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Oklahoma 

Organizace podporující investice 

Oklahoma Department of Commerce 
Adresa: 900 N. Stiles Avenue, Oklahoma City, OK 73104 
Kontaktní osoba: Sandy Pratt 
Email: sandy_pratt@okcommerce.gov 
Telefon: 1-405-815-5104 
Web: www.okcommerce.gov  

Základní informace o Oklahomě 

Hlavní město: Oklahoma City  
Počet obyvatel: 3 687 050 (28. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 20,8/km² (35. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 42 541 USD (45. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 6 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (dobytek, pšenice), letectví (American Airlines), 
energetika (ONEOK, Devon Energy Corporation, Chesapeake Energy Corporation), 
telekomunikace, biotechnologie. 
 
Oklahoma tradičně patří mezi jednoho z největších producentů ropy a zemního plynu v USA. 
Poloha státu v oblasti tzv. „Velkých planin“ však zároveň nabízí ideální podmínky pro rozvoj 
alternativních zdrojů energie, především větrné energetiky.1 Mezi nejrychleji rostoucí obory 
ekonomiky patří výzkum v oblasti biotechnologií a nanotechnologií. 
 
Sedm společností ze seznamu Forbes 2000 (žebříček největších světových firem) má své sídlo 
v Oklahomě, na nejvyšším místě z nich figuruje energetický gigant Devon.2 Podle magazínu 
Tax Foundation patří Oklahomě sedmé místo na seznamu států s nejnižším daňovým 
zatížením pro firmy.3 Díky své poloze má Oklahoma rovněž jedny z nejnižších nákladů na 
provoz firem v celých USA.4 

                                                 
1 http://www.okcommerce.gov/Commerce/About/rc/An-Overview-Of-Oklahomas-Target-Industries  
2 
http://www.forbes.com/lists/results.jhtml?passListId=18&passYear=2004&passListType=Company&resultsStar
t=1&resultsHowMany=100&resultsSortProperties=%2Bstringfield6%2C%2Bnumberfield1&resultsSortCategor
yName=rank&category1=State&searchParameter1=6Str%7C%7CPatCS%7C%7COK&category2=category&sea
rchParameter2=unset  
3 http://www.taxfoundation.org/files/bp59.pdf, str. 9 
4 http://www.cnbc.com/id/37516039/  
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Zóny zahraničního obchodu 

Foreign Trade Zones 

Foreign Trade Zones, neboli zóny zahraničního obchodu, jsou oblasti, v nichž je za splnění 
určitých podmínek možné odložit platbu cla za zboží nakoupené v těchto zónách. 
V Oklahomě existují čtyři takové zóny. Správa největší z nich (FTZ 106) nabízí vypracování 
bezplatné cenové analýzy firmám, jež by o využití služeb těchto zón měli zájem, ale nejsou si 
jisty cenovou výhodností takového rozhodnutí. 

http://www.okcommerce.gov/FDI-And-Trade/Foreign-Trade-Zones  
 

• Obnova zanedbaných oblastí 

Former Indian Lands Tax Credit 

Firmy, jež podnikají na územích, jež dříve patřila indiánským kmenům mají nárok na slevu na 
dani z příjmu ze mzdy zaměstnanců indiánského původu. Tato území představují dvě třetiny 
celkové rozlohy státu.5 Oklahoma rovněž nabízí možnost progresivního odepisování 
dlouhodobého majetku v těchto oblastech. 

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 9 
 

• Tvorba nových pracovních míst 

Oklahoma Quality Jobs 

Tento program nabízí firmám dotaci formou čtvrtletního vyplácení hotovosti ve výši pěti 
procent ze zdanitelných hrubých mezd nově najatých zaměstnanců. Firmy musí splnit určité 
podmínky týkající se minimální mzdy zaměstnanců, lokality a zaměření jejich činnosti. Výše 
dotace se rovněž odvíjí od výše mezd a počtu nově vytvořených pracovních míst. Společnosti, 
které se účastní tohoto programu, mohou být vyloučeny z možnosti obdržení některých slev 
na dani z příjmu či vrácení daní z nákupu zboží (sales tax refund).  

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 11 
 

• Letectví 

Aerospace Industry Engineer Workforce Tax Credits 

Letecké společnosti mohou obdržet slevu na dani z příjmu ve výši až deset procent ze mzdy 
nově najatých leteckých inženýrů, kteří odpromovali z vysoké školy sídlící v Oklahomě. 
V případě zaměstnání absolventů jiných škol obdrží firma slevu na dani ve výši pěti procent 
jejich mzdy. Firmy mohou rovněž zažádat o slevu na dani z příjmu ve výši 50 % z celkové 
výše náhrad vydaných na proplácení školného svým zaměstnancům – absolventům 
inženýrských programů. 

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 43 
 

                                                 
5 http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, str. 45 
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• Energetika 

Clean Burning Fuel Vehicle Infrastructure Credit 

Oklahoma nabízí slevu na dani z příjmu ve výši 50 % z ceny instalace čerpacích stanic pro 
vozidla spalující ekologicky šetrná paliva. Mezi tato paliva patří stlačený zemní plyn (CNG), 
zkapalněný zemní plyn (LNG), zkapalněný ropný plyn (LPG), methanol a elektřina. 

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 47 

 
• Výzkum a vývoj 

New Products Development Income Tax Exemption 

Autorské poplatky plynoucí z patentovaného produktu, jenž byl vyvinut a vyroben na území 
státu Oklahoma, jsou vyjmuty z placení státní daně z příjmu po dobu sedmi let. Výrobci 
mohou rovněž získat slevu na dani z příjmu ve výši 65 % z celkové ceny odepisovatelného 
majetku (včetně strojních zařízení, vybavení, budov či znatelných vylepšení budov), který byl 
použit při výrobě daného produktu. Produkt musí být patentovaný. Maximální výše slevy je 
500 tis. dolarů. 

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 50 
 

EDGE Fund 

Tento fond nabízí granty na financování výzkumu a vývoje. Výše dotace závisí na druhu 
projektu a jeho celkovém přínosu pro Oklahomu (například formou tvorby nových pracovních 
míst či zvýšení konkurenceschopnosti státu). Ve fondu je ročně k dispozici 35 - 40 mil. 
dolarů. 

http://www.ok.gov/edge/ABOUT/index.html  
 

• Další 

Commercial Space Industry Credit 

Společnosti, které investují do rozvoje průmyslu zaměřeného na komerční využívání vesmíru, 
mohou obdržet slevu na dani z příjmu ve výši až 5 % celkové výše investice (minimální 
požadavek je 25 mil. dolarů). Další podmínkou programu je vytvoření alespoň sta nových 
pracovních míst. 

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 49 
 

Sales Tax Exemptions 

Podnikatelům ve zpracovatelském průmyslu může být udělena výjimka z platby daně 
z nákupu zboží a služeb (sales tax, týká se technického vybavení, cen energií a osobního 
majetku používaného v designu, vývoji a výrobě) až na dobu tří let. 

http://www.okcommerce.gov/Libraries/Documents/2011-Oklahoma-Business-Incenti_170.pdf, 
str. 53 


