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Nebraska 

Organizace podporující investice 

Department of Economic Development 
Adresa: 301 Centennial Mall South, 4th floor, Lincoln, NE 68509 
Kontaktní osoba: Richard Baier 
Email: richard.baier@nebraska.gov 
Telefon: 1-402-471-3111 
Web: www.neded.org  

Základní informace o Nebrasce 

Hlavní město: Lincoln 
Počet obyvatel: 1 796 619 (38. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 8,9 obyv./km² (43. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 49 231 USD (27. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 5,58 – 7,81 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (dobytek, kukuřice, sójové boby), potravinářský 
průmysl (ConAgra Foods), finančnictví (Berkshire Hathaway), strojírenství (Kawasaki 
Motors Manufacturing) 
 
Přestože byla dříve považována za součást tzv. „Velké americké pouště“, Nebraska patří mezi 
jeden z nejúrodnějších států USA a zemědělství tvoří významnou složku ekonomiky státu. 
Díky své centrální poloze může Nebraska nabídnout hustou síť dálniční a železniční dopravy, 
což zvyšuje její atraktivitu pro potenciální investory. Nebraska má jednu z nejnižších cen 
elektřiny v USA. Stát se řadí na šesté místo žebříčku států USA s největším potenciálem pro 
využívání větrné energie a na místo deváté z hlediska potenciálu pro solární energii.1 
 
Příznivé podmínky pro podnikání vynesly Nebrasce zařazení na žebříček deseti 
nejatraktivnějších států pro podnikání magazínu Forbes.2 Ve státě rovněž sídlí pět firem ze 
seznamu Forbes 500 (seznam pěti set nejlepších amerických společností), mezi něž patří 
konglomerátní holdingová společnost Berskhire Hathaway finančníka Warrena Buffetta.3  

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

•  Logistika, kamionová doprava 

Nebraska neuvaluje daň na zásoby zboží na skladě (inventory tax), díky čemuž je ideálním 
místem pro výstavbu logistických center. 
 

                                                 
1 http://www.neded.org/content/view/987/2182/ 
2 http://www.neded.org/content/view/61/102/ 
3 http://www.neded.org/content/view/61/102/ 
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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 Nebrasce 
existují dvě -  Lincoln’s Foreign Trade Zone #59 a Omaha’s Foreign Trade Zone #19. Tyto 
zóny mohou firmám ušetřit 20 – 30 % z nákladů spojených s logistikou. 

http://www.neded.org/files/businessdevelopment/library/2009/TWDLIndInsert9-09Web.pdf  
 

• Zemědělství 

Agricultural Innovation Advantage 

Tento program poskytuje firmám vyrábějícím zemědělské produkty s přidanou hodnotou 
granty na výzkum, vývoj, vzdělávání a zaškolování zaměstnanců do výše 75 tis. dolarů. 

http://www.neded.org/content/view/120/309/ 
 

• Další 

Nebraska Advantage 

Nebraska Advantage je komplexní program, který dělí investiční pobídky do šesti kategorií 
podle velikosti dané investice, počtu pracovních míst, které státu Nebraska přinese, a oboru, 
v němž dané firma podniká. 
 
Kategorie 1 
Min. výše investice: 1 000 000 USD 
Min. počet nových pracovních míst: 10 
Obory: výzkum a vývoj, zpracovatelský průmysl, vývoj software a počítačových systémů, 
sledovací systémy a další 
Pobídky: slevy na daních z prodeje (sales tax) a z příjmu ve výši 3 % z celkové výše investice; 
slevy na daních z prodeje a příjmu ve výši 3 - 6 % ze mzdy zaměstnanců, kteří vydělávají 
alespoň 60 % průměrné mzdy v Nebrasce (výpočet podle klouzavého tarifu, výše slevy se 
odvíjí od výše platu zaměstnance); vrácení poloviny daně z nákupu zboží (sales tax) při 
nákupu kapitálových statků a dalšího vybavení určeného pro daný projekt 
 
Kategorie 2 
Min. výše investice: 3 000 000 USD 
Min. počet nových pracovních míst: 30 
Obory: stejné jako v kategorii 1 + telekomunikace, pojišťovnictví, doprava, webové portály, 
přesun sídla firmy do Nebrasky a další 
Pobídky: slevy na daních z prodeje (sales tax) a z příjmu ve výši 10 % z celkové výše 
investice; slevy na daních z prodeje a příjmu ve výši 3 - 6 % ze mzdy zaměstnanců, kteří 
vydělávají alespoň 60 % průměrné mzdy v Nebrasce (výpočet podle klouzavého tarifu, výše 
slevy se odvíjí od výše platu zaměstnance); vrácení 100 % daně z nákupu zboží při nákupu 
kapitálových statků a dalšího vybavení určeného pro daný projekt; odpuštění platby 
majetkové daně (personal property tax) na počítačové systémy či datové centrum až na deset 
let 
 
Kategorie 3 
Min. výše investice: 0 USD 
Min. počet nových pracovních míst: 30 
Obory: stejné jako v kategorii 2 
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Pobídky: slevy na daních z prodeje a příjmu ve výši 3 - 6 % ze mzdy zaměstnanců, kteří 
vydělávají alespoň 60 % průměrné mzdy v Nebrasce (klouzavý tarif) 
 
Kategorie 4 
Min. výše investice: 11 000 000 USD 
Min. počet nových pracovních míst: 100 
Obory: stejné jako v kategorii 2 
Pobídky: slevy na daních z prodeje a z příjmu ve výši 10 % z celkové výše investice; slevy na 
daních z prodeje a příjmu ve výši 10 % ze mzdy zaměstnanců, kteří vydělávají alespoň 60 % 
průměrné mzdy v Nebrasce;  vrácení 100 % daně z nákupu zboží při nákupu kapitálových 
statků a dalšího vybavení určeného pro daný projekt; odpuštění platby majetkové daně na 
počítačovou a zemědělskou techniku až na deset let 
 
Kategorie 5 
Min. výše investice: 33 000 000 USD 
Min. počet nových pracovních míst: cílem je udržet stálou zaměstnanost 
Obory: stejné jako v kategorii 2 
Pobídky: vrácení 100 % daně z nákupu zboží při nákupu kapitálových statků a dalšího 
vybavení určeného pro daný projekt; odpuštění platby majetkové daně na počítačové systémy 
či datové centrum až na deset let 
 
Kategorie 6 
Min. výše investice: 10 000 000 USD 
Min. počet nových pracovních míst: 75 
Obory: všechny, kromě retailových firem 
NEBO 
Min. výše investice: 100 000 000 USD 
Min. počet nových pracovních míst: 50 
Obory: všechny, kromě retailových firem 
Pobídky: slevy na daních z prodeje a z příjmu ve výši 15 % z celkové výše investice; slevy na 
daních z prodeje a příjmu ve výši 10 % ze mzdy zaměstnanců, kteří vydělávají alespoň 60 % 
průměrné mzdy v Nebrasce; vrácení 100 % daně z nákupu zboží při nákupu kapitálových 
statků a dalšího vybavení určeného pro daný projekt; odpuštění platby majetkové daně až na 
deset let 
 

Nebraska Advantage Rural 

Program funguje podobně jako Nebraska Advantage, zaměřuje se však na rurální oblasti 
a místa, kde žije alespoň třetina obyvatel pod hranicí chudoby. 
 
Informace o Nebraska Advantage a Nebraska Advantage Rural: 

http://www.neded.org/files/advantage/NEAdvantage_NOV_2010_WEB.pdf  
 
Online kalkulačka sloužící k výpočtu celkové výše výhod poskytnutých v rámci programu 
Nebraska Advantage v závislosti na výši investice a počtu nově vytvořených pracovních míst: 

http://www.neded.org/files/businessdevelopment/calculators/NE_Advantage_Benefit_Calculat
or.xls  


