
Dobrý deň, 

 

týmto nadväzujem na tému daňovej optimalizácie v súvislosti s tvorbou rezervy na lesnú 

pestovnú činnosť. Chcem cteným kolegom z radov účtovníkov dopovedať to, na čo som na 

včerajšom školení, 7.2.2017 vo Zvolene už nemohla, z časových dôvodov, reagovať.  

 

Opieram sa pri tom o odborný článok z PORADCU, ktorý vyšiel v  roku 2008, kedy sa 

zmenila metodika účtovania tvorby a čerpania rezerv. Na úvod treba povedať dve veci. 

Rezervu možno tvoriť na čokoľvek, avšak z pohľadu toho, či, kedy a ako ovplyvňuje základ 

dane, sa rôznia. Rezerva na lesnú pestovnú činnosť patrí medzi  zákonné rezervy. Základ dane 

ovplyvní v roku jej vytvorenia, ale aj v roku čerpania. Pokiaľ v roku vytvorenia nám zvýši  

celkové náklady a zníži základ dane, tak v roku čerpania vzniknuté výdavky už neúčtujeme do 

nákladov, ale ako čerpanie rezervy, a preto nevstúpia do základu dane, a ovplyvnia ho 

smerom hore. Zo spomínaného článku vyberám: 

 

Rezerva na lesnú pestovnú činnosť  

 

Rezerva na lesnú pestovnú činnosť predstavuje tzv. nákladovú rezervu. Jej tvorba vyplýva 

z potreby naakumulovať v účtovnej jednotke finančné zdroje na budúce výdavky. Táto 

rezerva svojím charakterom nespĺňa podmienky definície rezervy podľa súčasne platného 

zákona o účtovníctve. Jej tvorba nevyplýva z povinnosti krytia budúceho záväzku účtovnej 

jednotky z minulej činnosti. Z tohto dôvodu nie je rezerva na lesnú pestovnú činnosť zaradená 

v § 19  postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Možnosť tvorby rezervy na lesnú 

pestovnú činnosť však vyplýva z § 20 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov. 

 

Účtovanie rezervy v podvojnom účtovníctve 

 

Príklad: 

  

Účtovná jednotka, ktorej predmetom je hospodárenie v lese, ťažba drevnej hmoty a jej 

spracovanie, sa rozhodla tvoriť v rokoch 2007 – 2010 na základe lesného hospodárskeho 

plánu a projektu lesnej pestovnej činnosti rezervu vo výške 500 000 Sk ročne.  

Ako postupovať v účtovnej jednotke pri účtovaní tvorby rezervy v roku 2007? Čerpanie 

rezervy bude v roku 2011. 

 

Účtovanie: 

 

Text  MD  D  Suma v Sk  

rok 2007 - 2010     

1.Tvorba rezervy  548  451  2 000 000  

 

548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť  451 - Rezervy zákonné  

1.  2 000 000    1.  2 000 000  

 

 



Text  MD  D  Suma v Sk  

rok 2011     

1.Zúčtovanie rezervy     

Skutočné náklady na pestovnú činnosť: dodávateľsky  451  321  1 900 000  

2. Zrušenie nepoužitej rezervy  451  548  100 000  

 

451 - Rezervy zákonné  548 - Ostatné nákladyna hospodársku činnosť  

1.  1 900 000  Zs  2 000 000   2.  100 000  

2.  100 000       

 

321 - Dodávatelia  

 1.  1 900 000  

 

 

Z uvedeného vyplýva, že zákonom nám síce bola daná možnosť, aby sme si vytvorili zdroje 

na pokrytie nákladov, ktoré predpokladáme, že ich budeme mať v budúcnosti v súvislosti 

s obnovou lesa, a to z prostriedkov, ktoré máme k dispozícii v čase, keď rezervu vytvárame, 

ale zákonodarca to neurobil z dôvodu, aby nám dal do rúk prostriedok, ktorý nám má umôžniť 

znížiť si daňový základ vždy, kedy by sa nám to hodilo, a to z rôznych iných dôvodov. 

Tvorba rezervy má svoje opodstatnenie napríklad v roku, v ktorom ťažíme kalamitné drevo. 

Predaj dreva, ktorý účtujeme do výnosov, nám ovplyvní základ dane smerom hore. Ak hrozí, 

že budeme mať z toho dôvodu mimoriadne vysoký základ dane, a zároveň vieme, že 

v budúcich rokoch si budeme musieť plniť svoju zákonnú povinnosť v súvislosti s obnovou 

lesa, je vhodné vytvoriť spomínanú rezervu. V súvislosti s tým upozorňujem kolegov 

účtovníkov, že na jej zaúčtovanie musia mať podklad vypracovaný tými, ktorí rozumejú 

problematike obnovy lesa, a podpísaný lesným odborným hospodárom. Na aké výdavky treba 

v súvisloti s tým myslieť?  Je to nákup sadeníc, výsadba, prerezávky a ochrana sadeníc.  

 

S pozdravom,  

 

 

 

Katarína Mezeiová – externá účtovníčka 

pozemkových spoločenstiev  Hronsek, Vlkanová a Čelovce 

 


