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1. INFORMÁCIA K ÚPRAVÁM  ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 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. 1 
mení a dopĺňa zákon o ERP). 
 
 
1.1  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 (§ ods. 3 písm. d) zákona o ERP). 
 
 
1.2  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.  
 
 
1.3  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 vykoná 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), 
- ak 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 len fiskálnu pamäť, ktorá je označená kódom.  
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1.4  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 (DÚ) alebo colného úradu (CÚ) 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, 
- popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného záznamu. 

 
 
1.5   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 IDENTIFIKAČNÉ 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 PODNIKATEĽA: 
- 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 (SO), 
- 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, DÚ 
a CÚ budú uvedenú skutočnosť pri výkone kontroly nad dodržiavaním zákona o ERP, 
zohľadňovať. 
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2. INFORMÁCIA O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 289/2008 Z. z. 
O POUŽÍVANÍ ERP  
 

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 o ERP“) 

 
 
Zákonom č. 218/2014 Z. z. zo dňa 8. júla sa v Čl. III mení a dopĺňa zákon 
č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP 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 „novela zákona“).  
 
Čl. III novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem bodov 1, 2 a 7, ktoré 
nadobúdajú platnosť 1. januára 2015. 
 
 
 
2.1  ZMENY V NOVELE ZÁKONA PRE PODNIKATEĽA 
 
K bodu 1: 
Novela zákona v § 4 ods. 2 písmeno b) dopĺňa nový devätnásty bod, podľa ktorého ERP 
musí okrem iného umožňovať aj online pripojenie s informačnými systémami finančnej 
správy, pričom podmienky online pripojenia ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá 
Ministerstvo financií SR. 
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
 
Poznámka: 
Podľa prechodných ustanovení (viď nižšie) ERP, ktorú si podnikateľ zakúpil a aj používa 
pred 1. januárom 2015 (t. j. pred účinnosťou novely), môže používať naďalej aj po 1. januári 
2015 s tým, že pri jej najbližšej výmene za novú je povinný ju vymeniť za ERP, ktorá už 
umožňuje aj online pripojenie s informačnými systémami finančnej správy. 
 
 
K bodu 2: 
Ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o ERP je doplnené o novú poslednú vetu so znením: 
„Podnikateľovi pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový 
úrad.“ 
To znamená, že podnikateľ na účely prideleného daňového kódu pokladnice (DKP) môže 
doklady v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ERP (knihu ERP a kópiu certifikátu ERP, resp. 
fiskálnej tlačiarne) predložiť na ktorýkoľvek DÚ, t. j. podnikateľ v tomto prípade sa už nemusí 
riadiť podľa svojej miestnej príslušnosti (určenej podľa jeho sídla alebo trvalého pobytu). 
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
 
Upozornenie! 
Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo 
územia SR, pre ktorého miestne príslušným pre pridelenie DKP je do 31. decembra 2014 DÚ 
Bratislava. 
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2.2  OSTATNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA 
 
K bodu 3: 
Novela zákona v § 16b ods. 3 umožňuje DÚ alebo CÚ okrem uloženia pokuty rozhodnutím 
na mieste, uložiť pokutu podľa daňového poriadku. 
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 
 
K bodu 3: 
Podľa novely zákona pokuty ukladajú DÚ alebo CÚ na základe zistení uvedených 
v zápisnici, ktorej náležitosti upravuje § 19 a § 37 ods. 4 daňového poriadku. 
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 
 
K bodu 5: 
Novela zákona v § 16b ods. 6 písmena b) spresnila podanie návrhu na zrušenie 
živnostenského oprávnenia DÚ alebo CÚ, a to pri každom ďalšom zistení porušenia podľa 
§ 16a písm. a) až d), am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb. 
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 
 
K bodu 6: 
Novelou zákona v § 16b ods. 9 sa doplnila povinnosť pre DÚ alebo CÚ pred podaním návrhu 
na zrušenie živnostenského oprávnenia označiť predajné miesto podľa odseku 8 citovaného 
ustanovenia. 
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 
 
2.3  PRECHODNÉ USTANOVENIA 
 
K bodu 7: 
Podľa novely zákona výrobca, dovozca alebo distribútor ERP môže od 1. januára 2015 
uvádzať na trh len ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona účinného 
od 1. januára 2015. 
 
Na základe novely zákona podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP prvýkrát 
od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať ERP, ktorá spĺňa 
požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2015. 
 
Novela zákona upravuje používanie ERP, ktorú podnikateľ používal aj pred 
1. januárom 2015. Podnikateľ môže ERP, ktorú používal pred 1. januárom 2015 používať aj 
naďalej s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť len za ERP, ktorá spĺňa 
požiadavky podľa znenia § 4 ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015. 
 
Prechodné ustanovenia v bode 7 nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2015. 
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3. INFORMÁCIA K POVINNOSTI VYKONANIA POVINNEJ ÚDRŽBY ERP 

 
ERP, ku ktorej je akreditovanou spoločnosťou vydaný certifikát o splnení požiadaviek podľa 
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP 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 o ERP“), musí 
okrem technických požiadaviek stanovených v § 4 ods 1 citovaného zákona spĺňať aj 
požiadavky vymedzené v odseku 2 citovaného 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 určené 
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. 
SO u jednotlivých typov ERP sa pri zaznamenávaní lehoty na vykonanie povinnej údržby 
riadia lehotou určenou výrobcom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
 Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
 September 2014 


