
Doklad z registračnej pokladnice a 
ambulantný predaj
Podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Zb ako aj nového zákona o registračných pokladniciach č. 
289/2008 Z. z. má pokladničný doklad vystavený registračnou pokladnicou obsahovať určité 
minimálne povinné náležitosti. Jednou z nich je aj informácia o obchodnom mene, sídle alebo 
mieste podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania. 
Ako je to v prípade ambulantného predaja sa dozviete z dnešných e-mailových novín.

Vyjadrenie Ministerstva financií a Daňového riaditeľstva
Mnohí z našich zákazníkov sa stretli pri kontrole s problémom uvádzania miesta prevádzky na 
daňovom doklade. V prípade podomového a ambulantného predaja však uvedenie tejto položky je 
viac ako problematické, preto sme o stanovisko k tejto problematike požiadali priamo tých 
najpovolanejších a to Ministerstvo Financií SR, sekciu daňovú a colnú, odbor správy daní a cenovej 
legistlatívy a Daňové riaditeľstvo SR:

„Na základe informácií z daňového riaditeľstva právnická osoba má na doklade z ERP uvedený 
názov a sídlo spoločnosti, ako prevádzku má uvedenú „ambulantný predaj“. Fyzická osoba má na 
doklade z ERP uvedený trvalý pobyt a ako prevádzku uvedenú „ambulantný predaj“. 
ERP je u miestne príslušného správcu dane zaevidovaná v knihe pokladnice s poznámkou, že ide o 
pokladňu určenú na ambulantný predaj.

Čo na to zákon o ochrane spotrebiteľa
„Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a 
zásielkovom predaji, je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, pričom môže ísť aj o 
doklad vyhotovený v súlade s vyhl. o ERP č. 55/94 Z.z. a tento doklad má obsahovať sídlo 
spoločnosti u právnickej osoby, trvalý pobyt u fyzickej osoby. 
V tomto zákone nie je zmienka o uvedení prevádzky, keďže pri podomovom predaji ani nemôže byť 
uvedená prevádzka. Máme za to, že uvedený zákon možno aplikovať aj na ambulantný predaj. 

Podľa § 16 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa uvádza 
povinnosť vyhotoviť pre spotrebiteľa doklad, ktorý musí obsahovať obchodné meno a sídlo 
spoločnosti + adresu prevádzkarne. Adresa prevádzky sa však uvádza iba v prípade, ak je iná ako 
miesto sídla spoločnosti, resp. miesta podnikania a prevádzka má trvalý charakter (viď. definícia 
prevádzkarne v § 7 ods. 3 OZ, resp. § 17 ods. 1 ŽZ).

Ostatné zákonné ustanovenia
„Zákon o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach uvádza podmienky 
ambulantného predaja neuvádza žiadnu zmienku o náležitostiach dokladu o predaji.

Rovnako zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v § 71 pod 
podstatnými náležitosťami dokladu uvádza prevádzku za podmienky, ak je iná ako sídlo alebo 
miesto podnikania, pričom tento zákon sa vzťahuje na podnikateľské subjekty, ktoré sú platiteľom 
DPH.“ 

Záverečné vyjadrenie k tejto problematike je:
„Z daňových zákonov a zákonov, ktoré sa zaoberajú ambulantným predajom, ako aj vyhl. o ERP 
č. 55/94 Z. z. nevyplýva povinnosť pri ambulantnom predaji uvádzať miesto momentálnej  
prevádzky.“ 


