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PO T4–007 | Tvorba a používání rezerv – 
soudní spor, rezerva na opravy,  
rezerva na odpady,  
rezerva na nevybranou dovolenou 

1. Tvorba rezervy na soudní spor

Tvorba rezervy Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

Běžné účetní období 202x

1.

31. 12. 202x
Soudní spor o částku 1 mil Kč s vodohospodářskou společností
o fakturu za opravu vodoměrů je podle vyjádření právního
zástupce pravděpodobnost 60 %, že vodohospodářská společnost 
soudní spor vyhraje, soudní poplatky a úroky odhad cca 100 tisíc 
Kč, hlavní činnost 
Možný propočet: ... 

660 555N 441/A

Následující účetní období 202x+1

46
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2.  Tvorba rezervy podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
na rozpočtovanou činnost

Tvorba rezervy Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

Běžné účetní období 202x

1.

31. 12. 202x
Tvorba technických rezerv a rezerv Rezervy, u nichž zvláštní zákon
uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, např. § 48 a § 49 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech

400 555D 441/A

Následující účetní období 202x+1

3.  Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku podle zákona
o rezervách č. 593/1992 Sb.

Tvorba rezervy Částka 
v Kč

Účet

MD Dal

Běžné účetní období 202x – první rok tvorby rezervy

1.

31. 12. 202x
Tvorba rezervy na opravu – daňová
Absolutní částka na opravu budovy v majetku organizace
využívané pro nebytovou činnost činí podle rozpočtu 400 000 Kč,
budova je pronajímána v hlavní činnosti
Oprava je plánována na r. 202x

200 000 555N 441/A
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4. Tvorba rezervy na nevyplacenou dovolenou

Tvorba rezervy Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

Běžné účetní období

1.
31. 12. 202x
Účetní rezerva na nevyplacenou dovolenou roku 202x
Propočet z mezd 120 tisíc Kč

Následující účetní období 202x+1

Ukázka z vnitřního předpisu – příklad




