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Arkansas 

Organizace podporující investice 

Arkansas Economic Development Commission (AEDC) 
Adresa: 900 West Capitol Avenue, Ste 400, Little Rock, AR 72201 
Kontaktní osoba: Lenka Hořáková (vedoucí sekce pro rozvoj obchodu s Evropou, pozn.: je 
českého původu) 
Email: lhorakova@arkansasedc.com 
Telefon: +1-501-682-5196  
Web: www.arkansasedc.com 
 
Arkansas Science and Technology Authority (ASTA) 
www.asta.ar.gov 

Základní informace o státě Arkansas 

Hlavní město: Little Rock 
Počet obyvatel: 2 889 450 (32. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 21,6 obyv./km² (34. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 39 127 USD (48. v USA, 2008)  
Firemní daň z příjmu: 1,0 – 6,5 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: Průmyslová výroba (Caterpillar, LM Glasfiber, Anchor Packaging, 
Nordex), potravinářský průmysl (MARS, Tyson Foods, Nestlé), letectví (Dassault Falcon Jet), 
distribuce (Infinity Intermodal, Fed-Ex Freight), informační technologie (Hewlett Packard), 
asistentské služby (NEW, Accent Marketing, Pinnacle) 
 
Výhodou podnikání v Arkansasu je jeho poloha ve středu USA – leží na půli cesty mezi 
Kanadou a Mexikem a na půli cesty z východního na západní pobřeží. Pracovní síla je 
v Arkansasu relativně levná a zároveň vzdělaná. I když je Arkansas považován za zemědělský 
stát, rozvíjí se zde i jiná odvětví. Ve státě Arkansas sídlí několik společností Fortune 500 
(seznam 500 největších společností na světě) - například Dillard’s, Murphy Oil, Tyson Foods 
a nebo Wall-Mart. V současnosti se v stát Arkansas soustředí také na podporu rozvoje 
větrných elektráren.  

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Neretailové firmy 

Advantage Arkansas 

Vytvoří-li neretailová firma nová pracovní místa, může získat slevy na dani z přijmu ve výši 
1 – 4 % mzdy nových zaměstnanců. Výše slevy závisí na tom, ve které oblasti Arkansasu 
firma sídlí. 

http://arkansasedc.com/incentives/investment-and-job-creation-incentives/job-creation-
incentives.aspx 
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Tax Back 

Firmy, které se účastní programu Advantage Arkansas a investují v Arkansasu alespoň 
100 tis.USD, mohou získat vráceny nepřímé daně tzv. sales tax a use tax, které zaplatily při 
nákupu zařízení a stavebních materiálů v souvislosti s daným projektem. 

http://arkansasedc.com/incentives/investment-and-job-creation-incentives/investment-
incentives.aspx 
 

ArkPlus 

V rámci tohoto programu mohou neretailové firmy získat slevy na daních, jestliže investují 
2 až 5 mil. USD a zároveň vytvoří určitý počet pracovních míst. Minimální výše investice 
a množství pracovních míst pro získání pobídek se liší podle oblasti státu Arkansas. Sleva na 
dani může dosáhnout výše až 10 % celkové investice firmy. 

http://arkansasedc.com/incentives/investment-and-job-creation-incentives/discretionary-
incentives.aspx 

 
InvestArk 

Firmy, které investují v Arkansasu alespoň 5 mil. USD do zařízení továrny, expanze nebo 
modernizace, mohou získat vráceno až 50 % nepřímých daní tzv. sales tax a use tax, které 
zaplatily při v souvislosti s daným projektem. 

http://arkansasedc.com/incentives/investment-and-job-creation-incentives/investment-
incentives.aspx 
 

• Malé podniky 

Small Business Loan Program 

Podniky s méně než padesáti zaměstnanci a hrubou roční tržbou méně než jeden mil. USD 
mohou žádat o zvýhodněné půjčky na svůj rozvoj až do výše 40 tis. USD. Půjčky se 
nevztahují na zemědělský průmysl. 

http://arkansasedc.com/media/1937/2002FinancingResourceGuide-%20Final%20Edition.pdf 
 

• Technologie  

ASTA Investment Fund 

Arkansas Science and Technology Authority (ASTA) spravuje speciální investiční fond 
s prostředky ve výši 1,7 mil. USD, z něhož poskytuje půjčky novým technologickým firmám. 
http://arkansasedc.com/bring-your-business-to-arkansas/financing/asta-investment-fund.aspx 
 

Seed Capital Investment Program (SCIP) 

Program pro technologické firmy zaměřené na inovace. Tento program nabízí půjčky ve výši 
až 500 tis. USD na financování založení firmy.  

http://asta.ar.gov/sci.html 
 

• Obnova zanedbaných oblastí státu 

Tax Increment Financing 

Slevy na daních jsou poskytovány firmám, které se zaslouží o rozvoj zanedbaných 
a nerozvíjejících se míst, měst, a městských čtvrtí v Arkansasu. 

http://arkansasedc.com/bring-your-business-to-arkansas/financing.aspx 
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• Výzkum a vývoj 

In-House Research and Development 

Firmy, které provádějí výzkum a vývoj, mohou získat slevy na dani z příjmu ve výši až 20 % 
nákladů na výzkumný projekt. 

http://arkansasedc.com/incentives/research-and-development-incentives.aspx 
 

Research and Development with Universities 

Firmy, které provádějí výzkum a vývoj ve spolupráci s jednou nebo více univerzitami 
v Arkansasu, mohou získat slevy na dani z příjmu ve výši až 33 % nákladů na daný projekt. 

http://arkansasedc.com/incentives/research-and-development-incentives.aspx 
 

• Další 

Recycling Equipment Tax Credit 

Firmy, které vybaví své budovy zařízením na recyklaci, mohou získat slevy na daních ve výši 
až 30 % ceny tohoto zařízení. 

http://arkansasedc.com/incentives/specialized-incentives/equipment-recycling.aspx 


