
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa e-kasy,  

ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-kasa 

  

I. Všeobecné otázky 

 
Otázka č. 1 

Je už možné výrobcami registračných pokladníc (ďalej „pokladnica“) používať integračne rozhranie finančnej 

správy pre účely testovania systému e-kasa? Ako sa budú dať získať testovacie certifikáty? 

Odpoveď 

Testovacie prostredie sa pripravuje, o možnosti využiť ho, bude finančná správa informovať. Finančná správa 

zároveň pripravuje pilotný projekt testovania online prepojenia pokladníc s vybranými podnikateľskými subjektmi, 

ktorým bude prideľovať testovacie prístupy.  

  

Otázka č. 2 

Budú vklady a výbery pre e-kasu povinné? 

Odpoveď 

Podľa návrhu zákona doklady typu VKAD a VÝBER musia byť zaevidované v systéme e-kasa.  

 

Otázka č. 3 

Budú na pokladničných dokladoch povinné QR kódy? 

Odpoveď 

Podľa návrhu zákona každý pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient musí obsahovať QR kód. 

To neplatí pre kópiu pokladničného dokladu.  

 
Otázka č. 4 

V obrázku č. 3 (viď nižšie) je uvedený pojem "6. Digitálny peňažný denník DKP" . O tomto pojme sa neuvádza v 

popise rozhrania. 

 
 
Odpoveď  

Pojem „6. Digitálny peňažný denník pre DKP“ je uvedený v rámci prezentácie zverejnenej na portáli finančnej 

správy (PFS) a ide o reporty v rámci e-kasa zóny. Tieto reporty nesúvisia s integračným rozhraním (sťahovanie 

reportov je manuálne po autorizácii podnikateľa na PFS). 

 

Otázka č. 5 

Boli uskutočnené stretnutia s IT firmami? 

Odpoveď 

Na príprave novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pracuje finančná správa spoločne s 

ministerstvom financií už niekoľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na 

ministerstve financií. K téme sa stretla aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Návrh zákona je tak 

široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou verejnosťou (zástupcami poskytovateľov pokladničných 
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riešení, Slovenskou asociáciou registračných pokladníc, Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou 

asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a ďalšími). Informácie zo stretnutí na túto tému nájdete 

na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-456 v časti Doložka vplyvov na 

podnikateľské prostredie, kde je vyhodnotenie verejných konzultácií. Návrh zákona je navyše pripomienkovaný v 

medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienky sú tam zverejnené a návrh je stále možné pripomienkovať.  

 

Otázka č. 6 

V systéme e-kasa sa neuvádza použitie rôznych foriem úhrad, napr. v hotovosti, platobnou kartou alebo šekom. 

Znamená to, že pri platbe platobnou kartou nie je potrebné pokladničný doklad posielať do e-kasy? Ako kontrola 

na mieste zistí správny stav hotovosti v pokladnici ak sa bude evidovať aj platba platobnou kartou alebo šekom 

ale e-kasa o tom nevie a všetko by malo byť v hotovosti? 

Odpoveď 

Do systému e-kasa je potrebné evidovať každý pokladničný doklad, ktorý bol vyhotovený pokladnicou e-kasa 

klient, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom platby bola tržba prijatá. Pre výpočet aktuálneho zostatku 

v pokladnici sa sčítavajú všetky typy platidiel (hotovosť + potvrdenie z platobného terminálu + stravné lístky...) 

  
Otázka č. 7 

Systém e-kasa nepozná pojem čiastočná úhrada faktúry, napr. ak ide o faktúru v sume 300€ ale zákazník sa 

rozhodne zaplatiť v hotovosti len 100€. Pri faktúre sa bude do e-kasy posielať len čiastka uhradená v hotovosti? 

Nie celková suma uvedená vo faktúre? 

Odpoveď 

Systém e-kasa eviduje len doklady typu „úhrada faktúry“ vyhotovené pokladnicou e-kasa klient pri úhrade faktúry 

v hotovosti (alebo inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) a nie samotné faktúry. Preto sa do systému  

e-kasa zasiela iba uhradená suma, či už celá, alebo čiastková v prípade úhrady len časti faktúry. V uvedenom 

prípade by sa teda do systému e-kasa zaslal doklad úhrada faktúry v hodnote 100€.  

 

Otázka č. 8 

Pri implementácií online registračnej pokladnice (ďalej len ORP) som narazil na dva pojmy, ktorých význam je 

potrebné objasniť. 

Podľa nového návrhu bude možné použitie: 

1. Online registračnej pokladnice - HW riešenie, alebo 

2. E-kasa klient - SW riešenie 

Odpoveď 

Pre evidenciu tržieb do systému e-kasa bude možné použiť e –kasa klienta: 
e-kasa klientom sa rozumie:  

1. On-line registračná pokladnica – HW alebo SW riešenie zabezpečujúce komunikáciu 
so systémom e-kasa 

2. Virtuálna registračná pokladnica – služba zriadená finančným riaditeľstvom 
komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia 

 

Otázka č. 9 

Kto a kedy zadáva unikátny identifikátor? 
Odpoveď 

Unikátny identifikátor kupujúceho (ďalej „UIK“) je predkladaný kupujúcim pred zaevidovaním tržby a teda typ a aj 

hodnotu samotného UIK zadáva kupujúci.  
 

Otázka č. 10 

Podľa dostupných informácií na použitie systému e-kasa bude postačovať aplikácia alebo mobil/tablet. Znamená 

to teda, že sa nemusí tlačiť bloček a bude možné ho odoslať mailom?  
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Odpoveď 

Na evidenciu tržby je možné použiť iba pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude umožňovať vytlačenie pokladničného 
dokladu alebo jeho odovzdanie kupujúcemu v elektronickej podobe. Doklad v elektronickej podobe je možné 
odovzdať kupujúcemu ak s tým súhlasí alebo ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Nie je 
možné odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad v tlačenej a zároveň elektronickej podobe. 
 
Otázka č. 11  

Na koho sa podnikateľ môže obrátiť v prípade testovania eKasy?  

Odpoveď 

V prípade záujmu zriadenia testovacieho prostredia eKasy, kontaktnou osobou, na ktorú sa podnikatelia môžu 

obrátiť je: Mgr. Tomáš Hollý, Oddelenie právnych služieb, mail: tomas.holly@financnasprava.sk 

 

II. Popis integračného rozhrania  

 

Otázka č. 1 

Sú už zverejnené podmienky na zobrazovacie zariadenie pre nový softvérový, resp. hardvérový e-klient pre 

komunikáciu s e-kasou? 

Odpoveď 

Popis integračného rozhrania je zverejnený na www.financnasprava.sk – podnikatelia – organizácie – 

dane – e-kasa :  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2018.07.23_Integr_roz

hranie.pdf 

  

Otázka č. 2 

Bude poskytnutá dokumentácia - popis integračného rozhrania systému e-kasa v anglickom, alebo nemeckom 

jazyku? 

Odpoveď 

Cudzojazyčné verzie zatiaľ nie sú pripravené. Neevidujeme od zástupcov odbornej verejnosti pri príprave takúto 

požiadavku, ale budeme sa ňou zaoberať  

 

Otázka č. 3 

Na stránke https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa sú vo výhodách pre podnikateľa uvedené 
body:  
5.export dát – poklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania  
6.dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)  
V integračnom rozhraní to nie je. Ako preberiem tieto údaje do nášho systému ?  
Odpoveď 

Export údajov bude dostupný v rámci e-kasa zóny podnikateľa dostupnej po prihlásení sa podnikateľa na PFS 
v časti osobná internetová zóna.  
 

Otázka č. 4 

Ako je potrebné si vysvetliť položky „VRÁTENÁ“ a „OPRAVNÁ“?  
Odpoveď 

Typom položky „VRATENÁ“ sa definuje položka ak ide o vrátenie platby za vrátený tovar napr. pri reklamácii 
tovaru alebo pri neposkytnutej službe, teda ide o prípad, keď reálne došlo k vráteniu platby.  
Typom položky „OPRAVNÁ“ sa definuje položka, ktorú podnikateľ v predchádzajúcom pokladničnom doklade 
zaevidoval do systému e-kasa a následne ju chce opraviť (nesprávne zaevidovaná suma položky, množstvo, 
označenie tovaru a podobne ......).  
 

Otázka č. 5 

Podľa integračného prostredia sa má členiť evidencia položiek do základnej sadzby, zvýhodnenej sadzby a 
nulovej sadzby s údajmi na úrovni 20, 10, 0 % DPH podľa navrhnutej novely ale aj podľa súčasného stavu je 
možné realizovať aj predaj s prenesenou daňovou povinnosťou. Ako sa bude registrovať položka s prenesenou 
daňovou povinnosťou? 

mailto:tomas.holly@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2018.07.23_Integr_rozhranie.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2018.07.23_Integr_rozhranie.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa
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Odpoveď 

Pripravovaná novele zákona o DPH pripúšťa výnimku z prenosu daňovej povinnosti, v prípade vyhotovenia 
zjednodušenej faktúry, čo je aj pokladničný doklad.  
 

Otázka č. 6 

Akým spôsobom sa budú do systému e-kasa evidovať zľavy? 

Odpoveď 

Systém e-kasa vykonáva súčet na základe zaslaných hodnôt jednotlivých číselných atribútov a nie podľa ich typu. 
Teda v prípade, že ide o poskytnutie zľavy, pokladnica e-kasa klient zaeviduje túto položku s typom „Z“ a cenu so 
zápornou hodnotou. Táto cena už predstavuje celkovú poskytnutú zľavu pre danú položku. V prípade množstva 
pri položke typu „ZĽAVA“ sa uvádza množstvo relevantné pre položku, ku ktorej sa viaže. Ak bola zľava 
poskytnutá pre oba kusy tovaru uvedie sa daný počet aj do poskytnutých zliav. Ak ide o množstevnú zľavu uvedie 
sa ako množstvo hodnota 1. Atribút množstvo sa udáva vždy v kladných hodnotách (v dokumente integračného 
rozhrania je nesprávne uvedený rozsah povolených hodnôt pre daný atribút, ktorý bude opravený v ďalšej verzii 
dokumentu). 
 
III. Certifikácia  

 

Otázka č. 1 

Na obrázku „životný cyklus pokladnice“ (viď nižšie) je zobrazené, že už nebude potrebný proces certifikácie 

pokladnice. Znamená to, že už nebude potrebné mať certifikát, keď sa bude prihlasovať pokladnica na daňovom 

úrade? Bude potrebné zakúpiť novú pokladnicu alebo bude stačiť k nastávajúcim pokladniciam si dokúpiť 

zariadenie na komunikáciu online? 

 
 
Odpoveď 

Podľa návrhu zákona je možné používať iba pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát. Tento certifikát je 

vydávaný pre každú aktualizáciu SW danej pokladnice, ktorá má vplyv na požiadavky pokladnice uvedené 

v návrhu zákona. Akýkoľvek SW, ktorý splní zákonom definované požiadavky a bude mu pridelený certifikát, 

môže byť použitý na evidenciu tržby v systéme e-kasa. Ak ide o pokladnicu vyrobenú po roku 2015, nemusí sa 

meniť pokladnica, budú stačiť úpravy aktualizáciou SW. Pokladnice od roku 2015 totiž musia byť pripojiteľné na 

internet a musia byť schopné zabezpečiť on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy. Zároveň 

platí, že sa nemusí využívať pokladnica, ale bude stačiť aj iné koncové zariadenie – počítač, mobil či tablet.  

 
Otázka č. 2 

Bude možné akýkoľvek SW od akejkoľvek firmy napojiť na e-kasu alebo je to len vyhradené pre doterajších 

výrobcov registračných pokladníc? 

Odpoveď 

Podľa návrhu zákona, akýkoľvek SW, ktorý splní zákonom definované požiadavky a bude mu pridelený certifikát, 

môže byť použitý na evidenciu tržby v systéme e-kasa. 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

August 2018 

 

 


