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Kansas 

Organizace podporující investice 

Kansas Department of Commerce 
Adresa: 1000 S.W. Jackson St., Suite 100, Topeka, KS 66612 
Kontaktní osoba: John Watson 
Email: jwatson@kansascommerce.com 
Telefon: 1-785-296-1866 
Web: www.kansascommerce.com  

Základní informace o Kansasu 

Hlavní město: Topeka  
Počet obyvatel: 2 818 747 (33. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 13,1 obyv./km² (40. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 49 189 USD (28. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 4 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (dobytek, pšenice, kukuřice), letecký průmysl, 
telekomunikace, navigační technologie (Garmin) 
 
Kansas patří díky své poloze v takzvaném „kukuřičném pásu“ mezi zemědělsky nejúrodnější 
státy USA. Ve státě mají svá sídla či centra výroby významné letecké (Cessna, Boeing) 
a telekomunikační společnosti (Sprint Nextel). 
 
Časopis Forbes zařadil Kansas na desáté místo svého žebříčku „Best States For Business“ 
(Nejlepší státy pro podnikání, 2010).1 Kansas se rovněž umístil mezi první desítkou států 
v osmi z dvaceti kategorií žebříčku „2010 Rankings Report“ magazínu Business Facilities,  
a to hlavně díky svému potenciálu pro hospodářský růst, výzkumu v oblasti biopaliv, systému 
vzdělávání a příznivým podmínkám pro rozvoj větrné energetiky.2 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Energetika 

Alternative-Fuel Fueling Station Tax Credit 

Výdaje určené k provozu čerpacích stanic prodávajících alternativní paliva jsou předmětem až 
čtyřicetiprocentní slevy na dani z příjmu. Tato sleva dosahuje maximální výše 100 tis. dolarů. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=276 
 

                                                 
1 http://www.forbes.com/2010/10/13/best-states-for-business-business-beltway-best-states_slide_11.html 
2 http://www.wibw.com/localnews/headlines/100883599.html 
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Biodiesel Fuel Producer Incentive 

Výrobci bionafty díky tomuto programu obdrží 30 centů za každý prodaný galon paliva. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=276  
 

Coal or Coke Gasification Nitrogen Fertilizer Plant 

Tento program je určený firmám, jež vyrábí dusíkatá hnojiva na bázi zplyňování uhlí či 
koksu. Tyto společnosti mohou získat slevu na dani z příjmu ve výši až deset procent 
z celkové výše investice. Nová zařízení jsou navíc vyjmuta z povinnosti platit majetkovou daň 
(property tax) po dobu deseti let. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=276  
 

Wind and Solar Bond Financing 

Firmy, které vyrábějí zařízení na produkci větrné a solární energie, se mohou ucházet 
o získání státní dotace do výše až pěti mil. dolarů. Společnosti musí v Kansasu investovat 
minimálně 30 mil. dolarů a zaměstnat 200 zaměstnanců na plný úvazek do pěti let od zahájení 
projektu. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=276  
 

• Tvorba nových pracovních míst 

Work Oportunity Tax Credit 

Firmy, které své zaměstnance vyberou z řad lidí čelících na trhu práce znevýhodněným 
podmínkám, mohou získat slevu na federální dani z příjmu ve výši až 2 400 dolarů na 
zaměstnance během prvního roku jeho působení ve firmě. Mezi znevýhodněné skupiny 
obyvatelstva patří nezaměstnaná a nestudující mládež ve věku 16 – 24 let, příjemci 
potravinových kupónů ve věku 18 – 39 let, obyvatelé zanedbaných rurálních oblastí ve věku 
18 – 39 let či váleční veteráni (pro ně platí sleva až 4 800 dolarů v prvním roce zaměstnání). 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=147  
 

Enterprise Zones 

Jedná se o program určený k rozvoji zanedbaných častí Kansasu. Firmy, jež investují 
do daných regionů, mohou získat až 100% slevu na dani z příjmu. Výše slevy se odvíjí 
od lokality a počtu nově vytvořených pracovních míst.. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=138  
 

Kansas Industrial Zones 

Firmy, které vytvoří alespoň jedno pracovní místo v určitých předem stanovených oblastech 
Kansasu, mohou požádat o proplacení výdajů určených k zaškolení nových zaměstnanců. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/DocumentView.aspx?DID=51  
 

Promoting Employment Across Kansas Program 

Tento program je určený firmám, které buď přesunují pracovní místa z jiného státu 
do Kansasu nebo vytvářejí nová pracovní místa v Kansasu prostřednictvím rozšíření své 
firemní činnosti. V případě splnění podmínek programu může firma získat až 95% slevu 
na srážkové dani z příjmu zaměstnanců (payroll withholding tax).  

http://ks-kdoc.civicplus.com/DocumentView.aspx?DID=412 
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• Další 

High Performance Incentive Program 

Tento program je určen firmám, jež platí vyšší než minimální mzdu, investují do rozvoje 
pracovních schopností svých zaměstnanců či vkládají kapitál do nových technologií. Firmy 
mohou získat desetiprocentní slevu na dani z příjmu v případě investice alespoň 50 tis. dolarů 
do zařízení firmy. Na školení zaměstnanců je rovněž k dispozici částka až 50 tis. dolarů. 

http://ks-kdoc.civicplus.com/index.aspx?NID=136  


