
Florida 
 
Kontakt: Enterprise Florida  

800 N. Magnolia Ave., Suite 1100  
Orlando, FL 32803 
Tel. 1-407-956-5600 Fax 1-407-956-5599, www.eflorida.com 

 
Daňové pobídky: 
 
Qualified Target Industry Tax Refund (QTI): 
Společnosti, které vytvoří placená pracovní místa ve vysoce výdělečných odvětvích, mohou 
získat odpočty z daně z příjmu, z obratu, z hodnoty, z nehmotného majetku, z pojistného. Za 
každé vytvořené místo na plný úvazek je možné získat 3 tis. USD a částku 6 tis. USD za 
každé vytvořené pracovní místo, pokud je vytvořeno v oblasti určené pro podnikání 
(„Enterprise Zone“) nebo v mimo městských regionech. Firmy, které zaplatí 150% 
průměrného ročního platu mají nárok na 1 tis. USD za každé pracovní místo, pokud zaplatí 
200% průměrného ročního platu, mají nárok na 2 tis. USD. Maximální částka, kterou může 
jedna společnost získat je 5 mil. USD a v jenom daňovém období je možné vybrat pouze 25% 
z celkové sumy. O tuto pobídku se mohou ucházet nové i expandující společnosti.  
 
Qualified Defense and Space Contractor Tax Refund (QDSC): 
Stát Florida se snaží zachovávat a zvyšovat zaměstnanost v náročně technologických oborech. 
Proto podporuje dodavatele úřadům jako jsou obrana, státní bezpečnost a vesmírné programy. 
Společnosti mohou získat daňové odpočty v hodnotě 3 tis. až 6 tis. USD za každé vytvořené 
nebo zachované pracovní místo – viz informace nahoře. 
 
Capital Investment Tax Credit (CITC): 
Tato pobídka je používána k přilákání a růstu kapitálově náročných odvětví a má formu 
každoročního daňového odpočtu z daně z příjmu a to až na období 20 let. Podporované 
projekty zahrnují obnovitelnou (neznečišťující) energii, lékařské technologie, finanční služby, 
informační technologie, křemíkové (silikonové) technologie, výrobu dopravních zařízení a 
výstavbu hlavních sídel/centrál společností. Musí být vytvořeno alespoň 100 pracovních míst 
a investováno 25 mil. USD. Tyto kapitálové náklady zahrnují všechny náklady na pořízení, 
výstavbu, instalaci a vybavení vynaložené od počátku výstavby projektu až do jejího 
ukončení. Hodnota každoročního daňového odpočtu na 20 let po dokončení výstavby je 
odvozena od daňové povinnosti projektu ve statě Florida a od množství investovaného 
kapitálu. 
 
Dotace: 
 
High Impact Performance Incetive Grant (HIPI): 
Dotace jsou poskytovány společnostem v odvětvích určených Úřadem pro turistiku, obchod a 
ekonomický rozvoj („Office of Tourism, Trade and Economic Development“). Zahrnuty jsou 
tyto oblasti: obnovitelná (neznečišťující) energetika, lékařská technika, finanční služby, 
křemíkové (silikonové) technologie, výroba dopravních zařízení a hlavní sídla společností. 
Musí být vytvořeno alespoň 100 nových pracovních míst a investována částka alespoň 100 
mil. USD během 3 let. Schválení žadatelé o tyto dotace obdrží 50% z celkové dotace na 
začátku provozu a zbytek po splnění zmíněných požadavků ohledně množství pracovních míst 
a výše investice.  
 



Školení zaměstnanců: 
 
Quick Response Training Program (QRT): 
Tento program podporuje školení zaměstnanců nových i již existujících expandujících 
společností. Společnosti mohou využít vlastní systém školení, školení poskytnuté jinými 
společnostmi nebo školy místního školského systému. Náklady, které mohou být proplaceny, 
zahrnují učitelské platy, náklady na vývoj osnov a náklady na učebnice a manuály. Tento 
program se přizpůsobuje potřebám jednotlivých společností. 
 
Incumbent Worker Training Program (IWT): 
Tento program poskytuje školení zaměstnaných pracovníků, a tím pomáhá udržet 
konkurenceschopnost pracovních sil státu Florida v globálním měřítku a zachování již 
existujících společností. Program je k dispozici všem obchodním společnostem ve státě 
Florida, které byly v provozu alespoň 1 rok před podáním žádosti, a které potřebují školení 
pro své stávající zaměstnance. Přednost je dána projektům v ekonomicky zaostalejších 
oblastech, venkovských oblastech, kontaminovaných oblastech  apod. 
 
Infrastruktura: 
 
Economic Development Transportation Fund: 
Tento program, také označován jako tzv. „silniční fond“, byl vytvořen za účelem zmírnit 
dopravní problémy, které nepříznivě ovlivňují rozhodnutí o umístění, či expanzi určité 
společnosti do státu Florida. Dotace (až 3 mil. USD) je odvozena od množství nových a 
zachovaných pracovních míst a od velikosti nákladů na dopravní projekt. 
 
Pobídky pro zvláštní případy: 
 
Rural Incentives (venkovské pobídky): 
Stát Florida podporuje ekonomický růst v celém státě nabízením zvýšených dotací a 
snižováním platových limitů v mimoměstských oblastech. Dále existují dva programy – 
„Rural Community Development Revolving Loan Fund“ a „Rural Infrastucture Fund“, které 
pomáhají společnostem řešit problémy, které jsou specifické pro venkovské oblasti. 
 
Urban Incentives (městské pobídky): 
Zvýšené dotace a snížené platové limity jsou také nabízeny společnostem v městských 
oblastech, které se potýkají s okolnostmi ovlivňující ekonomickou životaschopnost určité 
komunity a narušující soběstačnost obyvatel. 
 
Enterprise Zone Incentives (pobídky zón určených k ekonomickému růstu: 
Stát Florida má k dispozici několik daňových pobídek pro společnosti, které se rozhodnou 
vytvořit pracovní místa v tzv. „Enterprise Zones“, což jsou oblasti zaměřené na ekonomickou 
revitalizaci. Tyto pobídky zahrnují odpočty z daně z obratu („Sales Tax“) a ze spotřební daně 
(„Use Tax“), vrácení daně za stroje a zařízení použité v této zóně, vrácení daně za stavební 
materiály a osvobození od daně za elektrickou energii použitou v této zóně. 
 
Brownfield Incentives (pobídky v kontaminovaných oblastech): 
Pobídky jsou také nabízeny společnostem, které se usadí v tzv. „Brownfield Zones“, což jsou 
průmyslové a komerční oblasti nevyužívané kvůli znečištění životního prostředí.  



Program „Brownfield Redelopment Bonus Refund“ podporuje sanace a vytváření pracovních 
míst v těchto oblastech. Schválení žadatelé získají částku až 2.5 tis. USD vrácené daně za 
každé vytvořené pracovní místo. 
 


