
 

 

 

Zmeny v zákone o ERP platné od 1. januára 2014 
 
Chcem Vás upozorniť na najdôležitejšie zmeny v zákone o ERP, ktoré vstupujú do platnosti od 
1.1.2014.  Podrobný obsah zmien nájdete v novele zákona o ERP č. 289/2008. 
 
Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená pokladnica bez certifikátu alebo pokladnica, ktorá 
nebola uvedená do prevádzky.  
 
Pri vložení  hotovosti do pokladnice (okrem tržby) je podnikateľ povinný zaevidovať túto skutočnosť v 
ERP – vyhotoviť o tom doklad s označením VKLAD. Tento doklad je potrebné uchovávať počas dňa, v 
ktorom bol vyhotovený. 
 
Ďalšou zmenou je, že podnikatelia majú mať od nového roka na predajnom mieste komunikačný kábel 
k elektronickej registračnej pokladnici. V prípade potreby (napríklad kontroly finančnej správy) ho 
poskytnúť na prepojenie pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu obsahu fiskálnej pamäte. 

 

Vzor pokladničného dokladu 

Na každom predajnom mieste musí byť vyobrazenie pokladničného dokladu ( vzorový bloček ), aby si 
zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku majú byť výrazne 
vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie: 

• číslo daňového kódu pokladnice, 
• dátum, čas, suma a 
• ochranný znak „MF“. 

Tento vzorový bloček musí byť umiestnený tak, aby to bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, 
zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. 

 
Pokladničná kniha 

Novinky zaviedol zákon aj pri vedení pokladničnej knihy. Od januára je potrebné evidovať niektoré 
položky: 

• v prípade poškodenia pokladničnej plomby uvedie podnikateľ dátum a čas oznámenia 
poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, 

• v prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak stalo, 
• v prípade, že predajné miesto, v ktorom sa prijíma tržba, nie je uvedené v knihe ERP, treba 

túto informáciu ručne doplniť, 
• v knihe ERP majú byť uvedené tieto údaje o pokladnici : typ, model, výrobné číslo, názov 

výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP, ktorému bol vydaný certifikát, 
• v knihe ERP majú byť uvedené tieto informácie o servisnej organizácie : obchodné meno, sídlo 

a DIČ 
Ak niektoré z údajov chýbajú je ich potrebné ručne doplniť. 
 



Pri ukončení prevádzky pokladnice alebo pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice je podnikateľ 
povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. Prevzatie 
potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej 
pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov. 

Podnikatelia nie sú povinní od 1. 1. 2014 viesť novú knihu pokladnice. Môžu naďalej používať tú, 
ktorú majú teraz, len je potrebné do nej ručne dopísať záznamy ustanovené novoprijatým zákonom. 

 

Archivácia údajov  z ERP 

Údaje z registračnej pokladnice je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov. 

Podnikateľ je povinný uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom 
vybranej fiskálnej pamäte do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 
rokov. 
V prípade ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, potom je 
subjekt povinný údaje uchovávať 10 rokov. 
 
Podnikateľom vyplynula z nového zákona aj povinnosť zabezpečiť uchovanie uvedených dokladov 
chronologicky usporiadaných po dobu 5 rokov, a to : 

- kópie paragónov 
- denné uzávierky 
- pokladničné doklady  vyhotovené podľa  §10 ods. 5  
- doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ 
- tlačové výstupy z dennej uzávierky 

 
Povinnosťou subjektu je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5 
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené. 
 


