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Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) podnikateľ – 
taxikár (ďalej „taxikár“) má povinnosť na každom predajnom mieste (mieste kde sa prijíma tržba v hotovosti) 
evidovať tržbu v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej „ERP“) do 30.6.2019/virtuálnej registračnej 
pokladnici (ďalej „VRP“) a od 1.7. v pokladnici e-kasa klient. Pokladnicou e-Kasa klient sa rozumie online 
registračná pokladnica (ďalej „ORP“) alebo VRP. Taxikári ktorí pred 1.7.2019 používali VRP, môžu aj naďalej 
plynule používať VRP, nie je potrebné žiadať o nový kód pokladnice a ani žiadať o novú VRP.   
 
Taxikári používajúci VRP, ktorí majú ako predajné miesto uvádzané „Prenosná pokladnica“ majú od 1.4.2019 
povinnosť nastaviť vo VRP umiestnenie polohy pokladnice. 
 
Umiestnenie polohy vo VRP sa nastavuje priamo v aplikácii VRP podľa nižšie uvedeného návodu: 

V mobilnej aplikácii VRP v hlavnom menu je potrebné kliknúť na umiestnenie pokladnice . 

 
Obr. 1 

 
Taxikár na obrazovke umiestnenie pokladnice si vyberie jednu z možností typov umiestnenia GPS, Adresa, Iné. 
V prípade taxikárov sa vyberie typ umiestnenia INÉ. 

 
Obr. 2 

 

Taxikár vyplní textový popis polohy, kde uvedie evidenčné číslo vozidla. A následne klikne na potvrdiť . Po 
potvrdení systém vypíše hlášku o úspešnom odoslaní polohy. Klikne na tlačidlo Späť. Na obrazovke Hlavné 
menu odporúčame skontrolovať správnosť nahratých údajov o polohe. 
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Obr. 3 
 

Upozornenie: 
Ak v priebehu dňa si taxikár zmení vozidlo alebo VRP bude používať  iný taxikár, je potrebné zmeniť vo VRP 
umiestnenie polohy VRP vyššie uvedeným postupom. 

 
Poznámka: 
V prípade používania ORP je rovnako povinnosť pri prenosnej pokladnici nastaviť polohu umiestnenia ORP. Aj 
v tomto prípade  odporúčame zadať evidenčné číslo vozidla. 
 
Ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z. z. pri používaní VRP 

 
Taxikár, ktorý na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti za poskytnutú službu používa ORP/VRP a vozidlo 
taxislužby je vybavené zabudovaným funkčným taxametrom, ktorý vyhotoví a vydáva potvrdenku o zaplatenom 
cestovnom, nie je povinný vystaviť pokladničný doklad (vytlačiť) z  ORP/VRP, ale iba vo  ORP/VRP 
zaevidovať celkovú sumu platenej ceny. Keďže taxikár nie je povinný vystavovať doklad z  ORP/VRP, 
nevzťahuje sa na neho povinnosť na predajnom mieste (vo vozidle) sprístupniť vyobrazenie pokladničného 
dokladu z  ORP/VRP a ani dokladu z taxametra.   
 
Poznámka: 
V prípade používania ORP sa výnimka neuplatní a je potrebné, aby taxikár vytlačil alebo zaslal v elektronickej 
podobe (napr. mailom) pokladničný doklad zákazníkovi (aj keď je doklad vydaný z taxametra).  
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