
Návrh 

ZÁKON 

z............... 2014, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

Čl. V 

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 znení zákona č. 465/2008 

Z. z.,  zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 

440/2012 Z. z.,   zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. .../2014  

Z. z. sa  mení  a dopĺňa takto: 
 

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „a virtuálnej registračnej 

pokladnice“. 

 

2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

       „c)  konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice.“. 

 

3. V § 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) virtuálnou registračnou pokladnicou prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) pracujúce prostredníctvom 

koncového zariadenia,“. 

 

Doterajšie písmená b) až ze) sa označujú ako písmená c) až zf). 

 

4. V § 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kódom virtuálnej registračnej 

pokladnice kód pridelený daňovým úradom“. 

 

5. V § 2 písm. p) druhom bode, písm. v), § 3 ods. 1, 3, § 8 ods. 1, 4,  § 16a písm. e),  h) a r), 

§ 16b ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b)  sa za slovo „pokladnici“ vkladajú slová „alebo vo 

virtuálnej registračnej pokladnici“.  
 

6. V § 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vo virtuálnej registračnej 

pokladnici od začiatku jej používania“. 
 

7. V § 2 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo virtuálnou registračnou 

pokladnicou“. 

 

8. § 2 sa dopĺňa písmenom zg), ktoré znie: 

„zg) koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia 

virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4a ods. 

3 písm. b), intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky.“. 

9. Nadpis § 3 znie: „Povinnosť evidovať tržbu  elektronickou registračnou pokladnicou alebo 
virtuálnou registračnou pokladnicou“. 



10. V § 3 ods. 3 sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo do virtuálnej registračnej 

pokladnice“.  
  

11. V § 3 ods. 4  prvej vete, § 16a písm. a), b) a j), § 16b ods. 8 a 10  sa za slovo „pokladnicu“ 

vkladajú slová „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“. 

 

12. V § 3 ods. 4  tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo virtuálna registračná 

pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa  § 4a.“.  

 

13. V § 3 ods. 6 písm. c) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „vo virtuálnej registračnej 

pokladnici alebo“.  

 

14. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie: 

„a) typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal 

rozhodnutie o splnení požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len 

„rozhodnutie o certifikácii“) podľa odsekov 2 až 4; pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii 

Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania 

zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek podľa písmena b) tretieho bodu, 

pričom fiskálna tlačiareň podľa § 2 písm. g) môže byť certifikovaná v rámci elektronickej 

registračnej pokladnice podľa § 2 písm. a) druhého bodu ako celok, ale aj ako samostatné 

elektronické registračné zariadenie,“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa. 

 

15. V § 4 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „v procese certifikácie akreditovaná osoba
10

)“ 

nahrádzajú slovami „v konaní o certifikácii Colný úrad Bratislava“. 

 

16.  V § 4 ods. 2 písm. b) pätnástom bode sa slová „v procese certifikácie ich odsúhlasí 

akreditovaná osoba
10

)“ nahrádzajú slovami „v konaní o certifikácii ich odsúhlasí Colný 

úrad Bratislava“ a slová „akreditovanou osobou“ sa nahrádzajú slovami „Colným úradom 

Bratislava“. 

 

17. V § 4 ods. 6 sa slová „v procese certifikácie elektronickej registračnej pokladnice predložiť 

akreditovanej osobe
10

)“ nahrádzajú slovami „v konaní o certifikácii predložiť Colnému 

úradu Bratislava“, vypúšťa sa druhá veta a  slová „certifikátu na elektronickú registračnú 

pokladnicu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné 

riaditeľstvo“)“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia o certifikácii Colnému úradu 

Bratislava“. 

 

18. V § 4 odsek 10 znie: 

„(10) Ak Colný úrad Bratislava zruší rozhodnutie o certifikácii vydané na elektronickú 

registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň podľa odseku 1 písm. a), je povinný o tejto 

skutočnosti bez zbytočného odkladu  písomne informovať podnikateľa.“. 
 

19. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:  

 

 

 



„§ 4a 

Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu 

 

(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len virtuálnu registračnú 

pokladnicu zriadenú v prostredí finančného riaditeľstva, ktorá je zverejnená na internetovej 

stránke finančného riaditeľstva; na jedno predajné miesto môže byť vytvorená len jedna 

virtuálna registračná pokladnica. 

(2) Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu, len ak počet vydaných 

pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako tristo. 

(3)  Virtuálna registračná pokladnica musí umožňovať 

a) vytlačenie ochranného znaku a unikátneho identifikačného kódu pokladničného dokladu len 

na pokladničnom doklade, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a 2,  

b) vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, 

aby tieto neobsahovali ochranný znak, 

c) vytlačenie dokladu označeného slovami  „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval 

v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“, 

d) evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych  menách, 

e) vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok, 

f) vytlačenie pokladničného dokladu,  

g) vyhotovenie a vytlačenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky,   

h) záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav 

a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých 

zliav, 

i) vytlačenie kópie originálu pokladničného dokladu tak, aby tento neobsahoval  ochranný 

znak, a ani unikátny identifikačný kód pokladničného dokladu, 

j) vyznačenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade 

podľa písmena b),  na intervalovej uzávierke a  prehľadovej uzávierke, 

k) zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny, 

l) získať údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.
13

) 

(4) Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s virtuálnou registračnou pokladnicou, musí umožňovať 

vytlačenie tlačových  výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho 

roka, v ktorom boli vyhotovené.“. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie: 

„
13

) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“. 

 

§ 4b 

Konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice 

 

(1) Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti podnikateľa doručenej Colnému úradu 

Bratislava. Prílohou žiadosti sú najmä doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými 

požiadavkami podľa osobitného predpisu,
11) 

výkresová dokumentácia vrátane schém 

zapojenia,  výrobná dokumentácia zariadenia,  používateľský a servisný manuál. 

(2) Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a overení splnenia požiadaviek 

na elektronickú registračnú pokladnicu podľa § 4 ods. 1 až 4, vydá rozhodnutie o 

certifikácii. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. 

(3) Ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4 alebo 

podnikateľ nepredložil na výzvu Colného úradu Bratislava všetky doklady, ktoré sú 



nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu, 

Colný úrad Bratislava žiadosti podnikateľa nevyhovie a vydá rozhodnutie o nesplnení 

požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu. 

(4) Proti rozhodnutiu podľa odseku 3, môže podnikateľ podať odvolanie. Odvolacím orgánom 

je  finančné riaditeľstvo. 

(5) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať 

finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, prezident finančnej 

správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.“. 

 

20. V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „akreditovanou osobou
10

)“  nahrádzajú slovami „Colným 

úradom Bratislava“. 

 

21. V § 7 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „bol vydaný certifikát“ nahrádzajú slovami 

„bolo vydané rozhodnutie o certifikácii“. 

 

22. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „certifikátu“  nahrádza slovami „rozhodnutia o certifikácii“.  
 

23. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 7a 

Registrácia podnikateľa a začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice  

(1) Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu až po registrácii  na 

daňovom úrade a po pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Na účely registrácie a na 

účely pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľ predloží písomnú žiadosť 

na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo; ak sa žiadosť o registráciu podáva 

elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.
19

) Po 

overení údajov uzatvorí daňový úrad zmluvu o registrácii a bez zbytočného odkladu pridelí kód 

virtuálnej registračnej pokladnice. 

(2) Po zaregistrovaní podnikateľa daňový úrad odovzdá podnikateľovi prihlasovacie údaje, 

ktoré bude podnikateľ používať pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice. 

(3) Podnikateľ je povinný oznámiť zmenu predajného miesta, ak je odlišné od miesta 

podnikania v lehote podľa osobitného predpisu
14

) za účelom vykonania zmeny tohto údaja 

v evidencii daňového úradu. 

(4) Možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu sa vzťahuje len na služby uvedené 

v prílohe č. 1 pod kódmi  55.10 Hotelové a podobné ubytovanie, 55.20 Turistické a iné 

krátkodobé ubytovanie, 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány, 55.90 Ostatné 

ubytovanie, 75.00 Veterinárne činnosti, 86.10 Činnosti nemocníc, 86.21 Činnosti všeobecnej 

lekárskej praxe, 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska prax vrátane 

predaja tovaru, ktorý podnikateľ predáva v súvislosti s týmito poskytovanými službami.“. 
 

24. V § 8 ods. 1 sa za slovo „pokladnicou“ vkladajú slová „alebo virtuálnou registračnou 

pokladnicou“.  
 

25. V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo kód virtuálnej 

registračnej pokladnice“.  
 

26. V § 8 ods. 2 sa za slová „ôsmeho bodu“ vkladajú slová „a podľa § 4a ods. 3 písm. b)“. 
 



27. V § 8 ods. 4 sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo virtuálnej registračnej 

pokladnice“. 
 

28. V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa uplatní aj pri používaní 

virtuálnej registračnej pokladnice.“.   
 

29. § 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:  

 „(6) Podnikateľ, ktorý používa  virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť iba jeden 

originál pokladničného dokladu.“. 
 

30.  V § 9 ods. 1 sa za slová „ôsmeho bodu“ vkladajú slová „alebo § 4a ods. 3 písm. b)“ a na 

konci sa pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k virtuálnej 

registračnej pokladnici proti zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.“. 

 

31.  Nadpis § 10 znie: „Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo 

virtuálnej registračnej pokladnice“. 

 

32. § 10 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú: 

„(6) Postup podľa odsekov 4 a 5 sa rovnako uplatní aj pri používaní virtuálnej registračnej 

pokladnice. 

(7) Ak dôjde k poruche koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tohto 

zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy.“. 
 

33. § 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu nemá povinnosť vyhotovovať 

dennú uzávierku.“. 

 

34. V § 15 ods. 5 sa slovo „certifikátu“ nahrádza slovami „rozhodnutia o certifikácii“. 
 

35. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 15a 

Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice 

 

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice 

daňovému  úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania. Daňový 

úrad ku dňu podľa prvej vety zruší prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.   

(2) Daňový úrad zruší prístup do virtuálnej registračnej pokladnice aj ak  podnikateľ oznámi 

stratu prihlasovacích údajov alebo ak stratu zistí daňový úrad, alebo colný úrad; rovnako sa 

postupuje aj ak  daňový úrad alebo colný úrad zistí zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích 

údajov.  

(3) Ak podnikateľ chce opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu,  je povinný 

postupovať podľa § 7a.  

(4)  Podnikateľ je povinný pri pozastavení používania virtuálnej registračnej pokladnice 

z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti
16b

) túto skutočnosť vo virtuálnej registračnej 

pokladnici zaznamenať; rovnako podnikateľ postupuje aj pri obnovení prevádzkovania 

živnosti. 
(5) Ak podnikateľ prekročí počet vydaných pokladničných dokladov podľa § 4a ods. 2, je 

povinný do tridsiatich dní po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu,  



ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice a začať používať elektronickú registračnú 

pokladnicu.“. 

 

36. V § 16a písm. a) sa za slovo „pokladnicou“ vkladajú slová „alebo virtuálnou registračnou 

pokladnicou“. 

 

37. V § 16a písm. c) sa za slová „§ 4 ods. 1 až 3“ vkladajú slová „alebo virtuálnu registračnú 

pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a“.  

 

38. V § 16a písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová:  „alebo ods. 6“.  

 

39. V § 16a písm. p) sa slová „§ 9“ nahrádzajú slovami „§ 7a ods. 3, § 9 alebo § 10 ods. 7“. 
 

40. V § 16a písm. w) sa za slová „§ 15 ods. 2“ vkladajú slová „alebo virtuálnej registračnej 

pokladnice podľa § 15a“. 

 

41. V § 16a písm. ae) sa slová „akreditovanou  osobou“  nahrádzajú slovami „Colným úradom 

Bratislava“. 

 

42. V § 16b sa za odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie: 

 „(7) Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste rozhodnutím podľa odseku 6, 

uloží aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať 

elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste od okamihu zistenia správneho deliktu, 

najviac však na 72 hodín.“. 

 

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13. 

 

43. V § 16b ods. 9 sa za slová „odseku 7“ vkladajú slová  „alebo odseku 8“ a na konci sa 

pripájajú tieto slová: „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“. 

 

44. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 

„(4) Na konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje všeobecný 

predpis o správnom konaní, ak § 4b neustanovuje inak.“. 

 

45. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 17a  

Zabezpečenie elektronickej registračnej pokladnice 

 

(1) Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu, ak 

existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej 

pokladnici alebo v kontrolnom zázname. 

(2) Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení elektronickej registračnej 

pokladnice podľa osobitného predpisu.
20a)

 

(3) Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služby povinný postupovať podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo používať 

elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7.“.    

 



Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: 

„
20a

) § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.  

 

46.  Za § 18ca sa vkladá § 18cb, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 18cb 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 

 

  Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu pri 

poskytovaní služieb doplnených do prílohy č. 1 s účinnosťou  od 1. januára 2015, je povinný 

začať používať elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.“. 

 

 

47.  Za § 18cb sa vkladá § 18cc, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 18cc 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015 

 

(1) Certifikát vydaný akreditovanou osobou výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi 

elektronickej registračnej pokladnice pred 1. aprílom 2015 zostáva v platnosti. 

(2) Ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí sa 

podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.“. 

 

 


