
 

 

                                                                               

 

 

 

           Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo 

virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami  s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

 

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 z. n. p. 

(ďalej „zákon o ERP“) v § 3 ods. 2 ustanovuje výnimky z povinnosti používania elektronickej 

registračnej pokladnice (ďalej „ERP“) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“).  

 

Jednou z výnimiek sú aj fyzické osoby  - podnikatelia s ťažkým zdravotným postihnutím 

(ďalej „podnikateľ s ŤZP“), ktorým nevzniká povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP z 

predaja tovaru alebo z poskytovania služieb vymedzených v prílohe č. 1 zákona o ERP.  

 

Zákon o ERP bol od 1.1.2018 novelizovaný zákonom č. 270/2017 Z. z., ktorým došlo 

k úpravám ustanovení týkajúcich sa výnimky podnikateľov s ŤZP . 

 

I. Podnikateľ ŤZP a zamestnanec, resp. iná fyzická osoba 

 

Úprava výnimky sa týka tých podnikateľov s ŤZP, ktorí  predaj tovaru alebo poskytovanie 

vymedzenej služby vykonávajú prostredníctvom zamestnancov resp. inou fyzickou osobou 

(manželkou, deťmi a pod.). 

 

Predmetná výnimka sa uplatní len v tom prípade, ak podnikateľ je držiteľom preukazu 

ŤZP a aj zamestnanec resp. iná fyzická osoba je rovnako držiteľom preukazu ŤZP. 

 

Upozornenie:  
Výnimka sa nevzťahuje na podnikateľov s ŤZP, ktorí sú držiteľmi preukazu podľa právnej 

normy iného štátu. 

 

II. Preukázanie s ŤZP a sprístupnenie oznámenia  

 

Na účely preukázania skutočnosti, že podnikateľ je ŤZP, postačuje preukaz vydaný Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) v súlade s § 2 ods. 3 a § 16 zákona č. 

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o preukaz:  

a) fyzickej osoby s ŤZP alebo  

b) fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom  

s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. 

 

Podnikateľ s ŤZP je zároveň povinný mať na predajnom mieste sprístupnené oznámenie, v 

ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať ERP/VRP. Predmetné 

oznámenie je potrebné sprístupniť tak, aby bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, 

ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň je podnikateľ s ŤZP povinný mať na predajnom 

mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP so 

sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.  
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Poznámka 

Predajným miestom sa na účely zákona o ERP považuje každé miesto, kde sa prijíma tržba 

v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. 

   

III. Prechodné ustanovenie z výnimky ŤZP 

 

Podnikateľ s ŤZP je povinný uplatňovať postup výnimky podľa novely zákona o ERP 

najneskôr od 1.4.2018. To znamená, že ak za podnikateľa prijíma tržbu v hotovosti 

zamestnanec (iná osoba), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, tak od 1.4.2018 je povinný 

takýto podnikateľ evidovať tržby do ERP/VRP. 

 

Príklad č. 1 :  
Je povinný používať ERP/VRP podnikateľ  s ŤZP, ak predaj tovaru alebo poskytovanie 

vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý nie je držiteľom 

preukazu fyzickej osoby ŤZP? 
*** 

Pretože výnimka z povinnosti používať ERP/VRP sa posudzuje vo vzťahu k osobe 

podnikateľa  ako aj vo vzťahu k jeho zamestnancovi, podnikateľ s ŤZP pri vykonávaní svojej 

podnikateľskej činnosti prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý nie je držiteľom preukazu 

ŤZP, je povinný na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti od 1.4.2018 používať ERP/VRP. 

  

Príklad č. 2 :  
Je povinný používať ERP/VRP podnikateľ  ktorý nie je ŤZP, ak predaj tovaru alebo 

poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú 

držiteľmi preukazu s ŤZP?  

*** 
Napriek skutočnosti že zamestnanci sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ŤZP, výnimku z 

povinnosti používania ERP/VRP nie je možné si v tomto prípade uplatniť, nakoľko podnikateľ 

–  (zamestnávateľ) nie je ŤZP.  

 

Príklad č. 3 :  
Je povinná používať ERP/VRP obchodná spoločnosť - právnická osoba, ktorej jediným 

zakladateľom v súlade s § 57 Obchodného zákonníka je fyzická osoba s ŤZP?  

*** 
Výnimku z povinnosti používania ERP/VRP nie je možné v tomto prípade uplatniť z dôvodu, 

že podnikateľ - právnická osoba nedisponuje preukazom fyzickej osoby s ŤZP, ktorý sa v 

zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. vydáva vždy iba fyzickej osobe. 

  

Príklad č. 4 :  
Vzťahuje sa výnimka z povinnosti používania ERP/VRP na fyzickú osobu, ktorá pokračuje v 

živnosti po zosnulom podnikateľovi s ŤZP?  

*** 
Smrťou občana zanikne právo na preukaz fyzickej osoby s ŤZP, ktorý vyhotovil a vydal 

príslušný ÚPSVaR.  

Na základe uvedeného, v prípade pokračovania v živnosti po zosnulej osobe, ktorá bola 

držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, pozostalou osobou (ďalej „osoba pokračujúca v 

podnikaní“), zaniká právo na možnosť uplatnenia si tejto výnimky pri pokračovaní živnosti 

touto osobou. To znamená, že osoba pokračujúca v podnikaní je už povinná na evidenciu 

tržby prijatej v hotovosti používať ERP/VRP.  

Výnimka z povinnosti používania ERP/VRP by sa mohla u osoby pokračujúcej v podnikaní 

uplatniť iba v prípade, ak by táto osoba bola držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP. 
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Príklad č. 5 : 

Podnikateľ s ŤZP predáva tovar a prijíma tržbu na dvoch prevádzkach. Je povinný mať 

oznámenie na oboch  prevádzkach? 

  

Áno, nakoľko obe prevádzky sa posudzujú ako predajné miesta, v rámci ktorých sa prijíma 

tržba v hotovosti.   

 

Príklad č. 6 : 

Je zákonom o ERP predpísaný vzor oznámenia?  

*** 

Nie je.   

 

Príklad č. 7 : 

Čo znamená „úradne osvedčená“ fotokópia preukazu ŤZP? 

*** 

Fotokópia preukazu ŤZP overená, napr. notárom. 

 

Príklad č. 8 : 

Podnikateľ s ŤZP má dve prevádzky, pričom na jednej z prevádzok zamestnáva osobu, ktorá 

je držiteľom preukazu ŤZP a na druhej osobu, ktorá nie je držiteľom preukazu ŤZP. Vzťahuje 

sa na podnikateľa výnimka aj v danom prípade?   

*** 

Vzťahuje, ale iba v rámci tej prevádzky, na ktorej zamestnáva osobu s preukazom ŤZP.     
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