
 

1/ERP/2019/I 
Informácia k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorými 
sa mení a dopĺňa zákon 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 znení neskorších predpisov  
 

Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) dňa 04.12.2018 schválila zákon č. 368/2018 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o ERP“). Článkom 
I novely zákona o ERP sa mení a dopĺňa zákon 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“).  
 
Jednotlivé ustanovenia novely zákona o ERP nadobúdajú účinnosť od 01.01.2019, s výnimkou 

 § 2 písm. b) druhého bodu, § 3 ods. 1, 3, 7 a 8, § 4a ods. 1, § 7a, § 8 ods. 1 prvého odseku a písm. 
a) a f), ods. 2, 6, 7, 9 a 11, § 8a ods. 1 časti vety pred bodkočiarkou, ods. 2 až 7, § 9 ods. 1 a 2, 
§ 10 ods. 6 a 7, § 12 ods. 4 a 5, § 15 ods. 2 a 6, § 15a ods. 1, § 16a písm. a), c), g), h), j), l), o), p), 
u), z), am), § 17c a § 17d, ktoré sa vzťahujú k pokladnici e-kasa klient a nadobúdajú účinnosť od 
01.04.2019,  

 § 3 ods. 2 písm. a) prvého bodu, § 8 ods. 10, § 8a ods. 1 časti vety za bodkočiarkou, ktoré sa 
vzťahujú  k jednoúčelovým poukazom a nadobúdajú účinnosť od 01.10.2019. 

 
Dňa 06.12.2018 schválila NR SR zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej 
len „novela zákona č. 56/2012 Z. z.“), článkom IV ktorého je s účinnosťou od 01.04.2019 novelizovaný 
novooznačený ods. 11 v § 8 zákona o ERP.  

 
Za účelom eliminovania krátenia tržieb a posilnenia boja proti daňovým podvodom novela zákon 
a o ERP zavádza používanie on-line registračných pokladníc (ďalej len „ORP“), ktoré budú priamo 
napojené na portál finančnej správy prostredníctvom systému e-kasa. Zároveň sa novelou zákona 
o ERP k 01.07.2019 ukončuje používanie elektronických registračných pokladníc. Podnikatelia tak na 
účely evidencie prijatých tržieb okrem v súčasnosti používaných virtuálnych registračných pokladníc 
(ďalej len „VRP“) budú používať ORP. Používaním VRP alebo ORP, ktoré majú spoločné označenie 
pokladnica e-kasa klient, sa zabezpečí, že na evidenciu tržieb sa budú najneskôr od 01.07.2019 
používať iba pokladnice priamo napojené na systém finančnej správy.  
 
Nadväzne na zavedenie pokladnice e-kasa klient sa novelou zákona o ERP dopĺňajú nové pojmy, 
upravujú sa nové povinnosti podnikateľov pri používaní pokladnice e-kasa klient a definujú sa 
požiadavky, ktoré musí pokladnica e-kasa klient spĺňať. Novelou zákona o ERP sa ukladajú povinnosti 
výrobcom, dovozcom alebo distribútorom pokladničného programu a chráneného dátového úložiska 
(ďalej len „PP a CHDÚ“) a povinnosti Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) v súvislosti 
s certifikáciou PP a CHDÚ. Nadväzne na nové povinnosti sa upravuje aj sankčný systém. 
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Nakoľko novelou zákona o ERP sa ukončuje používanie elektronických registračných pokladníc, ukončí 
sa činnosť servisných organizácií a vedenie registra servisných organizácií, ako aj používanie plomb. 
Finančná správa už nebude vypracúvať a viesť register servisných organizácií a pokladnice e-kasa 
klient sa nebudú označovať plombou. 
  
Novela zákona o ERP obsahuje viaceré pro-podnikateľské opatrenia, napr. podnikateľ nemusí mať 
uzavretú zmluvu so servisnou organizáciou a pokladnicu e-kasa klient si môže uviesť do prevádzky sám 
alebo o to požiadať inú osobu; pri zmene identifikačných údajov si tieto podnikateľ aktualizuje sám 
a z tohto dôvodu nie je potrebná výmena hardvéru, podnikateľ nie je povinný vyhotovovať dennú, 
prehľadovú a intervalovú uzávierku, nemusí viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice a pod. 
 
Novelou zákona o ERP sa pre FR SR zavádzajú povinnosti zverejňovať na svojom webovom sídle 
požiadavky, napr. na integračné rozhranie ORP, na klientske prostredie VRP, na náležitosti 
a požiadavky na CHDÚ, ktoré zákon o ERP priamo neupravuje. K zverejneniu technických požiadaviek 
na webovom sídle FR SR sa pristúpilo z dôvodu, že sa predpokladá, že tieto sa z hľadiska technického 
vývoja budú meniť a FR SR bude môcť operatívnejšie zareagovať na tieto zmeny. Výrobcovia, 
dovozcovia a distribútori PP a CHDÚ budú zo strany FR SR v dostatočnom časovom horizonte 
upozornení na zmeny tak, aby mohli zareagovať a mať dostatok času na ich implementáciu. Okrem 
toho zverejnenie príslušných informácií na webovom sídle FR SR je oproti legislatívnemu procesu 
flexibilnejšie. 
     
Cieľom tohto oznámenia je informovať orgány finančnej správy o zmenách v zákone o ERP zavedených 
novelou zákona o ERP od 01.01.2019, od 01.04.2019 a od 01.10.2019 a zmenou zákona o ERP 
zavedenou novelou zákona č. 56/2012 Z. z. od 01.04.2019. 
 
1. Zmeny zákona o ERP účinné od 01.01.2019 
 
Novelou zákona o ERP sa v celom zákone o ERP nahrádzajú slová „virtuálna registračná pokladnica“ 
slovami „pokladnica e-kasa klient“ v príslušnom tvare s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú výlučne 
VRP, a to § 4a ods. 4, § 8 ods. 11 (do 31.03.2019 ide o ods. 9), § 15a ods. 5, §18cb ods. 2 a 3 
a § 18cc. 
 
Novelou zákona o ERP sa zavádza pokladnica e-kasa klient, ktorou je do 31.03.2019 iba ORP [§ 2 
písm. b) prvý bod]. ORP je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, 
hardvérových prostriedkov slúžiacich na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov a na 
zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje 
identifikujúce podnikateľa alebo ORP do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho 
zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie 
povinností podľa zákona [§ 2 písm. c)].  
 
Systém e-kasa je prostredie zriadené FR SR, ktoré slúži na evidenciu pokladničných dokladov, 
dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v reálnom čase a ktorý 
umožní integráciu ORP na centrálnu databázu finančnej správy [§ 2 písm. m)]. 
 
V nadväznosti na zavedenie ORP a mechanizmu pripojenia tejto pokladnice prostredníctvom systému 
e-kasa na centrálnu databázu finančnej správy sa definuje, že pokladničný program ORP [§ 2 písm. n)] 
je program, ktorý musí zabezpečiť požiadavky na pokladnicu e-kasa klient ustanovené v § 4a ods. 2.  
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ORP je vybavená CHDÚ, ktoré zabezpečuje bezpečné a trvalé uloženie dátových správ a všetkých 
ostatných údajov vytlačených a odoslaných ORP [§ 2 písm. o)]. CHDÚ slúži pre potreby orgánov 
finančnej správy, aj pre podnikateľa. Ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko sú zverejnené na 
webovom sídle FR SR.  
 
Na webovom sídle FR SR je zriadená e-kasa zóna podnikateľa, ktorá bude podnikateľovi dostupná po 
prihlásení sa na portál finančnej správy a podnikateľ v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich 
pokladniciach e-kasa klient a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si 
môže stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice e-kasa klient. Zároveň táto zóna bude 
podnikateľovi poskytovať možnosť tvorby prehľadov (reportov) o všetkých tržbách evidovaných 
v systéme e-kasa [§ 2 písm. p]. 
 
Ustanovuje sa unikátny identifikátor kupujúceho, ktorý si kupujúci sám zvolí [§ 2 písm. q)]. Ak ide 
o kupujúceho, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov, identifikátorom môže byť jeho daňové 
identifikačné číslo. Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na 
pokladničnom doklade až po dohode kupujúceho a podnikateľa.   
 
Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu, dokladu označenému slovami „NEPLATNÝ 
DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ systém e-kasa pridelí unikátny identifikátor dokladu, ktorým bude 
daný doklad jednoznačne identifikovaný [§ 2 písm. r)]. Tento identifikátor je súčasťou pokladničného 
dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. 
Pomocou QR kódu bude mať verejnosť možnosť overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.  
 
Podľa § 2 písm. s) jedinečný identifikátor PP a CHDÚ špecifikuje názov a verziu PP a CHDÚ a je 
súčasťou každej zasielanej dátovej správy. Zavedením identifikátora bude možné jednoznačne určiť PP 
a CHDÚ. Identifikátor bude navrhnutý výrobcami, dovozcami a distribútormi PP a CHDÚ. Náležitosti 
jedinečného identifikátora PP a CHDÚ sú zverejnené na webovom sídle FR SR. 
 
Podpisovým kódom podnikateľa je elektronický podpis (kryptografická informácia) vybraných údajov 
dátovej správy evidovaného dokladu ustanovených finančnou správou [§ 2 písm. t)]. Podpisový kód 
podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu 
označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ pomocou privátneho kľúča 
získaného elektronického certifikátu (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej 
pokladnice). Vytvorený podpisový kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému 
e-kasa. V prípade, že pokladnica e-kasa klient nezíska po vyhotovení dokladu unikátny identifikátor 
dokladu, a teda doklad nebol úspešne zaevidovaný v systéme e-kasa (napr. po prekročení hraničnej 
doby odozvy), bude súčasťou vyhotoveného dokladu aj podpisový kód podnikateľa. Jeho uvedenie na 
pokladničnom doklade bude informovať kupujúceho o skutočnosti, že daný doklad ešte nebol 
zaevidovaný v systéme e-kasa a bude jednoznačne autentifikovať on-line registračnú pokladnicu pri 
preverení pravosti daného pokladničného dokladu verejnosťou. 
 
Definuje sa, že overovací kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia 
pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo 
„VÝBER“, ako hash hodnotu (kryptografická informácia) už vygenerovaného podpisového kódu 
podnikateľa. Vytvorený overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému 
e-kasa a zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade. V prípade, že vyhotovený 
doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, je možné overiť pravosť a platnosť vydaného 
pokladničného dokladu pomocou overovacieho kódu podnikateľa. Náležitosti overovacieho kódu sú 
zverejnené na webovom sídle FR SR [§ 2 písm. u)].  
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Z dôvodu rôznej rýchlosti internetového pripojenia, dočasného výpadku internetu alebo času 
technického spracovania prijatej dátovej správy systémom e-kasa je definovaná hraničná doba odozvy, 
počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na prijatie odpovede zo systému e-kasa. Hraničná doba 
odozvy je ustanovená na 2 sekundy [§ 2 písm. v)]. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy 
podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad, ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Aj takto 
vystavený pokladničný doklad bude musieť byť následne zaevidovaný v systéme e-kasa do 48 hodín; 
ak podnikateľ nemohol zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodu na strane FR SR, lehota 
bude zachovaná aj v prípade, že podnikateľ zašle dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od 
zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane FR SR. V prípade, ak daňový úrad vydal 
rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému 
e-kasa z dôvodu nedostupnosti internetového pripojenia, lehota na následné zaslanie dátovej správy do 
systému e-kasa sa predlžuje maximálne na 30 dní.  
 
§ 2 písm. w) definuje, že dátová správa obsahuje údaje z pokladničného dokladu, dokladov 
označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a ďalšie technické údaje 
zasielané do systému e-kasa. Štruktúra dátovej správy je definovaná finančnou správou a je zverejnená 
na webovom sídle FR SR. 
 
Identifikačnými údajmi ORP sú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom 
doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“. Podnikateľ 
má možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci e-kasa zóny podnikateľa. Primárne ide 
o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo 
sídla, kód pokladnice e-kasa klient (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici) [§ 2 
písm. x)]. 
 
Autentifikačnými údajmi ORP sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži 
na autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa [§ 2 
písm. y)]. Pred prvým použitím ORP je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom 
e-kasa zóny podnikateľa a spolu s identifikačnými údajmi o podnikateľovi ich nahrať do svojej ORP. 
Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého 
do ORP bude možné túto používať na evidenciu tržieb. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť 
ochranu autentifikačných údajov k ORP pred stratou, odcudzením alebo zneužitím, čo mu zabezpečí 
CHDÚ. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú ORP osobitne a má definovanú časovú platnosť, 
po ktorej ukončení musí podnikateľ požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje). 
 
V § 2 písm. aj) sa definuje, že identifikátorom pokladničného dokladu je pri vrátení tovaru alebo pri 
reklamácii tovaru alebo služby číslo pôvodného pokladničného dokladu vyhotoveného elektronickou 
registračnou pokladnicou alebo unikátny identifikátor pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou 
e-kasa klient; pri prekročení hraničnej doby odozvy je identifikátorom pokladničného dokladu overovací 
kód podnikateľa uvedený na pôvodnom pokladničnom doklade z pokladnice e-kasa klient, ak zákazník 
vracia tovar alebo ak podnikateľ opravuje evidovanú položku.  
 
Podľa § 2 písm. am) opravou zaslanej položky v pokladnici e-kasa klient je oprava údajov zaslaných do 
systému e-kasa alebo oprava údajov uložených v CHDÚ. Pri oprave zaslanej položky sa uvádza 
pôvodný identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorej sa oprava vzťahuje. 
 
Z dôvodu jednoznačnosti sa v § 3 ods. 7 precizuje, že zverejnenie oznámenia sa týka iba podnikateľov, 
na ktorých sa vzťahuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb podľa § 3 ods. 2.    
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Nové ustanovenie § 3a upravuje postup podnikateľa a orgánov finančnej správy, ak predajné miesto nie 
je pokryté internetovým signálom a podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie 
prijatých tržieb v systéme e-kasa. Podnikateľ je povinný podať žiadosť o povolenie odkladu zo 
zasielania údajov z ORP do systému e-kasa a zároveň aj preukázať nedostupnosť internetu (napr. 
čestným prehlásením, potvrdením od príslušného operátora, resp. dodávateľa internetu na území 
Slovenskej republiky) na ktoromkoľvek daňovom úrade. Žiadosť je možné podať až po pridelení kódu 
pokladnice (kódov pokladníc) e-kasa klient používanej (používaných) na tomto predajnom mieste. Na 
základe žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z ORP daňový úrad vydá rozhodnutie a tým 
podnikateľovi umožní, aby dátové správy boli zasielal do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich 
uloženia v CHDÚ v ORP; uvedená lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy 
zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane 
FR SR na svojom webovom sídle. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade evidovať 
tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom ORP bez zbytočného odkladu po jej prijatí, avšak s tým, že 
uložené dátové správy do systému e-kasa nebudú odosielané on-line, ale podnikateľ musí zabezpečiť 
ich dodatočné odosielanie z miesta, ktoré je pokryté internetovým signálom. Daňový úrad bude pri 
vydávaní rozhodnutí postupovať podľa daňového poriadku, ak toto ustanovenie neupravuje inak. 
Daňový úrad zruší rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov na základe oznámenia 
podnikateľa, resp. na základe zistenia colného úradu alebo daňového úradu, že zanikol dôvod, na 
základe ktorého bolo vydané rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z ORP do systému 
e-kasa. 
 
V ustanoveniach § 4a ods. 2 a § 4a ods. 3 sú taxatívne vymenované technické požiadavky na 
pokladnicu e-kasa klient a tlačiareň. Tieto sú dôležité pre správne nastavenie pokladnice e-kasa klient 
v procese výroby pokladníc, resp. nastavenie PP a CHDÚ výrobcami, dovozcami a distribútormi. 
V súlade s týmito požiadavkami bude FR SR certifikovať PP a CHDÚ.  
 
V § 4b ods. 11 sa zavádza pojem „orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania“, ktorým sa zabezpečí, že zákaz zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie po uplynutí jedného roka od 
právoplatnosti napadnutého rozhodnutia sa nebude vzťahovať len na FR SR, ale aj na prezidenta 
finančnej správy. 
 
Novelou zákona o ERP sa v § 4c upravuje konanie o certifikácii PP a CHDÚ, ktoré sa musia povinne 
certifikovať, pričom musia spĺňať požiadavky uvedené v § 4a ods. 2. Hardvér, ako je PC, mobil, tablet, 
prostredníctvom ktorých PP bude pracovať, musia byť certifikované len ak by ich súčasťou bolo CHDÚ 
alebo by boli nevyhnutné na splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2. Rozhodnutie o certifikácii PP 
a CHDÚ bude vydávať FR SR po preverení splnenia požiadaviek ustanovených zákonom s dobou 
platnosti najviac päť rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Konanie o certifikácii PP a CHDÚ 
je bezplatné. Ak dôjde k aktualizácii PP alebo CHDÚ, je výrobca, dovozca alebo distribútor povinný tieto 
aktualizácie s popisom vykonaných zmien oznámiť FR SR. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori PP 
a CHDÚ môžu podnikateľom predávať výlučne PP a CHDÚ, na ktoré bolo vydané rozhodnutie 
o certifikácii. V záujme informovanosti podnikateľov o certifikovaných PP a CHDÚ bude FR SR 
zverejňovať aktuálny zoznam na svojom webovom sídle. Za podmienok ustanovených zákonom môže 
dôjsť aj k zrušeniu rozhodnutia o certifikácii PP a CHDÚ. V takomto prípade musí byť o tejto skutočnosti 
podnikateľ finančnou správou informovaný a zároveň má povinnosť ukončiť používanie takéhoto PP 
a CHDÚ najneskôr do 30 dní. 
 
Vypustením odvolávky na odsek 2 v § 8 ods. 5 podnikateľ nie je povinný na predajnom mieste 
sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, ak ide o úhradu 
faktúry alebo jej časti. Pri pokladnici e-kasa klient je podnikateľ povinný nadväzne na úvodnú vetu § 8 
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ods. 1 sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa § 8 ods. 2, 7 a 9 zákona o ERP, ale len 
v tom prípade, ak takýto typ pokladničného dokladu vyhotovuje. 
 
Nakoľko podnikateľ nie je povinný od 01.01.2018 vyhotovovať dennú uzávierku z paragónov podľa § 10 
ods. 4 zákona o ERP, z § 9 ods. 4 z dôvodu nadbytočnosti bola povinnosť archivovať tieto uzávierky 
vypustená. Zároveň v § 9 ods. 5 došlo k spresneniu ustanovenia vo vzťahu k elektronickej registračnej 
pokladnici z dôvodu, že doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ vyhotovené pokladnicou 
e-kasa klient sa v listinnej forme netlačia, a preto sa ani neuchovávajú. 
 
Novelou zákon o ERP bol doplnený nový § 15 ods. 7, ktorým  sa daňovému úradu uložila povinnosť 
bezodkladne podnikateľovi zaslať oznámenie o zrušení daňového kódu v prípade zrušenia daňového 
kódu elektronickej registračnej pokladnice z podnetu daňového úradu alebo z podnetu iného orgánu 
finančnej správy. V nadväznosti na nový ods. 7 sa pôvodný ods. 7 označuje ako ods. 8.  
 
Rovnako aj v § 15a ods. 2 písm. c) sa dopĺňa povinnosť, že ak daňový úrad ukončí používanie 
pokladnice e-kasa klient z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu finančnej správy, 
bezodkladne zašle podnikateľovi o tejto skutočnosti oznámenie. 
 
Novelou zákona o ERP boli doplnené povinnosti podnikateľov, výrobcov, dovozcov a dodávateľov PP 
a CHDÚ  a nadväzne na to boli doplnené nové správne delikty alebo boli upravené pôvodné správne 
delikty [§ 16a písm. e), f), ap), as)]. Do § 16a písm. e) a f) sú doplnené nové ustanovenia § 8 ods. 9 
a 10. Nakoľko nové ustanovenie § 8 ods. 9 je účinné od 01.04.2019 a ustanovenie § 8 ods. 10 je účinné 
od 01.10.2019, skutková podstata správneho deliktu za porušenie uvedených ustanovení bude 
naplnená najskôr dátumom ich účinnosti.  
 
V § 16a písm. a), b), c), e), h), j), r), w), am) v súlade so 66. bodom novely zákona o ERP slová 
„virtuálna registračná pokladnica“ sú nahradené slovami „pokladnica e-kasa klient“, ktorou je podľa § 2 
písm. b) prvého bodu od 01.01.2019 do 31.03.2019 iba ORP. 
 
V § 16b ods. 1 písm. c) sú vypustené slová „a ďalšom“, čo znamená, že pokuta za správny delikt 
neoznačenia tovaru alebo služby (podľa § 8 ods. 3) sa podľa § 16b ods. 1 písm. c) ukladá iba pri 
druhom zistení porušenia a nie pri treťom zistení. 
 
Pôvodná výška dolnej hranice pokuty v § 16b ods. 1 písm. f) bola v niektorých prípadoch likvidačná, 
a preto bola znížená. Umožní sa tým viac zohľadňovať závažnosť, trvanie a následky protiprávneho 
konania podnikateľa spočívajúceho v nerešpektovaní zákazu predávať tovar alebo poskytovať službu. 
 
V § 16b ods. 1 a 2 písm. b) a v ods. 7 až 9 v súlade so 66. bodom novely zákona o ERP slová 
„virtuálna registračná pokladnica“ sú nahradené slovami „pokladnica e-kasa klient“, ktorou je podľa § 2 
písm. b) prvého bodu od 01.01.2019 do 31.03.2019 iba ORP. 
 
Nadväzne na zavedenie nového správneho deliktu, ktorého sa dopustí výrobca, dovozca a dodávateľ 
PP a CHDÚ, je zavedená aj sankcia za nesplnenie povinnosti pri predaji PP a CHDÚ pri prvom 
a opakovanom zistení porušenia [§ 16c ods. 1 a 2 písm. e)] a keďže tento správny delikt je 
považovaný za osobitne závažné porušenie tohto zákona, dopĺňajú sa aj príslušné odseky tohto 
ustanovenia (§ 16c ods. 4 až 6). 
 
Novelou zákona o ERP je ustanovenie § 17 ods. 1 zmenené tak, aby orgány finančnej správy mali čo 
najväčšiu možnosť kontroly dodržiavania ustanovení týkajúcich sa elektronickej registračnej pokladnice 
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a pokladnice e-kasa klient, pričom informácie uložené v systéme e-kasa sa považujú za dôkaz získaný 
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.  
 
Z dôvodu zefektívnenia vykonávaných kontrol sa v novom § 17 ods. 2 zavádza možnosť, aby 
zamestnanec finančnej správy mohol vykonávať aj opakované kontrolné nákupy maximálne počas 30 
dní. Zamestnanec finančnej správy je oprávnený vykonať nákup tovaru alebo prijať službu aj 
opakovane, bez toho aby sa preukázal služobným preukazom, pričom o každom takto vykonanom 
nákupe spíše úradný záznam (úradný záznam sa v zmysle daňového poriadku spisuje v mieste sídla 
zamestnanca finančnej správy a nie na predajnom mieste). Ak sa zamestnanec finančnej správy 
nepreukáže služobným preukazom, nie je oprávnený od podnikateľa alebo jeho zamestnanca 
vyžadovať akékoľvek doklady ani uložiť sankciu. Pri poslednom kontrolnom nákupe je zamestnanec 
finančnej správy povinný preukázať sa služobným preukazom a spísať zápisnicu. 
 
Novým ods. 6 v §17 sa upravuje, že na konanie o certifikácii PP a CHDÚ sa vzťahuje správny poriadok, 
okrem ustanovení týkajúcich sa procesov upravených v § 4c inak. 
 
Nadväzne na vloženie nového odseku 2 a odseku 6 dochádza k prečíslovaniu doterajších odsekov 
v § 17.  
 
Nový ods. 8 v § 17 upravuje, že na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z ORP do systému 
e-kasa sa vzťahuje daňový poriadok, ak tento zákon v § 3a neustanovuje inak.  
 
Ďalej sa ustanovuje, že na účely tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené v informačných 
systémoch spracúvať osobné údaje podnikateľa, výrobcu, dovozcu alebo distribútora PP a CHDÚ, 
kupujúceho alebo inej fyzickej osoby (§ 17 ods. 9).  
 
Pôvodne ustanovená lehota 15 dní na vydanie rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej 
pokladnice po doručení výsledkov expertízy nedávala časový priestor na oboznámenie podnikateľa s jej 
výsledkami spolu s poskytnutím priestoru na vyjadrenie sa k nej, čo nie je v súlade s čl. 48 ods. 2 
Ústavy Slovenskej republiky a základnými zásadami konania a správneho trestania, a preto sa novelou 
zákona o ERP táto lehota predlžuje na 30 dní (§ 17a ods. 5). 
 
Nadväzne na zmeny sankčného systému v § 16a až § 16c sa prechodnými ustanoveniami § 18ce 
ods. 1 a 2 upravuje postup pri uložení sankcie v prípade, ak sa konanie o uložení sankcie podľa zákona 
o ERP v znení účinnom do 31.12.2018 viedlo a ak sa neviedlo. 
 
V súvislosti so zavedením používania ORP sú v záujme jednoznačnosti v § 18ce ods. 3 a 4 doplnené 
prechodné ustanovenia týkajúce sa používania ORP. Podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo 
poskytujú služby a v súčasnosti evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici, môžu začať 
používať ORP najskôr od 01.04.2019 a zároveň sú povinní takúto pokladnicu používať najneskôr od 
01.07.2019. Tí podnikatelia, ktorí chcú prejsť na používanie VRP, môžu tak spraviť od 01.01.02019. 
Podnikatelia, ktorí už používajú VRP, môžu túto používať naďalej. Podnikatelia, ktorým vznikne prvýkrát 
povinnosť evidovať prijaté tržby podľa tohto zákona od 01.04.2019, t. j. podnikatelia, ktorí poskytovali 
službu neuvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP a od 01.04.2019 začnú poskytovať službu uvedenú 
v prílohe č. 1, resp. začnú predávať tovar, či podnikatelia, na ktorých sa od 01.04.2019 už nevzťahuje 
výnimka z povinnosti evidovať tržbu podľa § 3 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona o ERP, sú povinní už 
používať pokladnicu e-kasa klient, pričom sa môžu rozhodnúť pre používanie VRP alebo ORP.  
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Podľa § 18ce ods. 5 budú k 01.07.2019 celoplošne zrušené všetky daňové kódy elektronických 
registračných pokladníc [okrem tých, ktoré boli uvedené v žiadosti podnikateľa o pridelenie kódu 
pokladnice e-kasa klient podľa § 15 ods. 6 písm. c)] bez povinnosti podnikateľa predložiť daňovému 
úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom zapísania zrušenia daňového kódu 
elektronickej registračnej pokladnice.  
 
S prihliadnutím na zmenu orgánu, ktorý bude vykonávať technickú expertízu v rámci zabezpečenia 
elektronických registračných pokladníc (technické expertízy bude miesto Colného úradu Bratislava 
vykonávať FR SR) sa dopĺňa, že technické expertízy, ktoré boli pred 01.01.2019 začaté Colným úradom 
Bratislava dokončí už FR SR (§ 18ce ods. 6). 
 
S prihliadnutím na zavedenie mechanizmu ORP na centrálnu databázu finančnej správy sa ruší 
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky 
on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy 
(§ 19 bod 4). 
 
2. Zmeny zákona o ERP účinné od 01.04.2019  
 
Novelou zákona o ERP sa upravuje, že pokladnicou e-kasa klient je okrem ORP aj VRP [§ 2 písm. b) 
druhý bod]. 
 
Pri používaní pokladnice e-kasa klient je podnikateľ povinný evidovať prijatú tržbu prostredníctvom 
pokladnice e-kasa klient v systéme e-kasa. Zároveň sa dopĺňa postup podnikateľa v prípade, keď 
z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy (dočasný výpadok internetu) nedôjde k zaevidovaniu tržby 
v systéme e-kasa (§ 3 ods. 1). 
 
Pre podnikateľa, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, sa zavádza povinnosť evidovať v systéme 
e-kasa vklad hotovosti, výber hotovosti a doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“. Tiež je 
upravený postup podnikateľa, keď nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu 
dokladu označeného slovami „VKLAD“, „VÝBER“ alebo „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa (§ 3 
ods. 3 a ods. 7).  
 
V § 3 z dôvodu vloženia nového ods. 7 dochádza k prečíslovaniu doterajšieho ods. 7 na ods. 8.   
 
Podnikateľ je povinný na účely plnenia povinností podľa zákona o ERP používať iba pokladnicu e-kasa 
klient spĺňajúcu technické požiadavky podľa § 4a ods. 2, ktorej bol daňovým úradom pridelený kód; 
ORP musí okrem toho používať PP a CHDÚ, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii podľa § 4c 
(§ 4a ods. 1). 
 
Podľa nového znenia § 7a sa upravuje postup pri pridelení kódu pokladnice e-kasa klient a pri jej 
uvedení do prevádzky. Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky musí podnikateľ 
požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej 
štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom elektronického formulára 
zverejneného na webovom sídle FR SR. Osobitne sa upravuje postup podnikateľov s trvalým pobytom 
alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 
 
S prihliadnutím na používanie pokladnice e-kasa klient boli v § 8 ods. 1, 2, 7 a 9 prepracované 
a doplnené povinné údaje, ktoré musí obsahovať pokladničný doklad, resp. doklady označené slovami 
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„NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a doklady vyhotovené pri prekročení hraničnej doby 
odozvy.  
 
Do § 8 ods. 1 sa doplnila možnosť (nie povinnosť) zasielať alebo sprístupniť pokladničné doklady 
kupujúcemu aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a ak o takéto 
zaslanie požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Pokladničný doklad sa môže zaslať napr. 
mailom alebo môže byť kupujúcemu sprístupnený na serveri podnikateľa - predávajúceho. V prípade, 
že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí si byť 
vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť určité riziká, napr. že kupujúci si 
nebude môcť na predajnom mieste z dôvodu nedostupnosti internetového signálu odkontrolovať 
jednotlivé tovarové položky, prípadne sa môže stať, že mu nebude pokladničný doklad doručený na 
mailovú adresu preto, že adresa obsahuje chybu. Ak bude kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný 
v elektronickej podobe, nesmie podnikateľ vyhotoviť papierovú formu pokladničného dokladu. Papierová 
forma pokladničného dokladu a elektronická forma pokladničného dokladu budú rovnocenné, t. j. 
použiteľné na daňové účely alebo reklamačné konanie. 
 
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže obsahovať unikátny identifikátor 
kupujúceho (§ 8 ods. 2 a 7). Ide o nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade 
po dohode kupujúceho a podnikateľa; ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade, 
podnikateľ nebude môcť byť sankcionovaný.   
 
Nadväzne na možnosť zaslať pokladničný doklad kupujúcemu v elektronickej podobe, je v § 8 ods. 6  
doplnené, že podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient môže vytlačiť alebo elektronicky zaslať iba 
jeden originál pokladničného dokladu. 
 
Z dôvodu vloženia nových odsekov 9 a 10 za odsek 8 sa pôvodný odsek 9 v § 8 označuje ako odsek 11 
(odsek 10 je účinný od 01.10.2019).  
 
V § 8 ods. 11 sa v zmysle novely zákona č. 56/2012 Z. z. upravuje, že podnikateľ, ktorý poskytuje 
službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP pod kódom 49.32 Taxislužba, pri použití VRP nie je 
povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad nielen ak vyhotovuje a cestujúcemu 
vydáva, ale aj ak elektronicky posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa § 30 ods. 5 písm. f) 
uvedeného zákona. Táto výnimka sa nevzťahuje na prípady evidovania prijatej tržby v ORP. 
 
Nakoľko systém e-kasa neoveruje správnosť všetkých údajov zaslaných z pokladnice e-kasa klient 
do systému e-kasa (napr. DIČ, kód pokladnice e-kasa klient), v novom § 8a je stanovený taxatívny 
rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa v prípade pokladničného dokladu, pri úhrade faktúry 
alebo jej časti, pri dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, pri 
zaevidovaní údajov z paragónov a tiež v prípade používania prenosnej pokladnice.   
 
V § 9 ods. 1 bola vykonaná legislatívno-technická úprava nadväzne na zmenu označenia požiadavky 
uvedenej v § 4a ods. 2 [z písm. b) na písm. c)] pri zabezpečení ochrany údajov na dokladoch 
označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“. Vzhľadom na zavedenie nového 
typu pokladnice sa zavádza povinnosť podnikateľa zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej 
správy uloženej v ORP, ako aj ochranu autentifikačných údajov k ORP proti ich zneužitiu, strate alebo 
odcudzeniu. 
 
Novelou zákon o ERP sa upravuje, že CHDÚ je podnikateľ povinný archivovať v lehote na zánik práva 
vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Ďalej sa dopĺňa povinnosť podnikateľa používajúceho ORP, aby na 
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požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predložil údaje z CHDÚ; tieto údaje podnikateľ bude 
musieť predložiť za požadované obdobie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Rozsah, 
štruktúra a ďalšie náležitosti sa zverejnia na webovom sídle FR SR (§ 9 ods. 2). 
 
Upravuje sa postup náhradnej evidencie tržieb prostredníctvom paragónov (§ 10 ods. 6), ak nie je 
možné pokladnicu e-kasa klient použiť, napr. z dôvodu výpadku elektriny, poruchy koncového 
zariadenia, poruchy ORP a upravujú sa povinné náležitosti paragónu. Pri používaní ORP sa v prípade 
dočasného výpadku internetového pripojenia náhradná evidencia formou paragónov neuplatňuje 
z dôvodu, že ORP pracuje v režime off-line; zákazníkom sú vydávané pokladničné doklady a údaje 
o evidencii tržieb sú uložené v dátovej správe, ktorú je podnikateľ povinný zaslať do systému e-kasa 
v taxatívne uvedených lehotách. 
 
Zavádza sa povinnosť podnikateľa, aby v prípade poruchy ORP alebo koncového zariadenia VRP 
v stanovenom časovom limite (48 hodín) obnovil ich prevádzku alebo aby začal používať inú ORP alebo 
iné koncové zariadenie (§ 10 ods. 7).  
 
Úpravou § 12 ods. 4 a 5 sa ustanovuje, že podnikateľ nemá povinnosť vyhotovovať žiadny typ 
uzávierky v pokladnici e-kasa klient. V prípade potreby má podnikateľ možnosť vytvárať si prehľady 
(reporty) cez e-kasa zónu podnikateľa. 
 
Povinnosť podnikateľa oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa prvej 
a druhej vety § 15 ods. 2 sa neuplatní, ak podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa 
klient, v ktorej súčasne oznámi kód elektronickej registračnej pokladnice, resp. viaceré kódy 
elektronických registračných  pokladníc a dátum, kedy bola alebo bude ukončená prevádzka 
elektronickej registračnej pokladnice. Túto skutočnosť nebude musieť osobitne oznamovať do troch dní 
od ukončenia jej používania a na daňový úrad nebude musieť predložiť knihu elektronickej registračnej 
pokladnice. Daňový úrad v takom prípade podľa ods. 6 písm. c) zruší daňový kód tejto elektronickej 
registračnej pokladnice bez toho, aby do knihy tejto elektronickej registračnej pokladnice zaznamenal 
zrušenie daňového kódu pokladnice (§ 15 ods. 2 a 6). 
 
Ustanovenie § 15a ods. 1 reflektuje na elektronizáciu správy daní a súčasnú digitalizáciu spoločnosti. 
Pre jednoduchšiu, efektívnejšiu a najmä lacnejšiu komunikáciu s daňovým úradom podnikateľ 
oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient podáva elektronickými prostriedkami 
v predpísanej štruktúrovanej forme, prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na 
webovom sídle FR SR. 
 
Ustanovenia § 16a písm. a), c), g), h), j), l), o), p), u), z) a am) sú doplnené o nové správne delikty 
súvisiace s porušením povinností podnikateľov, výrobcov, dovozcov a dodávateľov PP a CHDÚ. 
 
Novelou zákona o ERP sa v novom § 17c osobitne upravuje postup v prípade, keď vznikne pri 
kontrolnej činnosti dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v ORP alebo údajov odosielaných do 
systému e-kasa alebo ak podnikateľ používa ORP, ktorá nespĺňa požiadavky zákona o ERP a túto 
skutočnosť nie je možné na mieste preukázať. V tomto prípade sa pre daňový úrad alebo colný úrad  
ustanovuje možnosť zabezpečiť ORP. Technickú expertízu nevykonáva Colný úrad Bratislava, ale FR 
SR. Daňové úrady a colné úrady pri zabezpečení a prepadnutí ORP budú primerane uplatňovať postup 
upravený daňovým poriadkom o zabezpečení a prepadnutí veci, ak nie je v § 17c upravené inak.  
 
Nadväzne na nové ustanovenie § 17c sa novelou zákona o ERP dopĺňa nový § 17d, v ktorom je 
upravený postup podnikateľa pri zabezpečení, resp. prepadnutí ORP. Počas zabezpečenia ORP sa 
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bude uplatňovať náhradná evidencia formou paragónov, kópie ktorých je podnikateľ povinný uchovávať 
buď podľa § 10 zákona o ERP alebo po prepadnutí ORP podľa zákona o účtovníctve. Ak sa podnikateľ 
rozhodne, že nebude po zabezpečení uplatňovať náhradnú evidenciu formou paragónov, je povinný, 
rovnako ako aj po prepadnutí ORP, používať inú ORP alebo VRP, ktoré boli uvedené do prevádzky 
spôsobom podľa zákona o ERP. 
 
3. Zmeny zákona o ERP účinné od 01.10.2019 
 
Smernicou Rady EÚ 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES pokiaľ ide o zaobchádzanie 
s poukazmi, došlo zákonom č. 369/2018 Z. z. od 01.10.2019 k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania 
DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel 
z hľadiska pravidiel DPH je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských 
štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého 
zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy. V súlade 
s týmito pravidlami sa vymedzuje poukaz ako nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať 
zodpovedajúci tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané, pričom 
zodpovedajúce tovary alebo služby, respektíve aspoň totožnosť ich možných dodávateľov musí byť na 
poukaze alebo k nemu súvisiacej dokumentácii uvedená, spolu s podmienkami použitia tohto nástroja. 
Poukaz sa teda bude považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo 
služieb.  
 
Z uvedených dôvodov sa novelou zákona o ERP upravuje, že jednoúčelový poukaz (napr. darčekový 
poukaz) na tovar alebo poskytnutú službu nie je považovaný za ceninu [§ 3 ods. 2 písm. a) prvý bod], 
a preto pri predaji jednoúčelového poukazu alebo pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo 
službu je podnikateľ povinný používať pokladnicu e-kasa klient.  
 
§ 8 ods. 10 upravuje rozsah povinných údajov, ktoré sa majú uvádzať na pokladničnom doklade pri 
predaji jednoúčelového poukazu alebo pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo poskytovanú 
službu. Pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo za službu je podnikateľ povinný vydávať 
pokladničný doklad, ktorý nesmie obsahovať údaje týkajúce sa dane z pridanej hodnoty.  
 
Novelou zákona o ERP sa v § 8a ods. 1 časť vety za bodkočiarkou stanovuje, aby pri výmene 
jednoúčelového poukazu za tovar alebo poskytnutú službu sa do systému e-kasa zasielala iba 
informácia o tom, že ide o takúto výmenu (pri predaji jednoúčelového poukazu sa zasielajú údaje 
taxatívne uvedené v časti vety pred bodkočiarkou). 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
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