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Informácia k zákonu 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 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) 

 
 
Medzi základné povinnosti podnikateľa, patrí: 
 
 používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), ak na predajnom mieste prijíma tržbu za predaný 

tovar alebo poskytnutú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v hotovosti alebo platobnými 
prostriedkami, nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou, stravnými lístkami, nákupnými poukážkami, 
žetónmi, rôznymi lokálnymi menami – napr. živec, groš, toliar); povinnosť používať ERP sa týka aj podnikateľa 
s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR, ak na území SR predáva tovar alebo poskytuje službu, 

 
 používať iba ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona (o. i. je označená neporušenou plombou, výrobným štítkom 

a samolepkou s kódom ERP) a ktorej pridelil daňový úrad (ďalej len „DÚ“) daňový kód pokladnice (ďalej len „DKP“); 
ERP musí byť umiestnená tak, aby zákazník videl údaje na zobrazovacom zariadení,  
 

 evidovať tržbu v ERP bezodkladne po jej prijatí a odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad s povinnými údajmi 
(podnikateľ nesmie zákazníkovi odovzdať iný doklad, napr. kópiu pokladničného dokladu, predbežný doklad, 
informatívny doklad),  

 
 odovzdať kupujúcemu originál paragónu s povinnými náležitosťami pokladničného dokladu (okrem ochranného 

znaku „MF“), ak je prevádzka ERP prerušená, 
 

 odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad alebo paragón aj pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru alebo služby,  
 

 označiť tovar alebo službu jednoznačne, aby ich bolo možné odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom 
možno použiť aj skrátený názov (nemôže byť použitý názov spoločný pre určitú skupinu výrobkov, napr. odevy, 
textilné doplnky, sklo, pekárenské výrobky, nápoje), 

 
 zabezpečiť uvedenie identifikačných údajov podnikateľa (obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, resp. predajné 

miesto) na pokladničnom doklade v súlade so zápisom v príslušnom registri; ERP, ktorá nie je používaná na stálom 
predajnom mieste, ale napr. na trhoch, jarmokoch, bude mať ako predajné miesto uvedené „prenosná pokladnica“, 
„ambulantný predaj“, 
 

 evidovať vklad hotovosti - okrem prijatej tržby (t. j. aj zostatok tržby nachádzajúci sa v ERP z predchádzajúceho dňa) 
a doklad označený slovom „VKLAD“ uchovať počas dňa jeho vyhotovenia, 
 

 mať na predajnom mieste knihu ERP a vyobrazenie pokladničného dokladu s vyznačeným DKP, dátumom 
a časom, celkovou sumou platenej ceny a ochranným znakom „MF“, 

 
 predložiť na požiadanie colného úradu (ďalej len „CÚ“) alebo DÚ intervalovú alebo prehľadovú uzávierku ihneď alebo 

v stanovenej lehote. 
 

 
Povinnosť evidovať tržbu v ERP sa nevzťahuje napr. 
 
• na podnikateľa, držiteľa preukazu ZŤP,  
• na predaj tovaru alebo poskytnutie služby prostredníctvom automatov,  
• na predaj živých zvierat (napr. rýb), 
• na predaj autorských diel chránených autorským zákonom, 
• na osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.  


