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Kontakt:  Virginia Economic Development Partnership 

901 East Byrd Street 
P.O. Box 798 
Richmond, VA 23218-0798, USA 
Tel.: (804) 545-5700 (Business Investment), (804) 545-5750 (International 
Inquiries), (804) 545-5600 (General), (804) 545-5805 (Media) 
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Daňové pobídky 
 
Daň z příjmu (income tax): 
Sazba daně z příjmu („Corporate Income Tax“) ve státu Virgina je 6% a žádná jednotná daň 
není uvalena na celosvětové zisky virginských společností. Stát Virginie uděluje daňové úlevy 
na daně z příjmu za vytvoření mimořádného množství pracovních míst, za nákup 
certifikovaného zařízení používaného ke zpracování recyklovatelných materiálů, za výstavbu, 
rekonstrukci či koupi zařízení poskytující péči o děti zaměstnanců a za přeškolení 
zaměstnanců. 
 
Daň z majetku (property tax): 
Stát Virginie nedaní majetek na státní úrovni. Nemovitý a hmotný movitý majetek je zdaněn 
na lokální úrovni. Navíc se stát Virginie liší od většiny ostatních států tím, že jeho okresy 
(„Counties“) a města jsou dvě oddělené daňové jednotky. Společnosti platí daně z majetku 
kraji a městu v závislosti na jejich poloze. Stát Virginie nedaní: nehmotný majetek, zásoby 
zboží na skladě výrobce, nábytek, pevné součásti, firemní letadla výrobce a certifikované 
zařízení a výbavu na boj proti znečištění.  
 
Daň z obratu (sales tax) a spotřební daň (use tax): 
Kombinovaná daňová sazba daně ze státních a místních tržeb a daně spotřební je 5% a patří 
mezi nejnižší v zemi.  
 
Kompletní informace o zdanění se státě Virginie:  
 
Virginia Department of Taxation 
Post Office Box 1115 
Richmond, Virginia 23218-1115 
Tel.: (804) 367-8037 
www.tax.virginia.gov 
 
Pobídky programu „Enterprise Zones“: 
Tento program je speciálně zaměřen na ekonomický rozvoj a expanzi určitých oblastí státu 
Virginie a nabízí dvě státní pobídky. Pokud jsou splněny podmínky ohledně počtu 
zaměstnanců, o výši jejich platů a zdravotním pojištění, společnost má nárok na hotovostní 
dotace v rámci stovek amerických dolarů za každého zaměstnance ročně. Maximální počet 
dotací je 350 ročně. Společnosti a jednotlivci investující do „Enterprise Zones“ mají také 
nárok na hotovostní dotace, jejichž výše je procentuálně odvozena od částky investované do 
průmyslových, komerčních či smíšených nemovitostí.   
 
 



Pro další informace o programu „Enterprise Zones“ ve Virginii je třeba se obrátit na: 
 
Virginia Department of Housing and Community Development 
501 North Second Street 
Richmond, Virginia 23219 
Tel.: (804)371-7030 
www.dhcd.virginia.gov 
 
Program „Technology Zones“: 
Města a kraje státu Virginie mají možnost založit jednu nebo více tzv. „Technology Zones“, 
které mají pomoci určitým odvětvím v růstu. Společnosti usazující či expandující své operace 
v těchto zónách mohou získat místí povolení, osvobození od místních daní, různých místních 
vyhlášek apod. Pokud je jednou tato zóna založena, pobídky mohou být poskytovány až po 
dobu 10 let. 
 
Školení 
 
Virginia Jobs Investment Program (Program pro investice do pracovních příležitostí ve státě 
Virginia): 
Tento program poskytuje společnostem přizpůsobené služby týkající se nabírání a školení 
zaměstnanců a pomáhá snížit náklady s nabíráním a školením spojené. Služby jsou 
poskytovány společnostem, které vytvářejí nová pracovní místa nebo procházejí 
technologickou změnou. Služby zahrnují konzultační služby, organizační vývoj, služby 
týkající se elektronických medií a financování. Tyto služby jsou k dispozici pouze pro ziskové 
společnosti, které vytvoří pracovní místa (mimo maloobchod) na plný úvazek a s platem 
nejméně $10 na hodinu. Projekty, které se mohou kvalifikovat, jsou: výroba, distribuční 
centra, hlavní sídla firem, „call“ centra pro příchozí hovory, služby ohledně informačních 
technologií a zařízení pro vědu a výzkum. 
Zmíněný program poskytuje služby pomocí tří pobídek:  

• New Jobs Program podporuje expanzi již existujících společností a výstavbu nových 
zařízení. Musí být vytvořeno alespoň 25 nových pracovních míst během 12 měsíců a 
kapitálová investice musí být alespoň 1 mil. USD 

• Small Business New Jobs Program podporuje již existující virginské společnosti, které 
mají 250 a méně zaměstnanců. Společnosti musí vytvořit 5 nových pracovních míst 
během 12 měsíců a nová kapitálová investice musí být alespoň 100 tis. USD 

• Retraining Program, neboli přeškolovací program, poskytuje služby a financování 
výrobním společnostem a distribučním centrům, které podstupují technologickou 
inovaci, a tudíž potřebují přeškolit své zaměstnance. Společnost musí mít alespoň 10 
zaměstnanců na plný úvazek, kteří potřebují přeškolení, a alespoň 500 tis. USD jako 
kapitálovou investici. 

 
Pro více informací je potřeba se obrátit na: 
 
Virginia Department of Business Assistance 
Post Office Box 446 
Richmond, Virginia 23218-0446 
Tel.: (804) 371-8120, e-mail: wfs@vdba.virginia.gov 
www.dba.virginia.gov/workforce 
 
 



Virginské vyšší střední školy a zákon o investici do pracovních sil: 
Podle zákona „Workforce Investment Act“ z roku 1998 získávají jednotlivé státy od federace 
dotace na podporu zaměstnanosti a školení. Tyto dotace jsou spravovány celostátními a 
místními radami. V poslední době se virginské vyšší střední školy („Community Colleges“) 
staly hlavními poskytovateli této podpory na státní úrovni. Se svými 23 školami a 40 areály je 
virginský systém vyšších středních škol nákladově efektivním způsobem poskytování 
podpory společnostem, které se chtějí usadit či expandovat ve státě Virginie. Seznam služeb, 
které tyto školy nabízejí, zahrnuje například konzultační služby, vzdělávání dospělých, 
přeškolovací kurzy apod.  Výhody, které zaměstnavatelé mohou získat, zahrnují: poukázky na 
školení, proplacení až 50% platu zaměstnance v době školení a proplacení až 50% výdajů na 
školení zaměstnanců. 
 
Pro více informací je třeba se obrátit na: 
 
Virginia Community College System 
101 North 14th Street 
Richmond, Virginia 23219 
Tel.: (804) 819-4947 
www.vccs.edu 
 
Infrastruktura 
  
Program „Economic Development Access“: 
Virginské Ministerstvo dopravy („Virginia Department of Transportation“) spravuje program 
podporující zpřístupnění nových a expandujících výrobních a zpracovatelských center, 
zařízení pro vědu a výzkum, distribučních center, center krajských služeb, hlavních sídel 
společností aj. Tento program může být využit na opravu silnic stávajících či výstavbu 
nových. Maximální dotace na tyto silnice je 500 tis. USD, avšak Ministerstvo dopravy 
financuje dalších 150 tis. USD, pokud stejnou částkou přispěje ještě jiný zdroj. Maximální 
celková dotace na silnice a železnice (viz níže) může dosáhnout až 5.5 mil. USD. 
 
Více informací o programu „Economic Development Access“ je k dispozici zde: 
 
Director of Local Assistence Division 
Virginia Department of Transportation 
1401 East Broad Street 
Richmond, Virginia 23219 
Tel.: (804)786-2746 
www.virginiadot.org/business/local-assistance.asp 
 
Program „Rail Industrial Access“: 
Tento program poskytuje dotace na výstavbu železničních kolejí do nových nebo výrazně 
rozšířených průmyslových a komerčních projektů, které mají pozitivní vliv na ekonomický 
rozvoj státu Virginie. Finanční podpora pro jeden kraj nebo město je omezená na 450 tis. 
USD na jeden fiskální rok a tato dotace může být použita pouze na jeden projekt. Stát může 
poskytnout až 300 tis. USD a jakékoliv další dotace musí být dorovnány z jiného zdroje ve 
stejné výši. Maximální celková dotace na silnice (viz výše) a železnice může dosáhnout až 5.5 
mil. USD. 
 
Více informací o programu „Rail Industrial Access“ je k dispozici zde: 



Virginia Department of Rail and Public Transportation 
1313 East Main Street, Suite 300 
Post Office Box 590 
Richmond, Virginia 23218-0590 
Tel.: (804)786-4440 
www.drpt.virginia.gov 
 
Transportation Partnership Opportunity Fund: 
Tento program je spravován Ministerstvem dopravy („The Virginia Department of 
Transportation“) a poskytuje dotace, úvěry a další druhy finanční podpory, které je možné 
mimo jiné použít k řešení problémů s dopravou. Projekty, které získají podporu tohoto 
programu, po dokončení nespadají do soukromého vlastnictví, ale zůstávají nebo se stávají 
veřejným majetkem. Zažádat o tuto podporu nebo získat další informace je možné zde: 
 
Virginia Department of Transportation 
Director, Innovative Finance and Revenue Operations Division 
1401 East Broad Street 
Richmond, Virginia 23219 
Tel.: (804)786-0606 
www.virginiadot.org/projects/tpof.asp 
 
Diskreční pobídky: 
 
Diskreční pobídky jsou specifické tím, že výše daňových úlev a ostatních výhod je 
předmětem uvážení zodpovědného orgánu či osoby a často se liší případ od případu.  
 
První takovou pobídkou je tzv. Governor’s Opportunity Fund, jenž poskytuje výhody 
například za kapitálové investice, vytvoření pracovních míst nebo přemístění společnosti do 
Kalifornie. Výše výhod a dotací z tohoto fondu musí být odsouhlasena Ministrem financí a 
Guvernérem státu Virginia. 
 
Dalšími diskrečními pobídkami jsou Virginia Investment Partnership Grant a Major Eligible 
Employer Grant. Obě tyto pobídky byly vytvořeny jako podněty k uskutečnění dalších 
kapitálových investic již existujícími virginskými společnostmi, které ve státě operují již 
alespoň 5 let.  

• Virginia Investment Partnership Grant je zaměřen na výrobce nebo R&D podporující 
výrobu, který uskuteční kapitálovou investici v hodnotě alespoň 25 mil. USD a 
alespoň udrží stávající množství pracovních míst 

• Major Eligible Employer Grant je zaměřen na velké zaměstnavatele (výrobní i 
nevýrobní), kteří uskuteční kapitálovou investici v hodnotě alespoň 100 mil. USD a 
vytvoří alespoň 1 tisíc nových pracovních míst (alespoň 400 míst, pokud průměrný 
plat je alespoň dvojnásobkem běžného průměrného platu v oblasti) 

 
Výše výhod u obou těchto pobídek musí být odsouhlasena Ministrem financí a Guvernérem 
státu Virginie. 
 
 
 
 



Poslední diskreční pobídkou je Virginia Economic Development Incentive Grant, která byla 
vytvořena jako podnět k investicím a tvorbě nových pracovních míst spojených s umístěním 
významných hlavních ústředí, administrativních operací a operací sektoru služeb do státu 
Virginie. Společnost usazující se v oblasti, která měla podle sčítání lidu z roku 2000 alespoň 
300 tisíc obyvatel, musí: 

• Vytvořit alespoň 400 nových pracovních míst na plný úvazek s průměrnou mzdou o 
alespoň 50% vyšší než je místní průměr nebo 300 nových pracovních míst  průměrnou 
mzdou o alespoň 100% vyšší než je místní průměr  

• Uskutečnit kapitálovou investici v hodnotě alespoň 5 mil. USD nebo 6500 USD na 
každé pracovní místo (kterákoliv hodnota je vyšší) 

 
Společnost usazující se v kterékoliv jiné oblasti musí: 

• Vytvořit 200 nových pracovních míst na plný úvazek s průměrnou mzdou alespoň o 
50% vyšší než je místní průměr 

• Uskutečnit kapitálovou investici v hodnotě alespoň 6500 USD za každé pracovní 
místo. 

 
Výše výhod a dotací z tohoto fondu musí být odsouhlasena Ministrem financí a Guvernérem 
státu Virginie. K získání těchto výhod se společnost nesmí účastnit jiných virginských 
dotačních programů. 
 
Informace o způsobu, jakým lze o tyto diskreční pobídky zažádat, jsou k dispozici zde: 
 
Virginia Economic Development Partnership 
Podt Office Box 798 
Richmond, Virginia 23218-0798 
Tel.: (804)545-5610  
www.yesvirginia.org  
 
Financování: 
 
Virginia Small Business Financing Authority (VSBFA): 
Tato instituce poskytuje různé druhy finanční podpory menším podnikům. Malý podnik je pro 
tyto účely definován jako podnik s maximálně 10 mil. USD v tržbách ročně (v každém z 
posledních tří let), podnik s maximální čistou hodnotou 2 mil. USD nebo podnik s méně než 
250 zaměstnanci.  
 
Virginia Small Business Financing Authority 
Post Office Box 446 
Richmond, Virginia 23218-0446 
Tel.: (866)248-8814 
www.dba.virginia.gov/financing_business.shtml  
 
Regionální podpora 
 
Tobacco Region Opportunity Fund: 
Tento fond podporuje tvorbu nových pracovních míst, nové investice a případně nová odvětví 
v krajích, kde se tradičně produkuje tabák. Podpora může být použita k mnoha účelům od 
výstavby nové infrastruktury až po přeškolení zaměstnanců.  
 



Více informací zde: 
 
The Virginia Tobacco Indemnification nad Community Revitalization Commission 
7th & Franklin Building 
701 East Franklin Street, Suite 501 
Richmond, Virginia 23219 
Tel.: Tel.: (804)225-2027 
www.tic.virginia.gov/  
 
Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA): 
Účelem této instituce je podporovat tzv. Virginský e-Region. Tento region se nachází 
v jihozápadním cípu státu Virginie, který je znám svou bohatostí na suroviny jako jsou uhlí, 
dřeviny a plyn a svou velice strategickou polohou mezi východní a středozápadu USA. 
Hlavními odvětvími jsou zde například informační technologie, energetika, vzdělávání, nové 
technologie atd. VCEDA nabízí nízko úrokové půjčky, které mohou být použity na nákup 
nemovitostí, výstavbu nebo expanzi budov a nákup strojů a zařízení. K získání těchto půjček 
musí společnosti vytvořit pracovní místa a přinést tomuto regionu zisk. Přednost je dána 
společnostem, které zažádají o půjčku v hodnotě menší než 10 tis. USD na každé nově 
vytvořené pracovní místo, a které zaplatí 150% současné federální minimální mzdy na konci 
prvního roku zaměstnání. Přednost bude také dána společnostem, které vytvoří alespoň 25 
pracovních míst během prvních 12 měsíců. Více informací je k dispozici zde: 
 
Virginia Coalfield Economic Development Authority 
Post Office Box 1060 
Lebanon, Virginia 24266 
Tel.: (276)889-0381, e-mail: mail@vaceda.org 
www.vaceda.org,  www.e-Region.org. 
 


