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 Informácia k povinnosti používania pokladnice e-kasa klient pri dodaní tovaru spolu 

s jeho montážou pri stavebných prácach 

 
 
 
Povinnosť používania on-line registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „ORP/VRP“) sa 
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 (ďalej „zákon o ERP“) vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na 
základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka: 

• predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP, 
• prijíma úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. 

 
Vzhľadom na to, že jednou z podmienok pre používanie ORP/VRP je predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej 
služby na základe oprávnenia na podnikanie, je potrebné na účely povinnosti používania ORP/VRP v zmysle zákona 
o ERP skúmať, či činnosť (predaj tovaru alebo poskytnutie služby), za ktorú bola prijatá tržba v hotovosti, podnikateľ 
vykonáva na základe : 

• oprávnenia na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a či podnikateľ má  zároveň 
živnostenské oprávnenia aj na obchodnú alebo výrobnú činnosť (výsledkom ktorej je výrobok, t.j. tovar), 

• oprávnenia na službu uvedenú v divízii 43 podľa  štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej   
„ŠKEČ“). 
 
 

Medzi činnosti zaradené do divízie (kódu) 43 patria podľa ŠKEČ iba špecializované stavebné práce (špeciálne 
remeslá, montáž), kompletizačné a dokončovacie práce (rôzne inštalačné práce, zasklievanie, omietanie, maľovanie 
a zdobenie, obkladanie stien a podláh a pod.) alebo opravy, ktoré súvisia s činnosťami spadajúcimi do divízie 43. Pod 
uvedené činnosti nepatrí výroba a ani predaj inštalovaného (montovaného) tovaru. 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak podnikateľ poskytuje službu patriacu do divízie 43 (stavebné práce) aj  
s dodávkou materiálu (materiál môže byť kúpený alebo vyrobený podnikateľom), podnikateľovi vzniká povinnosť 
používať ORP/VRP vtedy, ak okrem oprávnenia na činnosť uvedenú v divízii 43, disponuje aj oprávnením na výrobnú 
činnosť, resp. obchodnú činnosť. 
 
V takomto prípade dodanie materiálu/tovaru (vyrobeného podnikateľom alebo dodanie materiálu alebo tovaru 
zaobstaraného od iného podnikateľa) sa posudzuje ako „predaj tovaru“, pri ktorom podnikateľ je povinný evidovať 
tržbu v ORP/VRP. 
 
Tržbu za inštaláciu, resp. montáž tohto tovaru (činnosť vykonávaná v rámci divízie 43), podnikateľ nie je povinný 
evidovať v ORP/VRP, nakoľko ide o službu, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. 
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Príklad č. 1 
Ako fyzická osoba – stolár mám oprávnenie na výrobnú činnosť. V rámci tejto činnosti vyrábam kuchynské linky, 
vstavané skrine ako aj  drevené  zárubne. Vyrobené výrobky, resp. dielce zákazníkovi dodám a vykonám aj ich  
montáž. Keďže vyrobený tovar dodám aj s jeho montážou, vzťahuje sa na mňa povinnosť používania ORP/VRP? 

*** 
Áno, vzťahuje, ale iba k tej hotovostnej úhrade, ktorá sa viaže k predávanému tovaru, ktorý sa v rámci výrobnej 
činnosti vyrobí a následne predá. Za službu súvisiacu s montážou predaného tovaru nevzniká povinnosť použitia 
ORP/VRP. 

 
Poznámka: 
Ak by zákazník zrealizoval platbu na účet podnikateľa, ide o bezhotovostnú úhradu, ktorá na účely zákona o ERP  
nepodlieha evidencii v ORP/VRP. 

 
 
Ak podnikateľ poskytuje službu patriacu do divízie 43 (stavebné práce) aj s dodávkou materiálu/tovaru, 
podnikateľovi nevzniká povinnosť používať ORP/VRP ale iba v tom prípade, ak disponuje oprávnením iba na činnosť 
uvedenú v divízii 43, to znamená, že zároveň nemá oprávnenie aj na výrobnú činnosť alebo obchodnú činnosť. 
 

Príklad č. 2 
Som živnostník a mám oprávnenie iba na elektroinštalačné práce, nie na výrobu a ani na obchodnú činnosť.  
V ojedinelých prípadoch zákazníkovi zakúpim spotrebič a následne ho u zákazníka osadím. Ak za dodanie 
spotrebiča a za jeho osadenie od zákazníka prijmem hotovosť, som povinný túto hotovosť zaevidovať v ORP/VRP? 

*** 
Nie, nakoľko máte oprávnenie len na činnosť uvedenú v divízii 43, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona  
o ERP a nie na obchodnú činnosť (predaj tovaru). 

 
 
Poznámka: 

V prípade, že sa na podnikateľa nevzťahuje povinnosť používať ORP/VRP, podnikateľ má povinnosť k tržbe prijatej v 
hotovosti zákazníkovi vydať doklad o zaplatení predaného tovaru, a to v nadväznosti zákona č. 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupoch v znení neskorších 
predpisov (§ 16 ods. 1) (príjmový pokladničný doklad). 
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