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Daňové pobídky 
 
Texas Enterprise Zone Program: 
Tento program byl vytvořen na podporu ekonomicky zaostalejších oblastí státu Texas. 
Podmínkou je, že projekt určité společnosti musí být nominován místní komunitou, než mu 
může být tímto programem poskytnuta podpora. Žádosti jsou přijímány každé čtvrtletí, 
s uzávěrkou vždy první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Schválení žadatelé 
mají nárok na odpočty z daně z obratu za určité výdaje. Hodnota těchto odpočtů je odvozena 
od výše celkové investice a množství vytvořených pracovních míst a pohybuje se v rozmezí 
25 tis. USD – 3.75 mil. USD. Navíc místní komunity mají povinnost nabízet účastníkům 
programu „Enterprise Zones“ další daňové úlevy na místní úrovni.  
 
Defense Economic Readjustment Zone Program: 
Tato pobídka byla vytvořena, aby přitáhla podniky a pracovní příležitosti do oblastí, které 
jsou nepříznivě ovlivněny uzavřením nebo změnou vojenských zařízení a s tím spojeným 
snížením množstvím státních zakázek. K dispozici jsou odpočty v hodnotě až 2500 USD za 
každé pracovní místo. Podmínkou opět je, že projekt určité společnosti musí být nominován 
místní komunitou, než mu může být tímto programem poskytnuta podpora. 
  
Školení 
 
Skills Development Fund: 
Tento program poskytuje pomoc se školením zaměstnavatelům a odborovým svazům a tím 
pomáhá zvýšit úroveň a mzdy texaské pracovní síly. Během roku 2009 byly například 
uděleny dotace v hodnotě 23 612 149 USD. Dotace pro jednu společnost mohou být omezeny 
na 500 tis.USD.  
 
Dotace 
 
Emerging Technolgy Fund: 
Tento program poskytuje výhody pro výzkum, rozvoj a komercializaci nových technologií. 
Dotace podporují nové nápady a pomáhají novým nápadům a technologiím dostat se od 
konceptu až na trh. Pro získání této dotace je třeba se obrátit na jedno z Regionálních center 
inovace a komercializace („Regional Center of Innovation and Commercialization“) jejichž 
seznam je k dispozici na http: www.texasone.us. 
 
 
Texas Enterprise Fund: 
Tento fond, který podporuje příliv investic a pracovních příležitostí, je největším fondem 
svého druhu v zemi. Může být použit na různé projekty spojené s ekonomickým rozvojem 
jako jsou například rozvoj infrastruktury, rozvoj komunit, školící programy apod. Projekty, 



které by se chtěly ucházet o tyto dotace musí prokázat, že jsou pro stát Texas přínosné a 
finančně výnosné. Důležitou roli hraje také hodnota kapitálové investice, množství 
pracovních míst, výše mezd, finanční stabilita společnosti apod. Více informací o tomto 
programu je na telefonu (512)936-0101. 
 
Úvěry 
 
Kromě dotací stát Texas nabízí několik programů poskytující podnikům potřebné úvěry.  
 
Texas Product/Business Fund: 
Tento fond spravuje kapitálové půjčky, které jsou k dispozici společnostem, které jsou aktivní 
ve státě Texas. Toto financování je zprostředkováno formou úvěrů zabezpečených aktivy 
společnosti. Úroková míra je pohyblivá a vázaná na londýnskou mezibankovní nabídkovou 
sazbu („London Interbank Offered Rate“ = LIBOR). Půjčky mohou být amortizované až po 
celou dobu životnosti příslušného aktiva. Tento fond je řízen devítičlennou radou jmenovanou 
Guvernérem státu Texas. Přednost je dávána stanoveným klastrům, mezi něž patří například 
nanotechnologie, biotechnologie, biomedicína, obnovitelné energie, zemědělství, letecký a 
kosmický průmysl a další.  
 
Leverage Fund: 
 Tento fond poskytuje další financování komunitám, které aplikují daň z obratu na 
ekonomický rozvoj („Economic Dvelopment Sales Tax“). Tyto komunity si mohou půjčit a 
použít ještě nenabyté příjmy z této daně z obratu a použít je na podporu tvorby a zachování 
pracovních míst. Fond nabízí flexibilní podmínky, které vyhovují specifickým potřebám 
jednotlivých komunit, a splatnost půjček může být až 15 let. Komunity si obyčejně mohou 
půjčit čtyř až pětinásobek ročních příjmů z daně z obratu a to až do hodnoty $5 milionů. Tyto 
půjčky jsou nízko nákladové a úrokovou mírou je míra „Prime rate“ publikovaná deníkem 
Wall Street Journal. Budoucí příjmy z daně z obratu fungují jako záruka za splacení půjčky.  
 
Industrial Revenue Bond Program: 
Tento program byl vytvořen k poskytování nezdaněného i zdaněného financování vybraným 
průmyslovým a výrobním projektům, které jsou definovány v zákonu „Development 
Corporation Act“ z roku 1979. Tento zákon umožňuje městům, krajům, chráněným a 
rekultivačním oblastem vytvořit neziskové Společnosti průmyslového rozvoje („Industrial 
Development Corporations“) nebo úřady jež je zastupují. Účelem je, aby projekty měly 
možnost získat obligace ve svých jurisdikcích. Zpravidla jsou tyto obligace splaceny za 
podmínek nájemní, prodejní nebo úvěrové smlouvy, díky čemuž nepředstavují dluh nebo 
obligaci pro státní orgán, Společnost průmyslového rozvoje nebo stát Texas.     
 
Industry Development Loan Program: 
Tento program poskytuje financování za výhodné sazby texaským komunitám. Hlavním cílem 
je poskytovat kapitál projektům, které dají podnět k tvorbě nových pracovních míst, expanzi 
společností či jejich případnému přemístění.  
Tyto půjčky mohou být použity na různé účely včetně financování pozemků, budov, 
výstavby, strojů a vybavení. Tento program je možné použít na půjčky vyšší než 5 mil. USD a 
jejich splatnost nesmí přesáhnout životnost pořízených aktiv nebo rok splatnosti 2025. 
 


