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Jižní Dakota 

Organizace podporující investice 

SD International Business Institute 
Adresa: 1200 South Jay Street, Aberdeen, SD 57401 
Kontaktní osoba: Joop Bollen 
Email: bollenj@northern.edu 
Telefon: 1-605-626-3004 
Web: www.sd-exports.org  
 
Governor’s Office of Economic Development 
Web: www.sdreadytowork.com  

Základní informace o Jižní Dakotě 

Hlavní město: Pierre  
Počet obyvatel: 812 383 (46. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 4,2 obyv./km² (46. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 45 542 USD (38. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: není 
 
Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (dobytek, kukuřice, sójové boby), zpracovatelský 
průmysl (Dakota Beef), zbrojní průmysl (Dakota Arms, A-Square) 
 
Poloha Jižní Dakoty na americkém Středozápadě předurčuje, že zemědělství a na něj vázaný 
potravinářský průmysl patří mezi nejvýznamnější složky ekonomiky tohoto státu. Jižní 
Dakota se významně angažuje na trhu s biopalivy – patří mezi pět největších producentů 
ethanolu v USA.1 
 
Nezisková organizace Small Business and Entrepreneurship Council udělila Jižní Dakotě 
první místo ve svém žebříčku Small Business Survival Index 2009, který hodnotil příznivost 
podmínek jednotlivých států USA pro existenci a rozvoj malých podniků.2 Jedním z důvodů, 
proč si Jižní Dakota vysloužila toto ocenění je fakt, že je společně s Wyomingem, Nevadou, 
Texasem a Washingtonem státem, který nevybírá daně z příjmu fyzických či právnických 
osob.3 Podle magazínu Forbes má Jižní Dakota nejmenší daňové zatížení ze všech 
států USA.4 

                                                 
1 http://www.neo.ne.gov/statshtml/121.htm 
2 http://www.sbecouncil.org/survivalindex2009/  
3 http://www.fdiatlas.com/area/North-America/USA/region/South-Dakota/incentives 
4 http://www.forbes.com/2010/04/26/tax-burden-california-state-government-opinions-contributors-jason-
clemens-robert-murphy.html 
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Biotechnologie 

Biopaliva 

Při stavbě nových či rozšíření stávajících zařízení na výrobu bionafty může firma získat zpět 
již odvedené nepřímé daně zaplacené v souvislosti s projektem (konkrétně excise, sales a use 
tax). Podobné podmínky se vztahují na produkci bioethanolu. 

http://www.sdreadytowork.com/targets/energy/docs/policies_incentives.pdf 

 
Sleva na dani z nemovitosti 

Každá nově postavená nemovitost v hodnotě nad 30 tis. dolarů může firmě podnikající 
v biotechnologiích přinést slevu na dani z nemovitosti ve výši až 100 %. Přesná částka závisí 
na rozhodnutí příslušného místního úřadu. 

http://www.sdreadytowork.com/targets/biotech/_docs/biopacket_for_web.pdf  
 

• Tvorba nových pracovních míst 

Worforce Development Training Grant 

Tento program poskytuje zaměstnavatelům granty až do výše padesáti procent výdajů 
určených k zaškolování nových zaměstnanců. 

http://www.sdreadytowork.com/targets/energy/docs/policies_incentives.pdf  
 

Dakota Seeds 

Prostřednictvím tohoto programu je možné získat granty na zaměstnání stážistů a asistentů do 
výše 2 tis. dolarů ročně na studenty bakalářského stupně studia, 8 000 dolarů na studenty 
magisterských oborů a 10 000 dolarů na studenty doktorandských programů. 

http://www.sdreadytowork.com/targets/energy/docs/policies_incentives.pdf 

 
South Dakota Department of Labor 

Místní úřady práce mohou za zaměstnavatele vyplácet pracovníkům, u nichž právě probíhá 
zaškolování, až polovinu smluvené výplaty. 

http://dol.sd.gov/employerserv/default.aspx  
 

Work Opportunity Tax Credit Program 

Díky tomuto programu mohou firmy získat slevy na daních v případě, že zaměstnají občany 
z cílových skupin, které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti. 

http://dol.sd.gov/employerserv/default.aspx  
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• Zbrojní pr ůmysl 

Úrazové a zdravotní pojištění 

Zaměstnavatel za své podřízené odvádí v průměru 2,87 dolaru na úrazovém a zdravotním 
pojištění na každých sto dolarů výplaty. Za pracovníky v oddělení administrativní podpory, 
tzv. „back office“, je zpravidla nutné odvádět mnohem menší částku, přibližně 0,30 dolaru na 
každých sto dolarů. Zdravotní a úrazové pojištění není zaměstnavatel povinen hradit, pokud je 
zaměstnanec na dovolené či nemocenské – toto opatření může zaměstnavatelům ušetřit až 
deset procent nákladů na vyplácení úrazového a zdravotního pojištění. 

http://www.sdreadytowork.com/firearms/docs/Incentives.pdf  
 

• Další 

Large Project Refund Program 

Tento program nabízí vrácení 45 % z celkového objemu již zaplacených daní společnostem, 
které v Jižní Dakotě investují 10-40 mil. dolarů a 55 % firmám, jež ve státě utratí mezi 
čtyřiceti a pěti sty mil. dolary. Na vracení daní firmám budujícím větrné elektrárny se 
nevztahuje žádná horní hranice. V případě investování do nových, či do rozšíření stávajících, 
projektů na zpracování zemědělských produktů, určených například k výrobě bionafty, je 
minimální požadovaná hranice pro navrácení daní 4,5 mil. dolarů. 

http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9GTIEGG2.htm  


