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Nevada 

Organizace podporující investice 

Nevada Commission on Economic Development 
Adresa: 808 W. Nye Lane, Carson City, NV 89703 
Kontaktní osoba: Alan diStefano 
Email: adistefano@diversifynevada.com 
Telefon: 1-775-687-9912 
Web: www.expand2nevada.com  

Základní informace o Nevadě 

Hlavní město: Carson City 
Počet obyvatel: 2 643 085 (35. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 9,3 obyv./km² (42. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 56 348 USD (15. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: není 
 
Hlavní oblasti podnikání: turismus, herní a zábavní průmysl, hornictví (zlato, stříbro), 
zemědělství (chov dobytka) 
 
Ekonomika státu Nevada se v urbanistických centrech zaměřuje převážně na turistický  
a zábavní průmysl, důsledkem čehož má Nevada zdaleka největší počet hotelových pokojů na 
obyvatele v celých USA. Jen hotelnictví zaměstnává téměř třetinu ekonomicky aktivních 
obyvatel státu.1 Mimoměstské oblasti jsou historicky centry hornictví. Cílem nevadské vlády 
je diverzifikace ekonomiky, a proto se státní investiční pobídky zpravidla nevztahují na výše 
zmíněné sektory ekonomiky. 
 
Jednou z hlavních předností Nevady je fakt, že nevybírá státní daň z příjmů právnických 
a fyzických osob. Několik nevadských společností podnikajících v zábavním průmyslu patří 
dle časopisu Fortune mezí 500 největších firem v USA (MGM Mirage, Las Vegas Sands, 
Harrah’s Entertainment).2 Magazín Tax Foundation ohodnotil daňovou politiku Nevady ve 
vztahu k firmám jako čtvrtou nejlepší v USA. Stát se pravidelně umisťuje na předních 
příčkách žebříčků, jež hodnotí příznivost podmínek jednotlivých států USA pro 
podnikatelskou činnost. 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Energetika 

Property Tax Abatement for Recycling 

Pokud firma recykluje alespoň 50 % odpadu ze své produkce nebo získává většinu elektřiny 
z odpadu, má nárok na slevu na dani z majetku fyzických osob (personal property tax). Firma 

                                                 
1 http://www.ahla.com/uploadedFiles/AHLA/government_affairs/State_Fact_Sheets/Nevada.pdf 
2 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/states/NV.html 
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musí rovněž vyplácet mzdy ve výši alespoň 100 % průměrné nevadské mzdy a vytvořit 15 
nebo 75 nových pracovních míst v závislosti na velikosti města, ve kterém sídlí (15 v případě 
sídel, v nichž žije méně než 100 tis. obyvatel, 75 v případě měst s  populací přesahující 
100 tis. obyvatel). 

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy11_recyclable.pdf  
 

• Podpora nových odvětví 

Sales and Use Tax Abatement 

Tento program nabízí slevu na nepřímé dani z nákupu dlouhodobého majetku (sales tax), díky 
čemuž daňová sazba klesá na 2 % z ceny zakoupeného zboží. Tato nabídka se nevztahuje na 
koupě budov, zdravotnických přístrojů, herní průmysl a hornictví. Za programem stojí snaha 
o diverzifikaci nevadské ekonomiky, a proto se na získání zvýhodněné daňové sazby vztahují 
minimální požadavky na výši investice a počet nově vytvořených pracovních míst, která jsou 
přímo svázána s daným nákupem zboží. Obě hodnoty se odvíjí od velikosti sídla, v němž 
firma podniká. 

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy11_sales_&_use_tax_abatement.pdf  
 

Sales Tax Deferral 

Nevada nabízí odložení platby nepřímé daně z nákupu dlouhodobého majetku (sales tax). 
Daně, jež firma dluží mohou být rozloženy na měsíční splátky po dobu až 60 měsíců. Pobídka 
se nevztahuje na herní průmysl a hornictví. Minimální výše ceny nakoupeného zařízení je 
100 tis. dolarů, minimální počet nově vytvořených pracovních míst je deset. 

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy11_sales_&_use_tax_deferral.pdf  
 

Intellectual Property Abatement 

Jedná se o program určený firmám, jež se zabývají rozvojem invencí a duševního vlastnictví. 
V případě, že vytvoří alespoň deset nových pracovních míst a zaváží se vyplácet alespoň 
100 % průměrné nevadské mzdy svým zaměstnancům, mohou zažádat o slevu na dani 
z nákupu zboží (sales tax), na dani z majetku fyzických osob (personal property tax) nebo 
dani z mezd vyplácených zaměstnancům (modified business tax).  

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy11_ip.pdf  
 

• Tvorba nových pracovních míst 

Modified Business Tax Abatement 

Program je zaměřen na daně z mezd vyplácených zaměstnancům (modified business tax). 
Firma může v případě zájmu zažádat o slevu ve výši 50 % z této daně během prvních čtyř let 
svého podnikání. Minimální počet nově vytvořených pracovních míst je buď 15 nebo 75 
podle velikosti sídla, ve kterém firma působí. 

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy11_modified_business_tax.pdf 
 

Personal Property Tax Abatement 

Nově vzniklé či expandující firmy mohou zažádat o slevu na dani z majetku fyzických osob 
(personal property tax) ve výši až 50 % po dobu až deseti let. Firma musí v Nevadě zůstat 
alespoň pět let, vyplácet minimálně průměrnou mzdu a vytvořit buď 15 nebo 75 nových 
pracovních míst v závislosti na velikosti města, v němž působí. Na zřetel se bere rovněž výše 
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investice, obor, do něhož je investováno, a velikost města, ve kterém se firma rozhodne 
působit. 

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy11_personal_property_tax_abatement.pdf  
 

Train Employees Now (TEN) 

TEN nabízí firmám asistenci při zaškolování nových zaměstnanců, jež mají trvalý pobyt 
v Nevadě. Firma musí mít zájem o zaškolení alespoň deseti zaměstnanců, zůstat v Nevadě po 
dobu alespoň pěti let a vyplácet mzdu ve výši minimálně 80 % průměrné mzdy v Nevadě. 

http://www.diversifynevada.com/images/uploads/fy_11_ten.pdf  


