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2/ERP/2020/MP 
 
Metodický pokyn k ukončeniu používania elektronickej registračnej pokladnice 
podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 v nadväznosti na § 18cg ods. 3 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 znení účinnom od 01.01.2020 
 

 
Úvod 
1. diel Vymedzenie základných pojmov 
2. diel Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice  
 
 
Úvod 
 
Cieľom metodického pokynu je informovať servisné organizácie, podnikateľov a iné osoby poverené 
podnikateľom o postupe pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 
a 3 alebo ods. 9 v nadväznosti na § 18cg ods. 3 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 znení účinnom od 01.01.2020 (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“). 
 
 
1. diel Vymedzenie základných pojmov 
 
V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. servisná organizácia pri ukončení prevádzky 
elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej 
registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej 
pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky 
elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej 
registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného 
v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice 
a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej 
osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena 
a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik 
práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). 
 
Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej 
pokladnice je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové 
médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy 
elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia 
lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane podľa § 69 daňového poriadku. 
 
V zmysle § 15 ods. 9 zákona č. 289/2008 Z. z. vybratie fiskálnej pamäte z elektronickej registračnej 
pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo 
elektronickej registračnej pokladnice, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, 
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zaznamenanie dátumu ukončenia prevádzky a sumy kumulovaného obratu ku dňu ukončenia 
prevádzky elektronickej registračnej pokladnice evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici 
v knihe elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj podnikateľ alebo iná osoba poverená 
podnikateľom, ktorí záznam potvrdia odtlačkom pečiatky, ak ju majú vyhotovenú, a podpisom fyzickej 
osoby s uvedením jej mena a priezviska. 
 
Podľa § 18cf ods. 1 prechodných ustanovení účinných od 01.07.2019 zákona č. 289/2008 Z. z. daňový 
úrad alebo colný úrad neuloží do 31.12.2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice 
podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal 
o pridelenie kódu pokladnice  e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad 
alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa 
zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, 
alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto 
zákona. 
 
V zmysle § 18cf ods. 3 prechodných ustanovení účinných od 01.07.2019 zákona č. 289/2008 Z. z. ak 
bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu 
zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu        
e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú 
pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice. 
 
Podľa § 18cg ods. 3 prechodných ustanovení k úpravám účinným od 01.01.2020 zákona č. 289/2008 
Z. z. servisná organizácia, podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom sú povinní ukončiť 
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 najneskôr do 
31.08.2020.  
 
 
2. diel Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice 
 
V zmysle § 18cf zákona č. 289/2008 Z. z. mohli podnikatelia najneskôr do 31.12.2019 na evidenciu 
tržieb používať elektronické registračné pokladnice so zrušeným daňovým kódom pokladnice, a preto 
k samotnému ukončeniu používania elektronických registračných pokladníc môže dôjsť aj po tomto 
dátume. Podľa § 18cg ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. však najneskôr do 31.08.2020 je potrebné 
ukončiť používanie elektronických registračných pokladníc postupom podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 
zákona č. 289/2008 Z. z. 
 
Úkony súvisiace s ukončením používania elektronických registračných pokladníc od 01.01.2020 
najneskôr do 31.08.2020 môže vykonať: 
 servisná organizácia do 31.05.2020 vrátane,  
 samotný podnikateľ,  
 iná osoba, ktorú podnikateľ poverí vykonaním tejto činnosti.  

 
Vzhľadom na to, že činnosť servisných organizácií sa zo zákona č. 289/2008 Z. z. ukončuje 
k 01.06.2020 (§ 18cg ods. 2), po uvedenom dátume tieto fyzické osoby a právnické osoby ukončenie 
používania elektronických registračných pokladníc vykonajú už len ako iné osoby poverené 
podnikateľom.  
 
Úkony súvisiace s ukončením používania elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj 
samotný podnikateľ, ktorý túto elektronickú registračnú pokladnicu používal na evidenciu tržieb.  
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Úkony súvisiace s ukončením používania elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj iná 
osoba, ktorú touto činnosťou poverí podnikateľ, pričom inou osobou poverenou podnikateľom môže byť 
ľubovoľná fyzická osoba (napr. rodinný príbuzný), právnická osoba, iný podnikateľ, ale aj nepodnikateľ 
(napr. sused). Rozhodujúce je, aby osoba, ktorá vykoná ukončenie používania elektronickej registračnej 
pokladnice, mala dostatočné schopnosti a zručnosti na realizáciu činností, ktoré je potrebné v zmysle 
zákona č. 289/2008 Z. z. vykonať. 
 
Pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia, podnikateľ alebo iná 
osoba poverená podnikateľom je povinná: 
 vybrať fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami 

potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice 
a odovzdať ju podnikateľovi, 

 zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu 
kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia 
prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju má 
vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej 
pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska, 

 údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médium a odovzdať ho podnikateľovi. 
 
Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ, ktorý ju používal, je povinný: 
 požiadať servisnú organizáciu, aby najneskôr do 31.05.2020 ukončila prevádzku elektronickej 

registračnej pokladnice alebo poveriť inú osobu, aby túto činnosť vykonala, ak ju nevykoná  
samotný podnikateľ,  

 vybranú fiskálnu pamäť uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel 
dane (§ 69 daňového poriadku), 

 prevzatie dátového média potvrdiť podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice 
(uvedené platí aj v prípade, že ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice 
vykoná samotný podnikateľ), 

 dátové médium uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane 
(§ 69 daňového poriadku), 

 zabezpečiť ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice najneskôr do 31.08.2020. 
 
Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný archivovať knihu elektronickej 
registračnej pokladnice desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vykonaný posledný 
záznam. Z uvedeného dôvodu knihu elektronickej registračnej pokladnice, v ktorej posledný zápis bude 
vykonaný v roku 2020, je podnikateľ povinný archivovať do konca roka 2030. 
 
Keďže všetkým elektronickým registračným pokladniciam boli najneskôr k 01.07.2019 zrušené daňové 
kódy postupom podľa § 15 ods. 2 alebo ods. 6, prípadne podľa § 18ce ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z., 
pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 18cg ods. 3 uvedeného zákona   
(t. j. v období od 01.01.2020 do 31.08.2020) podnikateľ už nie je povinný oznámiť ukončenie prevádzky 
elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných 
dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky a predložiť daňovému úradu knihu elektronickej 
registračnej pokladnice. 
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica   
         Odbor daňovej metodiky   
         Apríl 2020 
 

 


