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    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 

Informácia  

k postupu servisnej organizácie pri zaznamenávaní údajov do fiskálnej 

pamäte s inými znakmi ako sú znaky slovenskej abecedy   

 

 

Cieľom tohto oznámenia je informovať servisné organizácie pri zaznamenávaní 

obchodného mena podnikateľa, sídla, miesta podnikania alebo predajného miesta do 

fiskálnej pamäte v zmysle 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 len „zákon“)  v prípade, ak tieto údaje obsahujú 

aj iné znaky ako znaky slovenskej abecedy.   

 

Podľa zákona podnikateľ musí na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať elektronickú 

registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“), ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4 tohto 

zákona. Jednou z požiadaviek v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) tretieho bodu je umožnenie 

vytlačenia všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok.  

Slovenská abeceda obsahuje písmená bez diakritiky ale aj s diakritikou, a to s dĺžňom, s 

mäkčeňom, s dvomi bodkami a s vokáňom. V ďalších jazykoch sa používajú aj iné diakritické 

znamienka, napr. vodorovná čiara nad písmenom, vlnovka, oblúčik, tupý prízvuk, dve bodky, 

dva dĺžne a iné.  

  

Ak ERP umožňuje zaznamenať a následne vytlačiť všetky znaky slovenskej abecedy, vrátane 

interpunkčných znamienok, nie je v rozpore so zákonom, ak servisná organizácia údaje o:  

- obchodnom mene,  

- sídle,  

- mieste podnikania alebo 

- predajnom mieste odlišného od sídla alebo miesta podnikania,  

ktoré obsahujú diakritické znamienka cudzieho jazyka, zaznamená do fiskálnej pamäte  

znakmi slovenskej abecedy bez diakritiky. 

  

To znamená, že ak ERP umožňuje vytlačiť všetky znaky slovenskej abecedy vrátane 

interpunkčných znamienok, nebude v rozpore so zákonom, ak údaje, ktoré servisná 

organizácia zaznamená do fiskálnej pamäte, nebudú obsahovať znaky ďalšieho jazyka. 

Nedochádza k porušeniu zákona ani vtedy, ak následné vyhotovenie pokladničného dokladu 

alebo uzávierky podnikateľom nebude obsahovať znaky používané v jazyku iného štátu.  
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Príklad 

Servisná organizácia pri uvádzaní ERP do prevádzky nemôže zadať názov obchodného mena 

podľa výpisu z obchodného registra z dôvodu, že tento názov obsahuje písmeno „ö“, ktoré nie 

je súčasťou slovenskej abecedy (písmeno nie je možné naprogramovať do fiskálnej pamäte).  

                                                                        *** 

Napriek skutočnosti, že pri uvádzaní údajov do fiskálnej pamäte je potrebné vychádzať 

z údajov uvedených v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri alebo v evidencii 

ustanovenej osobitným zákonom, a to v nadväznosti na Obchodný zákonník v celom rozsahu, 

nebude v rozpore so zákonom postup, ak v názve obchodného mena sa naprogramujú písmená 

slovenskej abecedy bez diakritiky (napr. pri písm. „ö“ sa použije písm. „o“, pri písm. „ű“ sa 

použije písm. „u“ a pod.). 
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