
Osobitná časť 

 

K článku I 

 

§ 18cf 

 

Podľa 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 znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

účinného od 1. januára 2019 boli podnikatelia, ktorí už používajú elektronickú registračnú 

pokladnicu povinní na účely evidencie tržieb začať najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od  

1. júla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line 

registračnú pokladnicu). 

 

Podnikatelia, ktorí vznikli po 1. apríli 2019 sú povinní používať na účely evidencie 

tržieb pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú 

pokladnicu).  

 

Aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby 

bol trh v dostatočnom množstve zásobený on-line registračnými pokladnicami, resp. 

potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami. Uvedená situácia znamená pre 

podnikateľov neriešiteľnú situáciu a stav neistoty pri dosiahnutí právneho stavu 

vyplývajúceho zo zákona.  

 

S prihliadnutím na uvedené sa preto navrhuje prijať legislatívne opatrenie na 

dosiahnutie eliminácie vzniknutej situácie. Konkrétne ide o riešenie v oblasti ukladania pokút.  

 

k ods. 1 

 

Podľa predloženého návrhu, ak si podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb 

elektronickú registračnú pokladnicu vybral na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu, 

pretože virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám a táto on-

line registračná pokladnica podnikateľovi nebola dodaná, navrhuje sa, aby za nepoužívanie 

on-line registračnej pokladnice neboli ukladané pokuty, ak podnikateľ preukáže (písomné 

potvrdenie alebo e-mail), že si  do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú 

pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o 

certifikácii a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice.  

Aby sa podnikateľovi uznala podmienka pre neuloženie pokuty za nepoužívanie on-

line registračnej pokladnice, ak  si on-line registračnú pokladnicu objednal napr. od 

sprostredkovateľa, ktorý nedostal rozhodnutie o certifikácii priamo, takýto sprostredkovateľ 

musí používať len také technické riešenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora, na ktoré bolo 

vydané rozhodnutie o certifikácii.  

V prípade, ak je on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona 

podnikateľovi dodaná, ale podnikateľ aj napriek tomu používa elektronickú registračnú 

pokladnicu, pokuta mu bude uložená.  

Podnikatelia, ktorí preukážu vyššie uvedené podmienky budú aj naďalej môcť 

používať až do 30. septembra 2019 elektronickú registračnú pokladnicu bez hrozby sankcie. 
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Príklad č. 1 

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice, ktorú vykonal do dňa 

účinnosti zákona zistil, že podnikateľ, ktorý má zrušený daňový kód pokladnice (napríklad na 

žiadosť), neuviedol do prevádzky on-line registračnú pokladnicu. Daňový úrad podnikateľovi 

uložil pokutu. 

 

Následne podnikateľ preukázal, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému 

bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového 

úložiska objednal pokladnicu do dňa účinnosti zákona a o pridelenie kódu pokladnice e-kasa 

klient požiadal do dňa účinnosti zákona. 

 

Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, rozhodnutie o uložení 

pokuty sa zruší zo zákona ku dňu jeho účinnosti. Pokiaľ prebieha konanie, toto sa ku dňu 

účinnosti zastavuje zo zákona.   

 

Príklad č. 2 

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice po dni účinnosti zákona 

zistil, že podnikateľ neuviedol do prevádzky on-line registračnú pokladnicu. 

 

Následne podnikateľ preukázal, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému 

bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového 

úložiska objednal pokladnicu do dňa účinnosti zákona a o pridelenie kódu pokladnice e-kasa 

klient požiadal do dňa účinnosti zákona. 

 

Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, daňový úrad 

podnikateľovi pokutu neuloží.  

  

k ods. 2  

 

Podľa predloženého návrhu, ak si podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť evidovať 

tržby prvýkrát od 1. apríla 2019, vybral na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu, 

pretože virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám a táto  

on-line registračná pokladnica podnikateľovi nebola dodaná, resp. nebude dodaná, navrhuje 

sa, aby za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice neboli ukladané pokuty,  

a to do 30. septembra 2019, ak podnikateľ preukáže (písomné potvrdenie alebo e-mail), že si  

záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, 

ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného 

dátového úložiska, požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice a viedol 

náhradnú evidenciu formou paragónov.  

Aby sa podnikateľovi uznala podmienka pre neuloženie pokuty za nepoužívanie  

on-line registračnej pokladnice, ak  si on-line registračnú pokladnicu objednal napr. od 

sprostredkovateľa, ktorý nedostal rozhodnutie o certifikácii priamo, takýto sprostredkovateľ 

musí používať len také technické riešenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora, na ktoré bolo 

vydané rozhodnutie o certifikácii.   

Náhradná evidencia formou paragónov sa bude uplatňovať primerane podľa § 10 ods. 

6, t. j. pri uvedení on-line registračnej pokladnice do prevádzky podnikateľ paragóny 

zaeviduje v pokladnici. Podmienka náhradnej evidencie formou paragónov sa neaplikuje pri 

týchto podnikateľoch v období od 1. apríla 2019 do dňa účinnosti tohto zákona. Ak v tomto 
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období podnikateľ neviedol náhradnú evidenciu, pokuta sa mu odpustí, ak splnil zvyšné 

podmienky.  

V prípade, ak je on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona 

podnikateľovi dodaná, paragóny môže vydávať len v zákonom ustanovených podmienkach, 

teda pri poruche pokladnice. 

 

Príklad č. 3 

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice do dňa účinnosti zákona 

zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 

nepoužíva na evidenciu tržieb ani virtuálnu registračnú pokladnicu a ani on-line registračnú 

pokladnicu a podnikateľovi uložil pokutu. 

 

Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, rozhodnutie o uložení 

pokuty sa zruší zo zákona ku dňu jeho účinnosti. Pokiaľ prebieha konanie, toto sa ku dňu 

účinnosti zastavuje zo zákona.   

 

Príklad č. 4 

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice po dni účinnosti zákona 

zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 

nepoužíva na evidenciu tržieb virtuálnu registračnú pokladnicu ani on-line registračnú 

pokladnicu a ani nevedie náhradnú evidenciu formou paragónov, a preto podnikateľovi uložil 

pokutu, a to aj napriek skutočnosti, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo 

vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska 

objednal pokladnicu a požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. 

 

Vzhľadom na to, že podnikateľ nedodržal jednu z podmienok zo zákona, a to vedenie 

evidencie formou paragónov, daňový úrad podnikateľovi pokutu nezruší.  

 

k ods. 3 

 

Zároveň sa navrhuje, aby podnikatelia, ktorým bol zrušený daňový kód elektronickej 

registračnej pokladnice a k dátumu zrušenia tohto kódu neuviedli do prevádzky pokladnicu  

e-kasa klient mohli na evidenciu tržieb, za účelom odpustenia sankcie používať elektronickú 

registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.  

 

 

K čl. II 

 

Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 


