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Utah

Organizace podporující investice

Governor’s Office of Economic Development
Adresa: 324 South State Street, Suite 500, Salt Lake City, UT 84111
Kontaktní osoba: Kelsy Alsup
Email: kalsup@utah.gov
Telefon: 1-801-538-8889
Web: www.edcutah.org  

Základní informace o Utahu

Hlavní město: Salt Lake City
Počet obyvatel: 2 830 753 (34. v USA) (2010)
Hustota zalidnění: 13 obyv./km² (41. v USA) (2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 58 491 USD (9. v USA) (2009)
Firemní daň z příjmu: 5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání:  informační technologie, výzkum, turismus, hornictví (uhlí, měď, 
zlato, stříbro, sůl), ropný průmysl

Utah se pyšní třetím největším počtem národních parků v USA a turismus tak patří mezi jednu 
z hlavních složek ekonomiky státu. Rekreační střediska zaměřená na zimní sporty zažila velký 
růst v návštěvnosti po zimních olympijských hrách, jež se konaly v Salt Lake City v roce 
2002.

Utah je jedním z mála států USA, které zažívají ekonomický rozkvět i v době recese.1 V roce 
2010 byl vyhodnocen časopisem Forbes jako nejlepší stát USA pro účely podnikání a 
kariérního růstu. Tento titul získal mimo jiné díky nedávnému snížení firemní daně z příjmu 
ze sedmi na pět procent, nízkým cenám energií a vzdělané pracovní síle. Většina obyvatel 
Utahu se hlásí k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, což přispívá nejen k 
jejich vysokému pracovnímu nasazení, ale rovněž k vysoké porodnosti a dobrému 
zdravotnímu stavu populace. Příznivé podmínky do Utahu lákají celosvětově známé firmy –
investiční banka Goldman Sachs zde nedávno otevřela svou druhou největší pobočku v USA, 
softwarová firma Adobe se chystá rozšířit svou činnost ve státě vytvořením  tisíce nových 
pracovních míst a internetová aukční síň eBay buduje u Salt Lake City obří datové centrum.2

Sociální síť Twitter a firma zabývající se systémem řízení báze dat Oracle už taková centra 
v Utahu mají.3

                                                
1 http://www.newsweek.com/2010/11/08/how-utah-became-an-economic-zion.html
2 http://www.forbes.com/2010/10/13/best-states-for-business-business-beltway-best-states.html
3 http://www.newsweek.com/2010/11/08/how-utah-became-an-economic-zion.html
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Energetika

Renewable Energy Development Incentive (REDI)

Firmy zabývající se výrobou zařízení na produkci energie z obnovitelných zdrojů mohou 
zpětně získat až 100% slevu na státních daních (na dani z nákupu zboží a služeb neboli sales 
tax, firemní dani z příjmu či srážkové dani neboli withholding tax). Pobídka se týká daní 
odvedených v době trvání projektu, obvykle 5 až 10 let. Jednou z podmínek pro získání slevy 
je vytvoření alespoň 50 nových pracovních míst, která platí minimálně 100 % průměrného 
platu, pokud se projekt nachází v rurální oblasti. V případě urbanistických center je minimální 
požadovaný plat 25 % nad průměr v daném městě. Firma musí rovněž dokázat, že je projekt 
konkurenceschopný.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 3

Recycling Zones

V Utahu existuje 20 takzvaných „recyklačních zón“, do nichž se vláda státu snaží nalákat 
firmy, které při svém výrobním procesu používají recyklované materiály. Program je rovněž 
určen firmám, které sbírají, zpracovávají a redistribuují recyklovaný odpad. Firmy mohou 
získat slevu na dani z příjmu ve výši 5 % z celkové ceny zařízení nebo 20 % z provozních 
nákladů.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 3f 

 Výzkum a vývoj

Research Tax Credit

Firmy provádějící v Utahu výzkum mohou obdržet slevu na dani z příjmu ve výši až 5 % 
z nákladů na kvalifikované výzkumné činnosti a 6 % z nákladů výzkumného vybavení.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 3

 Zpracovatelský průmysl

Sales Tax Exemption for Manufacturing Equipment

Firmy mohou být zproštěny povinnosti platit daň při nákupu vybavení určeného pro nově 
otevřené továrny. Výjimka se může vztahovat i na výměny opotřebovaného zařízení.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 3

 Obnova zanedbaných oblastí

Rural Fast Track Program (RFTP)

Program je určený malým firmám, působícím v rurálních oblastech Utahu. Kritéria jsou 
následující:

- firma musí být umístěna v sídle s méně než 30 tis. obyvateli, kde průměrný příjem 
nepřesahuje 60 tis. dolarů ročně

- firma musí existovat alespoň dva roky a mít minimálně dva zaměstnance
- firma musí vytvořit nová pracovní místa a zachovat je po dobu 12 měsíců
- firma musí dokázat, že její činnost napomáhá ekonomickému rozvoji Utahu

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 4
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Tax Increment Financing

V Utahu existuje několik obvodů, jejichž rozvoj je financován z přírůstku daní (tax 
increment). Pokud v nich firma postaví například budovu, daň z nemovitosti, kterou na ní 
firma zaplatí, mohou potom místní úřady vrátit dané firmě formou daňových pobídek.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 4

Economic Development Tax Increment Financing (EDTIF)

Firma investující v předem určených oblastech, v nichž se stát snaží obnovit hospodářský růst, 
mohou zpětně získat až 100 % slevu na státních daních (na dani z nákupu zboží a služeb 
neboli sales tax, firemní dani z příjmu či srážkové dani neboli withholding tax) Pobídka se 
týká daní odvedených v době trvání projektu, obvykle 5 až 10 let. V městských oblastech 
musí tyto firmy vyplácet mzdy v minimální výši 125 % průměrné mzdy, v rurálních oblastech 
ve výši 100 % průměrné mzdy. Minimální počet nově vytvořených pracovních míst  je 50.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 2

 Zóny zahraničního obchodu

Foreign Trade Zones

Foreign Trade Zones, neboli zóny zahraničního obchodu, jsou oblasti, v nichž je za splnění 
určitých podmínek dle federálních zákonů možné odložit platbu cla za zboží nakoupené 
v těchto zónách. Tyto zóny v Utahu začaly opět fungovat teprve nedávno, po třináctileté 
odmlce.

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 5

 Další

Freeport Law

Výrobci a prodejci zboží, určeného ke zpracování a prodeji v Utahu, jsou zproštěni povinnosti 
platit z něj daně (ad valorem taxes).

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 5




