě politicky podporován bez
ohledu na příslušnost k opozici nebo vládní straně. Malta nabízí zahraničním investorům řadu pobídek.

Aktuální balíček investičních pobídek, který je podrobně popsán na stránkách agentury pro podporu investic Malta
Enterprise, nabízí šest oblastí: přístup k financování, pomoc při realizaci investice, podpora rozvoje malých a středních
podniků, výzkum a inovace, podpora firem, zaměstnávání a vzdělávání pracovníků. Ve všech zmíněných oblastech jsou
investorům různou formou nabízeny pobídky: zvýhodněné půjčky, dotace na úroky, fiskální úvěry na investici a zahájení
provozu, příspěvky a granty na inovace.

Maltu lze z hlediska zahraničně-politických rizik považovat za poměrně bezpečnou zemi pro umístění investic. Malta
nemá nepřátelské vztahy s jinými zeměmi a stala se členskou zemí EU v roce 2004. Malta si hájí mezinárodní neutralitu a
dokonce prosadila její zachování do přístupové smlouvy s EU.

Z hlediska vnitropolitického vývoje se Malta těší dlouhému období stabilní parlamentní demokracie, která je
předpokladem rozvoje obchodu - jedné z nejdůležitějších podnikatelských aktivit na Maltě.

Měnová rizika spojená se zahraničními investicemi Malta eliminovala zavedením společné evropské měny v roce 2008.

Přírodní rizika umístění investice na Maltě vyplývají z ostrovního charakteru země. Na Maltě jsou omezené sladkovodní
zdroje a z toho vyplývá vysoká závislost ostrovů na odsolování vody.

Případné zvýšení cen ropy má vliv na výrobní náklady prakticky všech odvětví, protože ropné produkty jsou základním
zdrojem pro výrobu elektřiny a pro pohon zařízení na odsolování vody.

Nejdůležitější investice z hlediska odvětví:

• ST-Microelectronics – výrobce polovodičů (1700 zaměstnanců, prosperita tohoto velkého podniku má významný vliv
na HDP Malty, protože jeho výrobky tvoří až třetinu maltských vývozů)

• Trelleborg - průmyslové výrobky z gumy, gumové těsnění
• Carlo Gavazzi – elektronika
• Baxter – léčiva a zdravotní materiál
• Methode Electronics – součástky aut
• ProMinent Fluid Controls - dávkovací průmyslové pumpy
• Playmobil – hračky
• Motherwell Bridge – dopravní systémy
• Medelec Switchgears – systémy distribuce elektřiny (skupina Alstom)
• Aeromaritime – údržba a revize lodí a letadel
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• Eurovac – léčiva (skupina Cardinal Health)
• Mediterranean Power Electric – elektrické přístroje
• De La Rue – elektronické pasy

Značná část zahraničních investic v minulosti směřovala také do finančního sektoru – viz bod 1.6
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Malta se stala členem EU v roce 2004 a od 1.1.2008 (vedle Kypru) zavedla platbu eury.

Na území Malty je přítomný evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO: www.easo.europa.eu

Předsednictví Malty v Radě EU

Se začátkem roku 2017 převzala na šest měsíců předsednictví Malta. Maltské předsednictví, které bylo ukončeno k 30. 6.
2017 se věnovalo šesti hlavním agendám, jimiž byla migrace, jednotný trh, bezpečnost, sociální začleňování, evropské
sousedství a námořní odvětví. Výběr priorit maltského předsednictví byl přirozeně ovlivněn jak geografickou pozicí tohoto
ostrovního nejmenšího členského státu, jeho politickým významem a kapacitou, tak aktuálním vývojem v EU. MT přebrala
předsednický post ve velmi složité pozici pro EU, ať už se jedná o migraci, otázky v sociální oblasti, či brexit.

Mezi dosaženými výsledky v době MT PRES figuruje zejména ukončení roamingových poplatků a činnost v oblastech
migrace a mezinárodní bezpečnosti.

Brexit

Malta sleduje dění kolem Brexitu se zvláštní pozorností. V UK pobývá cca 30 tis. maltských občanů, což je pro
půlmilionovou Maltu významný počet. UK rovněž patří k nejvýznamnějším studijním destinacím maltských studentů a
současně k zemím, kam se Malťané jezdí léčit. Premiér Muscat hodlá zachovat dobré vztahy s UK, dohoda s EU by neměla
znevýhodnit žádný ze členských států.

Malta rovněž předložila oficiální nabídku ve věci zájmu hostit Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), které se
z UK přesunuje do jiné členské země. Byla tak jedním z 19 ČS EU, které se o sídlo ucházelo, nicméně, agentura bude sídlit
v Nizozemském Amsterdamu. Podle mnohých komentářů však Malta ve svých šancích hostit evropské agentury zaostává
za velkými evropskými městy vzhledem k její geopolitické poloze.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

viz kapitola 2.2

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropské fondy na MT spadají do kompetence maltské vlády, sekce pro koordinaci a řízení evropských programů, (FPD
Funds and Programmes Division), byly rovněž zřízeny národní kontaktní místa, na kterých lze získat bližší informace o
konkrétních fondech a programech (National Contact Point in Malta).
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Na programové období 2014–2020 bylo vyčleněno dalších 800 milionů EUR, které jsou v současné době využívány na
podporu vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti podniků, hospodářského růstu a udržitelného rozvoje Malty.

V rámci strategie Evropa 2020 je výzkum a inovace (R&I) v čele evropského úsilí o dosažení inteligentního, udržitelného a
inkluzivního hospodářství a opatření na posílení vazeb mezi akademickou sférou a průmyslem. Během současného
programového období byl tento trend zachován a budoucí investice budou i nadále zaměřeny na zařízení pro výzkum a
inovaci a přístup podniků k financování.

Investice do vzdělávací infrastruktury byly zaměřeny na poskytování pevné platformy pro vzdělávání na postsekundární a
terciární úrovni. Investice v rámci EFRR (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 112,5 mil. EUR byly realizovány v
oblasti infrastruktury a vzdělávání.

Odpadové hospodářství a vodní hospodářství jsou další dva důležité pilíře. V boji proti nakládání s odpady, kterým čelí
Malta a jejímu negativnímu dopadu na životní prostředí, bylo v předchozím programovém období přiděleno 125 mil. EUR
na významné investice, jako je například rekultivace a obnova uzavřených skládek.

Zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami jsou rovněž hlavními výzvami pro Maltu. V minulosti byly realizovány
značné investice na řešení obou problémů. Tyto sektory budou i nadále dostávat investice v rámci politiky soudržnosti EU.

Malta je velmi důsledná v čerpání z alokovaných prostředků na období 2014-2020, ke konci roku 2019 vyčerpala částku
ve výši kolem 400 mil. EUR. Předpokládá se, že stihne vyčerpat veškeré alokované prostředky na předmětné období.
Největší investice šly především na infrastrukturní projekty.

Souhrnné informace o poskytování rozvojových fondů lze na Maltě sledovat na stránkách: eufunds.gov.mt
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2015 2016 2017 2018 2019

Obrat 1 943 358 2 010 399 1 873 023 1 631 510 1 822 250

Vývoz 908 919 1 020 071 1 004 647 748 182 706 062

Dovoz 1 073 567 990 328 868 376 883 329 1 116 188

Saldo -203 776 29 743 136 270 -135 147 -410 126

údaje v tis. CZK

Zdroj: MPO ČR podle dat ČSÚ

Oficiální údaje o vzájemném obchodu s Maltou potvrdily mírné zvýšení vzájemného obchodu, který sice do roku 2016
zaznamenal pozitivní trend, od r. 2017 se ale mírně snižuje. V r. 2019 dosáhl celkový obrat výše 1,82 mld. CZK (oproti 1,6
mld. CZK v předchozím roce), z této částky český vývoz dosáhl 708 mil. CZK (mírné snížení oproti r. 2018, kdy činil 748 mil
CZK). Saldo bylo v r. 2019 pro ČR negativní, protože maltský dovoz zaznmenal výrazné navýšení a převýšil o téměř
400 mil. CZK český vývoz na Maltu. V tomto období se na českém vývozu na MT nejvíce podílely položky tištěné obvody,
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následované osobními automobily, zařízeními pro automatizované zpracování dat a ostatní elektronikou. Významný podíl
na českém vývozu tvoří rovněž výrobky z plastů, sklo či nábytek.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Malty v roce 2019

Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)

Hračky hry potřeby sportovní 449 463 433 804

Výrobky farmaceutické 51 939 204 341

Plasty a výrobky z nich 16 892 44 263

Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

14 909 59 757

Chemické výrobky 2 279 31 891

Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

24 032 21 212

Přístroje optické foto kinem lékař
chirurg ap

13 094 20 480

Papír karton lepenka a výrobky 9 818 13 504

Knihy noviny obrazy aj výr polygraf
tištěné

178 507 13 180

Sklo a výrobky skleněné 2 393 5 676

Vozidla motorová traktory kola aj
vozidla

19 345 5 538

Vývoz na Maltu v roce 2019

Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
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Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

133 227 237 317

Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

164 034 172 454

Vozidla motorová traktory kola aj
vozidla

620 142 119 622

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby
montované

94 722 35 893

Tabák náhražky tabákové vyrobené 112 433 28 116

Plasty a výrobky z nich 191 176 21 801

Výrobky farmaceutické 3 028 11 925

Přístroje optické foto kinem lékař
chirurg ap

9 755 9 006

Papír karton lepenka a výrobky 339 316 8 674

Přípravky z obilí mouky škroby mléka
pečivo

115 443 7 917

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoz na Maltu

Z hlediska českého vývozu byla v roce 2019 nejdůležitější položka přístroje elektrického záznamu, reprodukce zvuku a
televizního obrazu. Tradičně vysoký je vývoz vozidel z ČR na Maltu. V roce 2019 vzrostl vývoz reaktor, kotlů a
mechanických přístrojů a nástrojů. Vyšší vývoz zaznamenala položka tabáku, nábytku a montovaných staveb,
farmaceutických výrobků a optických přístrojů. V neposlední řadě pak papírenských výrobků a přípravků z obilí a mouky.

Perspektivními položkami z hlediska českých vývozů na Maltu se v současnosti jeví výrobky s vyšší přidanou hodnotou,
jako například dopravní prostředky a součástky dopravních prostředků. Další zajímavou kategorií je elektronika a
elektronické součásti, které mohou být využity jako polotovary v továrnách na Maltě. Tradičně mají šanci vývozci oceli,
dekoračního skla a keramiky, nábytku a prefabrikovaných staveb.
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Dovoz z Malty

Tradiční dovozní komoditou jsou hračky a sportovní potřeby, které dominují dovozu dlouhodobě, léčiva a farmaceutické
výrobky, chemické a plastové výrobky a kancelářské stroje a odborné, vědecké a řídící přístroje.

K významným dovozním položkám v roce 2019 patřila rovněž elektrická zařízení a přístroje, výrobky ze skla a knihy a
polygrafické výrobky.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemnou výměnu v oblasti služeb popisuje tabulka příjmů a výdajů za poskytnuté služby z pohledu ČR v roce
2019 (v mil. CZK).

Příjmy Výdaje Saldo

Dopravní 87,5 35,7 51,4

Cestovní ruch 82,8 6,1 76,8

Finanční služby 13,4 15,7 2,9

Poplatky za využívání
duševního vlastnictví

166,9 78,1 88,8

Telekomunikační služby 536,0 59,7 476,2

Podnikatelské služby 525,9 53,6 472,3

Služby celkem 1 427,3 257,8 1 169,4

Zdroj: ČNB

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
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ekonomické spolupráce

Stav přímých zahraničních investic

Maltské investice v ČR (v mil. CZK)

Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

2016 11 016,6 -1 616,8 1 864,8 11 264,6

2017 11 784,8 -881,1 526,7 11 430,5

2018 11 965,5 284,3 1 658,0 12 205,6

České PZI na Maltě (v mil. CZK)

Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

2016 450,4 658,3 -12,2 1 096,5

2017 51,1 C 0,0 1 140,9

2018 45,7 C 0,0 373,7

Zdroj: ČNB květen 2020

Pozn.: ČNB zveřejňuje stavy investic s odstupem 15 měsíců od konce sledovaného období

Příliv přímých zahraničních investic z Malty do ČR (v mil. CZK)

Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

2018 894,2 772,2 -967,1 699,8

2019 180,6 -10,3 -561,1 -390,7
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Odliv PZI z ČR na Maltu (v mil. CZK)

Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

2018 0 499,4 0 499,4

2019 0 752,4 0 761,4

Zdroj: ČNB květen 2020

Maltské investiční projekty v ČR

Rozhodující část dosavadních maltských investic byla umístěna v sektoru pohostinství a ubytování. Nejznámější z nich
byla investice do hotelu Forum v Praze patřícího nyní do skupiny hotelů Corinthia.

Hlavní české firmy obchodující s Maltou

• Český vývoz: Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
• Český dovoz: Busak + Shamban, spol. s r.o., Rakovník

České firmy, které mají zájem o navázání obchodní spolupráce s maltskými společnostmi, mohou využít možností
konzultovat situaci na maltském trhu s pracovníky ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Římě, které je
akreditováno rovněž pro Maltu.

Zájem čeští podnikatelé projevovali v minulých letech především o tyto obory:

• ICT – některé české firmy dodávaly softwarová řešení pro finanční instituce na Maltě.
• Energetika – maltská vláda si uvědomuje vysokou závislost na dovozech ropných produktů a zvažuje větší využívání

obnovitelných zdrojů, včetně větrné energie.
• Finanční služby

Smluvní základna mezi oběma státy
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Základním smluvním dokumentem upravujícím, kromě jiného, podmínky pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů
se země EU včetně Malty, je Smlouva o přistoupení ČR k EU, jejíž ratifikační listiny byly uloženy dne 3. listopadu 2003.

Vedle toho uzavřelo bývalé Československo nebo již samostatná ČR s Maltou následující smlouvy, které mají
alespoňčástečně hospodářský charakter (v chronologickém pořadí):

• Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta ,
16.07.1976, č. 29/1977 Sb.

• Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci mezi vládou Československé socialistické republiky a
vládou Maltské republiky, La Valletta , 29.08.1980

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti
cestovního ruchu, La Valletta , 26.05.1981

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi
jejich územím a za ním, La Valletta , 11.11.1981, č. 129/1982 Sb.

• Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z
příjmu a z majetku, Crans Montana , 21.06.1996, č. 164/1997 Sb.

• Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Valletta , 09.04.2002, č. 115/2003
Sb. m. s.

Pozn.: v souvislosti se sjednocováním pravidel ochrany investic v rámci jednotného vnitřního trhu EU jsou postupně
vypovídány smlouvy o vzájemné ochraně investic mezi ČS EU, proto byl 1. prosince 2008 zahájen proces směřující k
ukončení její platnosti, který se uzavřel v září 2010.

Další bilaterální smlouvy:

V chronologickém pořadí:

• Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, Londýn,
31.01.1923, č. 185/1923 Sb., 55/1925 Sb.

• Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne
31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót, Londýn , 02.01.1924, č. 55/1925 Sb.

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, Praha ,
10.09.1979, č. 76/1980 Sb.

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti
zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 24.11. 1994 a 8.2. 1995, Praha , 11.01.1980, č. 2/1981 Sb., 97/1997 Sb.

• Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti
pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót, Sliema, 28.09.1990, č. 12/1991 Sb.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná
výměnou nót, La Valletta , 28.04.1999

• Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské
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republiky na léta 2009 - 2011, Praha , 09.12.2008, č. 9/2009 Sb. m. s.

Pozn.: Sukcese do dohod, uzavřených mezi Československou socialistickou republikou, resp. Československou federativní
republikou a Maltskou republikou, proběhla formou výměny nót v dubnu 1999 (nóta MZV ČR z 28.10. 1998 a nóta MZV
Malty z 28.4. 1999). Tím byla potvrzena platnost smluv sjednaných za existence Československa.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce (mil. USD) Rozvojová spolupráce/HND (%)

2015 16,0 0,20

2016 14,0 0,15

2017 21,0 0,20

2018 26,0 0,22

2019 40,0 0,29

Zdroj: OECD

Ze zprávy OECD vyplývá, že výše rozvojové pomoci Malty se v r. 2019 oproti roku 2018 výrazně zvýšila z 28 mil. USD na
40 mil. USD. Strategie maltské rozvojové spolupráce (hlavní principy, prioritní země a sektory) spadá do gesce
Ministerstva zahraničních věcí. Rozvojová pomoc Malty se zaměřuje na tyto geografické oblasti: Afriku - zvláštní
pozornost je věnována Etiopii a Somálsku (rozvojové projekty a programy s cílem uspokojení základních potřeb), malé
země a ostrovy (podpora mezinárodních programů na posílení jejich ochrany) a Střední Východ se zaměřením na
Palestinu (vzdělávací programy ve školství a zdravotnictví).

V oblasti humanitární pomoci má Malta dlouholeté zkušenosti, neboť mnohé náboženské organizace a misionáři aktivně
přispívali a stále přispívají rozvojovým i humanitárním misiím po celém světě.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Osobní automobily patří dlouhodobě k největším položkám českého vývozu na Maltu. V návaznosti na tendenci
stabilního růstu dovozu tohoto artiklu v posledních 5 letech (téměř zdvojnásobení dovozu strojů a dopravních zařízeni od
roku 2012) a dlouhodobě setrvalému ekonomickému růstu země (jeden z nejdynamičtějších v EU, v roce 2015 např. na
druhém místě) zůstává položka automobilů dlouhodobě perspektivní.

Civilní letecký průmysl

Jedním z nejžádanějších výrobků a současně i exportních příležitosti na Maltě jsou letadla a části letadel, což souvisí mj. s
v posledních letech se dynamicky rozvíjejícím sektorem výroby avioniky, vybavování letadel avionikou a poskytovaným
služeb v tomto oboru. Maltu si pro vybavování a servisovaní svých letadel vybrala řada známých leteckých společností.
Vzhledem k vysoké úrovni českého průmyslu v oblasti vybavení letadel a produkci malých dopravních letounů jsou na
Maltě značné možnosti pro uplatnění české produkce.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Zlepšení dopravní infrastruktury a zajištění lepší veřejné dopravy je nutným předpokladem dalšího rozvoje turistického
ruchu na Maltě. Druhými nejvíce dováženými produkty na Maltu (hned po ropě) jsou lodě a čluny, které jsou využívány
jak k přepravním účelům, tak i k rybolovu.

Elektrotechnika

Výpočetní technika patří v dlouhodobém výhledu mezi největší položky českého vývozu na Maltu. Souvisí to s dynamicky
se rozvíjejícím ICT sektorem na Maltě (v roce 2016 se ICT sektor podílel na tvorbě HDP 6,9 %), kterou si vybrala pro
výrobu ICT komponentů v posledních letech řada významných firem (na Maltě působí cca 300 firem v tomto oboru,
zaměstnávajících cca 7000 zaměstnanců). Řada českých dodavatelů zde tedy může nacházet a nachází odbytiště pro ICT
komponenty.

Energetický průmysl

Maltská vláda si uvědomuje vysokou závislost na dovozech fosilních produktů a zvažuje větší využívání obnovitelných
zdrojů. Exportní příležitosti můžeme najít tedy pro firmy vyrábějící zařízení či komponenty pro větrnou či solární energii.
Jak ukazuje řada příkladů z posledního období je energetický trh na Maltě otevřený pro zahraniční investice. Právě to by
mohla být příležitost pro české energetické firmy (např. plánovaná výstavba plynovodu z Itálie). Do budoucna lze za
perspektivní obory pro spolupráci s maltskými firmami považovat například technologie pro ochranu životního prostředí,
provozování ekologicky šetrných výrobních procesů či oblast zvyšování energetické účinnosti budov.

Chemický průmysl
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V chemickém průmyslu Malta poptává ze zahraničí především organické chemikálie. Obchodní bilance je v případě těchto
komodit hluboce deficitní. Jedním z produktů, u nějž roste v posledních letech dovoz na Maltu nejvíce, jsou umělá hnojiva
(růst o 181,8 % od roku 2011) a guma či pryskyřice (růst o 1,2 % od roku 2011).

Služby

Ekonomika Malty je z velké míry založena na službách, které tvoři největší podíl HDP země (kolem80 %). Malta se
zaměřuje na turistiku či ICT (eGaming) a celou další širokou škálu služeb. Růst se očekává v obchodních a finančních
službách a technologiích (FinTech). Správě fondů, managementu majetku, finančním službám (pojištění, bankovnictví,
další finanční sl.), ICT, telekomunikacím a mnoha dalším službám se avizuje růst i v příštích letech. České firmy zde mohou
nalézt uplatněni především v oblasti programovaní a poradenství spojeném s informačními technologiemi.

Strojírenský průmysl

Vývoz strojních výrobků se jeví jako jedna z nejperspektivnějších možných exportních příležitostí. Malta dováží různé typy
strojů, od motorů až po čerpadla a čeští exportéři tak mohou na daném teritoriu nalézt široké uplatnění.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Přestože na Maltě působí významné farmaceutické firmy, žádá trh dovoz některých léčiv a zdravotnických doplňků (2,4 %
maltského dovozu tvoří farmaceuticky průmysl). Life sciences jsou důležitým základním kamenem maltské ekonomiky.
Budoucí investice do farmaceutického průmyslu, zdravotní turistiky či rehabilitace patři k perspektivním oblastem
například z hlediska subdodávek.

Zpracovatelský průmysl

Malta je dovozcem papírových výrobků a nejvíce v posledních letech roste poptávka po dovozu buničiny.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitost

Automobilový průmysl HS 8703 – Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu
osob

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701
až 8705

HS 8711 – Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným
motorem, též s postranními vozíky

Civilní letecký průmysl HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny);
kosmické lodě

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malta

30/42 http://www.businessinfo.cz/malta

http://www.businessinfo.cz/malta


Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8712 – Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru

HS 8901 – Lodě pro osobní dopravu, turistické,
trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

HS 8906 – Ost. plavidla, včetně válečných lodí a
záchranných člunů, jiných než veslových

Elektrotechnika HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich
jednotky; snímače ap.

HS 8510 – Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a
depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem

HS 8512 – Elektrické přístroje osvětlovací nebo
signalizační, elektrické stěrače ap.

HS 8514 – Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost.
zařízení pro tepel. zpracování materiálů

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání
hlasu, obrazů aj. dat

HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače
televizní

HS 8534 – Tištěné obvody

HS 8541 – Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el.
vodičevláken

HS 9002 – Čočky, hranoly, zrcadla aj. optické články z
jakéhokoliv materiálu
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Chemický průmysl HS 3102 – Hnojiva minerální nebo chemická dusíkatá

HS 3103 – Minerální nebo chemická hnojiva fosforečná

HS 3104 – Minerální nebo chemická hnojiva draselná

HS 3105 – Hnojiva minerální chemická, obsah. 2-3 prvky

HS 3909 – Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a
polyurethany, v primárních formách

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop)

5.2 Kalendář akcí

Výhledově se v případě zájmu podnikatelské komunity zvažuje organizace bilaterální obchodní mise.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Formy prodeje

Maltské firmy patří většinou do kategorie malých a středních podniků a preferují kontakt s obchodními zástupci přímo na
Maltě, protože nemají kapacity a prostředky pro akvizice přímo v zahraničí. Velmi rozšířenou formou prosazování se na
maltském trhu je proto prodej prostřednictvím zástupce nebo distributorů. Jejich činnost může být realizována na celém
území Malty nebo jen v některých krajích.

Zástupci a výhradní dovozci

• Nezávislí obchodní zástupci (agent commercial) provádějí obchody jménem a ve prospěch zahraničního dodavatele.
Nepřebírají vlastnictví zboží a také nenesou žádná finanční rizika. Faktury normálně vystavuje zahraniční dodavatel.
Za odměnu dostává provizi podle skutečných obchodů a někdy jsou mu také plně nebo částečně hrazeny náklady.

• Provizní zástupci (commissionare) provádějí obchody svým vlastní jménem, ale na účet nejmenovaného zahraničního
dodavatele. Své obchody provádějí jak ve zboží, tak i ve službách (např. dopravních).

• Distributoři(concessionaire) kupují zboží od zahraniční firmy nebo prodávajícího a sami je pak prodávají ve svém
vlastním jméně a na svůj vlastní náklad. Distributor tak právně přejímá zboží a pojímá finanční rizika spojená s
prodejem.

Přímý prodej

Přímý prodej se uskutečňuje formou inzerce v denním, týdenním nebo měsíčním tisku. Běžná je inzerce zboží
prostřednictvím zasílání prospektů nebo reklamního vysílání v rozhlase nebo televizi.

Na Maltě je evidováno několik desítek firem, které působí jako obchodní zástupci nebo výhradní dovozci. Registraci
mohou obdržet pouze osoby bezúhonné a s patřičným vzděláním. Většinou se vyžaduje ukončení studia práva nebo
ekonomie a nebo minimálně pětiletá praxe v prodejním oddělení.
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6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Z hlediska ČR je přístup na maltský trh bez obchodních bariér. ČR i Malta se v roce 2004 staly po vstupu do EU součástí
jednotného vnitřního trhu.

Malta je velice otevřenou zemí, která tradičně obchodně zaměřená a využívá své strategické polohy ve Středozemním
moři. Ochrana domácího trhu se dnes zaměřuje na minimum oblastí, mezi nimiž nechybí zemědělství. Maltská vláda si
uvědomuje rizika závislosti na dovozu potravin. Snaží se domácí zemědělsko-potravinářský sektor podporovat a v rámci
společné zemědělské politiky EU chránit.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, založení pobočky nebo společného podniku na Maltě není složité. Maltská vláda podporuje zakládání
firem na Maltě, protože s nimi přicházejí do země investice a rozšiřují se možnosti zaměstnávání maltských občanů.
K formálnímu založení firmy na Maltě v některých případech údajně stačí jeden týden.

Na Maltě platí právní předpisy EU, má nízké daňové sazby a je uznávanou a důvěryhodnou jurisdikcí. Hlavní předností je
příznivé daňové prostředí. Sazby daně z příjmů právnických osob, daně z práv duševního vlastnictví, daně z hazardních
her a daně z přidané hodnoty jsou nejnižší v Evropě.

Maltský zákon o obchodních společnostech vychází z britského vzoru a stanovuje jednoduchý postup, jak založit
společnost podle maltského práva. Celý proces založení společnosti na Maltě je nastaven tak, aby byl rychlý a relativně
snadný.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Doporučuje se použít propagační materiál v angličtině (vedle maltštiny druhý úřední a zároveň rozšířený jazyk).

Hromadné sdělovací prostředky

Na Maltě vycházejí deníky a týdeníky v maltském i anglickém jazyce.

• Nejrozšířenější anglický deník: The Times: www.timesofmalta.com
• Největší deník v maltštině: In-Nazzjon Taghna
• V angličtině vychází deník: The Malta Independent

Deníky, které vycházejí online v angličtině:

• Malta Independent (www.independent.com.mt)
• Times of Malta (www.timesofmalta.com)
•
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Malta Today (www.maltatoday.com.mt/en/home)
• Malta Media (www.maltamediaonline.com)
• Malta Star (www.maltastar.com

Deníky, které vycházejí online v maltštině:

• Malta Right Now (www.maltarightnow.com)
• Gensillium (www.il-gensillum.com)
• Torca (www.torca.com.mt

Veletrhy na Maltě:

• Malta Fairs and Convention Center - největší výstavní a konferenční areál. Více informací na www.mfcc.com.mt
• Kalendář veletrhů Maltského veletržního a konferenčního centra: www.mfcc.com.mt
• Kalendář veletrhů lze nalézt také na: www.malta.com/en/events/fairs

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví situace na Maltě nevybočuje z běžných standardů v zemích Evropské unie.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky, včetně zakázek pro státní firmy jakou je např. elektrárenská společnost Enemalta, jsou pravidelně
vyhlašovány ve Vládním věstníku každé úterý a každý pátek. Na internetu tendry publikuje Informační úřad Malty
(Department of Information): www.doi.gov.mt (sekce „Public Tenders“).

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Řešení sporů

Obchodní spory jsou řešeny před soudy nebo v arbitrážním řízení. Soudy nevynikají vysokou rychlostí, a proto arbitráž
nabízí rychlejší rozhodnutí ve sporu, avšak samozřejmě bez možnosti odvolání. Využívané jsou oba způsoby.

Partneři, finanční bonita

Vzhledem k povinnému členství podnikatelů v obchodních komorách si lze vyžádat informace o maltských firmách na
Maltské obchodní, podnikatelské a průmyslové komoře.

The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry

Exchange Buildings

Republic Street

Valletta, VLT 05 Malta

Tel.: 00356/21 233 873

Fax: 00356/21 245 223

E-mail: info@maltachamber.org.mt

Web: www.chamber.org.mt

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V zahraničním obchodě jsou oblíbené dokumentární platby. Zejména pokud se jedná o první dodávky zboží, je využíván
dokumentární akreditiv.

Obchodní kultura na Maltě je vyspělá a podnikatelé zpravidla platí za faktury včas. Problémy s placením snižují firmě
kredit v podnikatelských kruzích, což se pak nepříznivě promítá do obchodního styku a celkově do úspěchu firmy.

V zájmu minimalizace rizika si lze prověřit údaje o maltských firmách v obdobě obchodního rejstříku, jehož správa spadá
pod Maltský úřad pro finanční služby (Malta Financial Services Authority). Na stránkách úřadu je odkaz na registr firem.

The Registry of Companies Malta Financial Services Authority

Notabile Road, Attard BKR14, Malta

Tel: (+356) 21 441155

Fax: (+356) 21 441195
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E-Mail: registry@mfsa.com.mt

Web: http://rocsupport.mfsa.com.mt/SearchCompanyInformation.aspx

Alernativně přístup přes hlavní stránky Malta Financial Services Authority: http://www.mfsa.com.mt/

Obchodní rejstřík poskytuje zdarma on-line pouze jméno společnosti, registrační číslo a adresu. Další informace o
společnosti, např. akcionářská struktura nebo jména ředitelů, mohou na stránkách obchodního rejstříku získat pouze
registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma, avšak za stahování dokumentů z těchto stránek je třeba zaplatit. Vyhledat
telefonní kontakt na společnosti lze na maltských Zlatých stránkách: www.yellowpages.com.mt.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Místní zvyklosti:

Zvyklosti obyvatel Malty tuto zemi zřetelně řadí k reprezentantům středomořské křesťanské kultury s patrnými arabskými
vlivy. V obchodním styku však vzhledem k historii Malty a silnému britskému vlivu převažují britské zvyklosti.

To lze velmi dobře demonstrovat na dochvilnosti, která je v obchodním styku výrazem kultivovaného vystupování a
respektu vůči obchodnímu partnerovi.

Předávání dárků při obchodních schůzkách není zvykem, ale může při vhodné příležitosti na partnery zapůsobit. Hodí se
zejména při velmi oficiálních příležitostech.

V korespondenci je hojně využíván e-mail. Prakticky všechny firmy jsou napojené na Internet. Klasická papírová poštovní
korespondence je využívána jen ve zvláštních případech a ve velmi formálním styku.

Obchodním jazykem je angličtina, která patří s maltštinou k úředním jazykům na Maltě. Angličtina je také používána při
publikaci zákonů a při soudních řízeních.

• maltština (úřední jazyk)
• angličtina (úřední jazyk)
• italština (velmi rozšířená a vyučuje se ve školách, avšak není úředním jazykem)

Státní svátky:

• 1. leden: Nový rok
• 10. únor: Ztroskotání sv. Pavla
• 19. březen: Svátek sv. Josefa
• 31. březen: Den Svobody
• pohyblivý svátek: Velikonoce
• 1. květen: Svátek práce
• 7. červen: Sette Giugno (it. „sedmý červen“; nepokoje v roce 1919)
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• 29. červen: Svátek sv. Petra a Pavla
• 15. srpen: Nanebevzetí Panny Marie
• 8. září: Svátek Panny Marie Vítězné
• 21. září: Den nezávislosti
• 8. prosinec: Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
• 13. prosinec: Den republiky
• 25. prosinec: Vánoce

Pracovní a prodejní doba:

Obchody

• od pondělí do pátku mezi 9.00 - 19.00 hod., v sobotu mezi 9.00 - 20.00 hod. s polední dvou až tří hodinovou
přestávkou

Banky a směnárny:

• od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hod., v sobotu od 8.00 do 11.30 hod.
• Některé směnárny mají otevřeno také odpoledne od 16.00 do 19.00 hod
• Směnárna na letišti Luqa je otevřena nepřetržitě.

Čerpací stanice mají otevřeno od pondělí do soboty od 7.00 do 18.00 hod. Některé čerpací stanice mají otevřeno až do
19.00 hod. Na Maltě se jezdí vlevo, což je pozůstatek dob nadvlády Velké Británie.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V souvislosti se vstupem ČR a Malty do EU mají občané ČR právo na pobyt ve všech členských státech EU včetně Malty
(tzv. volný pohyb osob). Malta se koncem roku 2007 stala, spolu s dalšími novými členskými zeměmi EU, součástí
Schengenského prostoru.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo
ochranou zdraví. Občané ČR mohou cestovat na Maltu na platný cestovní doklad (pas), jehož platnost by měla nejméně o
3 měsíce přesahovat plánované datum odjezdu, nebo na občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemají
oddělenu část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro
držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v
jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském
průkaze. Nezletilé osoby cestující bez doprovodu na Maltu musí mít před zakoupením letenky nebo lodního lístku
vyplněný formulář pro děti bez doprovodu, dítě musí být předáno přepravci k odletu/odplutí a musí být očekáváno při
příletu/přistání.

Český státní příslušník cestující na Maltu motorovým vozidlem musí být vybaven těmito doklady:

• osvědčení o technickém průkazu (pokud vozidlo neřídí držitel uvedený v technickém průkazu, mohou policisté na
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Maltě požadovat povolení držitele k řízení vozidla cizí osobou),
• mezinárodní řidičský průkaz,
• ”zelenou kartu” potvrzující platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené řízením motorového vozidla s

platností pro Maltu.

Očkovací průkaz pro domácí zvířata cestující s českým občanem na Maltu není akceptován, zvíře musí být umístěno na
Maltě do karantény.

Ubytování

Přestože má Malta značné ubytovací kapacity, zejména hustou síť hotelů a penzionů, doporučuje se v době turistické
sezóny (květen - září) objednávat ubytování s dostatečným časovým předstihem.

Malta je pro cestovatele relativně bezpečná a bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích.
Podle oficiálních statistik je trestná činnost na Maltě minimální a převažují drobné krádeže. V každém případě je třeba
dodržovat základní zásady opatrnosti. Dojde-li k trestnému činu, je nutné událost ohlásit na:

• Policejním ředitelství Malta-Floriana tel.: 22 40 01
• Policejním ředitelství Gozo, Victoria, tel.: 55 54 30

Doporučuje se dodržovat následující bezpečnostní opatření:

• dávat si pozor na kapesní krádeže, krádeže vozidel, vykrádání bytů a hotelových pokojů
• nenechávat věci bez dozoru na plážích a v automobilech
• věnovat zvýšenou pozornost fotoaparátům, kamerám a cennostem vůbec
• nekupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, kde neobdržíte doklad o zaplacení s

daňovým dokladem
• vždy požadovat doklad o zaplacení

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malta v rámci EU uvolnila svůj pracovní trh. Pro cizince ze zemí mimo EU je však pracovní trh relativně uzavřený. Maltské
úřady vyžadují, aby zaměstnavatelé prokazovaly, že na dané pozici nemohou zaměstnat občana Malty a teprve poté
vydávají pracovní povolení pro cizince. Administrativní náležitosti spojené se získáním pracovního povolení vyřizuje
budoucí zaměstnavatel dotyčného cizince.

Zaměstnávání místních pracovních sil se řídí maltským pracovním právem. Těmito pravidly se pochopitelně řídí i
zaměstnávání občanů ostatních členských států EU a po získání pracovního povolení i zaměstnávání cizinců ze zemí mimo
EU.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění na Maltě a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu
variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace je možné nalézt na webu Centra
mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je,
když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svou zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva
základní a nejčastější případy pobytů.

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjel do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako
student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují
příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) a například
Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách uvádí, že již tento průkaz vystavila všem svým oprávněným
pojištěncům. V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou
zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního
pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan
nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně
nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné
hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje
výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že
čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát
výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té
souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze
velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; www.vzp.cz

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění
se svou zdravotní pojišťovnou.

Lékařská péče na Maltě je na vysoké úrovni a většina známých léků je k dostání v lékárnách, které jsou v každé větší obci.
Otevřeno mají v pracovních dnech od 8.30 do 13.00 hod a od 15.00 do 19.00 hod.

Lékařská pohotovost

• ostrov Malta - tel. 196
• ostrov Gozo - tel. 556851
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Honorární konzulát České republiky na Maltě byl dočasně zrušen. Zastupitelským úřadem ČR akreditovaným pro
Maltu je Velvyslanectví ČR v Římě.

Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192

tel.: +39 063609571

fax: +39 063244466 e-mail. rome@embassy.mzv.cz

web www.mzv.cz/rome

pracovní doba: 7:45–16:15 hod.

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů: 0039 335 310450

úřední hodiny konzulárního oddělení:

pondělí, úterý, čtvrtek: 9.00–12.00 hod.

zavírací dny: středa, pátek, sobota, neděle, státní svátky

upozornění: ZÚ Řím víza nevydává. Doporučujeme obrátit se na ZÚ Vídeň

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Na Maltě není zastupitelský úřad ČR ani zastoupení žádné vládní instituce. Teritoriálně v rámci MZV ČR spadá Malta do
působnosti Velvyslanectví ČR v Římě.
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie: 112
• Hasiči: 199
• Pomoc motoristům: 2124 2222 / 2144 2422, 2132 0349 / 2133 3332
• Air Malta - rezervace letenek na letišti v Luqa (non stop služba): 2124 9600

7.4 Internetové informační zdroje

• Ministerstvo financí: mfin.gov.mt
• Ministerstvo zahraničních věcí (zodpovídá i za oblast zahraničního obchodu): www.foreign.gov.mt
• Malta Enterprise - Agentura pro podporu obchodu, investic a podnikání: www.maltaenterprise.com

(Více informací viz kapitola 6.4.)
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