
                                                                               

 

          Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Informácia  
k úpravám účinným od 1.1.2014, ktoré sú uvedené v prechodných ustanoveniach  

zákona o používaní ERP  
 
 
Ustanovenie § 18c zákona č. 289/2008 Z. z.  o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice a o zmene a doplnení zákona 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 1. januára 2014 (ďalej „zákon o ERP“) upravuje prechodné ustanovenia 
k úpravám účinným od 1. januára 2014 (na základe zákona č. 361/2013 Z. z., ktorý v Čl. I  
mení a dopĺňa zákon o ERP)  
 

• Ustanovenie § 18c ods. 1 zákona o ERP 

Fiskálna pamäť, ktorá spĺňa  požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) citovaného  
zákona účinného od 1. januára 2014 a elektronická registračná pokladnica vybavená 
takouto fiskálnou pamäťou musia byť dostupné najneskôr od 1. júla 2014. 

Upozornenie: 
Fiskálna pamäť musí byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom (ďalej 
„fiskálna pamäť označená kódom“), ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej 
registračnej pokladnice („ďalej „ERP“), pričom tento kód je vytlačený na deštruktívnej 
samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiskálnu pamäť a zároveň je nalepená 
aj na vonkajšom kryte ERP spolu s výrobným štítkom ERP (§ 4 ods.3 písm. d) zákona o ERP).  

 
• Ustanovenie § 18c ods. 2 zákona o ERP 

Podnikateľovi (tuzemskému aj zahraničnému), ktorý začal prvýkrát vykonávať 
podnikateľskú činnosť podliehajúcu povinnosti evidencie tržieb v ERP po 1. júli 2014, 
vznikla povinnosť používať ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona o ERP účinného 
od 1. januára 2014.  
Upozornenie:  
V prípade, ak podnikateľ, ktorý bol povinný používať ERP pred 1. júlom 2014, si zakúpil 
ďalšiu ERP po 1. júli 2014, táto ERP už musí spĺňať požiadavky podľa zákona o ERP 
účinného od 1. januára 2014.  

 
• Ustanovenie § 18c ods. 3 zákona o ERP  

 
ERP, ktorú podnikateľ používal pred 1. júlom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že 
výmenu fiskálnej pamäte za fiskálnu pamäť označenú  kódom musí vykonať vtedy, ak 
nastane niektorý z dôvodov uvedených v § 11 ods. 1 zákona o ERP: 

     



- ak kapacita fiskálnej pamäte bola vyčerpaná  a ERP je funkčná,  
- z dôvodu poruchy neplní svoju funkciu,  
- ak došlo k zmene údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) prvom až šiestom bode    

uložených do fiskálnej pamäte (napr. pri zmene identifikačných údajov 
podnikateľa),   

- došlo k zmene vlastníka ERP.  
 
Upozornenie:  
Podnikateľ, ktorý používal ERP pred 1. júlom 2014, je povinný pri najbližšej výmene 
fiskálnej pamäte po tomto termíne použiť už len fiskálnu pamäť, ktorá je  označená 
kódom.  
 

• Ustanovenie § 18c ods. 4 zákona o ERP  
 
Výrobca, dovozca alebo distribútor ERP, ktorému bol vydaný certifikát pred 1. januárom 
2014,  je povinný na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu v 30 dňovej lehote 
poskytnúť  Finančnému riaditeľstvu SR 

- technické a softvérové nástroje na prečítanie a exportovanie kontrolných             
záznamov a obsahu fiskálnej pamäte zabudovanej v ERP, 

- softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup 
overenia pravosti kontrolného záznamu pre certifikovaný typ ERP, 

- popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,  
- komunikačný protokol a  
- popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného 

záznamu.   
 

• Ustanovenie § 18c ods. 7 zákona o ERP  
 

Od  1. januára 2014 sa zmenila príloha č. 3 k zákonu o ERP, ktorá ustanovuje vzor knihy 
ERP.  
Knihu ERP, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej 
s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.   
 
Ide o nasledovné záznamy:  

V časti IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE - údaje o ERP  
- k údaju typ a model ERP dopíše aj názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora 

ERP,  
- k údaju výrobné číslo ERP dopíše výrobné číslo fiskálnej tlačiarne.  
 
V časti ZÁZNAMY PODNIKATE ĽA  
- k údaju dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP, dopíše dátum 

pozastavenia prevádzky ERP,  
- k údaju dátum a čas nahlásenia poruchy ERP, dopíše dátum poškodenia alebo 

chýbanie plomby servisnej organizácii,  
- k údaju potvrdenie o nahlásení poruchy ERP, dopíše potvrdenie o nahlásení 

poškodenia alebo chýbanie plomby,  
 
V časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE  
- k dátumu a času uvedenia ERP do prevádzky, dopíše údaj o kóde fiskálnej pamäte 

a čísle plomby, ktorou bola ERP označená,  



- k dôvodu a dátumu výmeny fiskálnej pamäte, dopíše údaj o jej kóde,  
- k dátumu a času pripojenia novej fiskálnej pamäte, dopíše údaj o jej kóde,  
- k podpisu podnikateľa potvrdzujúcemu prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte, 

dopíše údaj o prevzatí dátového média s obsahom pôvodnej fiskálnej pamäte,  
- k dátumu výmeny poškodenej plomby alebo dátumu doplnenia chýbajúcej 

plomby, dopíše údaj o čísle  plomby.  
 

Upozornenie: 
Podnikateľ, ktorý začal používať na evidenciu tržieb ERP  od 1. januára 2014, bol 
povinný používať knihu ERP, ktorá už spĺňa náležitosti podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 3 k zákonu o ERP. 

  
 

Poznámka:  
V prípade, ak bezprostredne po 1. januári 2014 na trhu nebol dostatok kníh ERP upravených 
podľa prílohy č. 3 zákona o ERP a podnikateľ použil knihu ERP s dopísanými údajmi, daňové 
úrady a colné úrady budú uvedenú skutočnosť pri výkone kontroly nad dodržiavaním zákona 
o ERP, zohľadňovať.  
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