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             Elektronická registračná pokladnica (ďalej „ERP“), ku ktorej je akreditovanou spoločnosťou 

vydaný  certifikát  o splnení požiadaviek   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 „zákon o ERP“),  musí okrem technických požiadaviek stanovených v § 4 

ods. 1 cit. zákona spĺňať aj  požiadavky vymedzené v odseku 2 cit. ustanovenia.   

        

             Jednou z vymedzených požiadaviek na ERP je  povinnosť zabezpečovať  informovanie 

podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby ERP, ktorou sa preveruje technický stav ERP ako 

aj neporušenosť plomb tak, aby bola zabezpečená správna funkčnosť ERP. 

 Informovanie podnikateľa o povinnej údržbe je zobrazované minimálne na displeji ERP. Túto 

informáciu je povinný podnikateľ potvrdzovať vždy, po každom zapnutí ERP, a to až do vykonania 

povinnej údržby ERP servisnou organizáciou.  

 Pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby ERP v danom 

časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte.  

 

  

          K podmienke vykonania povinnej údržby servisnou organizáciou zákon o ERP vymedzuje  aj 

lehotu  na jej vykonanie, a to najneskôr do piatich rokov od uvedenia ERP do prevádzky a následne 

najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby.    

 

Upozornenie: 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu ERP je možné vykonať aj po roku, dvoch, ale 

najneskôr do  piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky, pričom určenie lehoty o potrebe 

vykonania povinnej údržby ERP je v závislosti od splnenia technických podmienok určených 

výrobcom. 

          

          Vzhľadom na to, že trh poskytuje veľký výber ERP, ktoré sa od seba líšia nielen kapacitným ale 

aj softvérovým  vybavením (každý typ ERP má rôzne technické parametre),   lehota na vykonanie 

údržby môže byť u jednotlivých typov ERP  výrobcom stanovená odlišne. 

            To znamená, že výrobca môže  u jedného typu ERP určiť jednoročnú lehotu na vykonanie 

povinnej údržby, pričom  u iného typu ERP ten istý výrobca môže určiť až štvorročnú lehotu. Servisné 

organizácie u jednotlivých typov ERP sa pri  zaznamenávaní lehoty na vykonanie povinnej údržby 

riadia  lehotou určenou výrobcom. 
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