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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává publikace, kterou můžete využít jako praktického rádce 
v řešení situací a problémů spojených se zdaněním příjmů fyzických a právnic-
kých osob. Vzhledem k tomu, že oblast zdanění příjmů je poměrně široká a roz-
manitá, věříme, že oceníte zvolenou strukturu knihy a obsah jejích jednotlivých 
kapitol, v jejichž textu můžete nalézt řadu zajímavých stanovisek jak k běžným, 
tak k některým specifi ckým otázkám, a prominete nám, že nebylo možné uvést 
všechny problémy a řešení.

Publikace je zacílena na obecné principy zdanění příjmů fyzických a práv-
nických osob, metodiku stanovení základu daně, principy posuzování daňové 
účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) včetně vazby na účetní záznamy, prin-
cipy uplatnění nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek a slev 
na dani.

Jsou zdůrazněna i některá speciální témata, jako např. zdanění provozovatelů 
solárních elektráren, zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění posky-
tovaná zaměstnancům, některé vybrané otázky spojené s fi nančním leasingem, 
odpisy pohledávek a tvorba opravných položek k pohledávkám. Dále se v pub-
likaci můžete setkat s problematikou daňového řešení technického zhodnocení 
u nájemce a u pronajímatele a nechybí ani rozbor ustanovení, která mají zame-
zit vyhýbání se daňové povinnosti, jakou jsou pravidla nízké kapitalizace. 

Publikace se zabývá i inkorporací daně dědické a darovací do zákona o da-
ních z příjmů. Výklad je obohacen o řadu praktických a názorných příkladů.

Kniha také refl ektuje změny v zákoně od daních z příjmů, které nabývají 
účinnosti v průběhu první poloviny roku 2017 a jež lze uplatnit pro zdaňovací 
období započaté v roce 2017 (změny byly přijaty v rámci tzv. daňového balíčku, 
původně zveřejněno pod sněmovním tiskem č. 873).
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 Úvod

Tímto bych ráda poděkovala spoluautorům, kteří, jak doufám, dopomohli 
vytvořit publikaci přínosnou pro široký okruh  čtenářů.

V Brně dne 20. 3. 2017

Za autorský kolektiv
Ing. Ve ronika Dvořáková, Ph.D.
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