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Vec 
 
Informácia k zákonu č. 289/2008 Z. z. 
 
 

Ministerstvo financií SR odstúpilo Finančnému riaditeľstvu SR Váš dopyt k zákonu 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 (ďalej „zákon č. 289/2008 Z. z.“), 
zaslaný elektronickou formou dňa 29.1.2014. 

Ako z Vášho podania vyplýva, od servisných organizácií a zákazníkov máte informácie o tom, 
že pri  uvedení elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „pokladnica“) do prevádzky, alebo pri zmene 
vlastníka pokladnice predložili podnikatelia daňovému úradu knihu pokladnice, ktorá nemala vytlačené 
názvy polí v zmysle novely zákona č. 289/2008 Z. z. účinnej od 1.1.2014, ale záznamy týchto polí boli 
vyplnené správne. Niektorým podnikateľom nechceli pokladnicu zaregistrovať. 

Novela zákona požaduje od podnikateľov, ktorí majú pokladnicu registrovanú pred 1.1.2014, že 
musia doplniť záznamy polí v knihe ERP v zmysle novely zákona. Teda nemusia kupovať knihu, ktorá 
má názvy polí aj výtlačné podľa novely. 

Avšak u nových registrácii je požadované od podnikateľov, aby mali knihy aj s vytlačenými 
názvami polí podľa novely. 

Zastávate názor, že nie je porušením zákona, ak noví podnikatelia predložia knihu so správne 
vyplnenými záznamami a nie je rozhodujúce, čí názvy týchto poli sú aj vytlačené. Najmä kvôli tomu, že 
sa jedná iba o doplnkové informácie. 

Žiadate o informáciu, či môže zákazník pri registrácii novej pokladnice alebo fiškálneho 
zariadenia predložiť knihu pokladnice s nevytlačenými informáciami v názvoch polí v zmysle novely 
zákona 289/2008 Z. z. platnej od 1.1.2014, ak sú tieto polia vyplnené správne? 

Podľa § 2 písm. zc) zákona č. 289/2008 Z. z. knihou elektronickej registračnej pokladnice je 
kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na 
predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registračnej 
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pokladnice je uvedený v prílohe č. 3. Ako vyplýva z § 13 ods. 1 cit. zákona, kniha elektronickej 
registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore. 

Zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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 neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z.  
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene  a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov v článku I okrem iného upravil aj nové povinnosti podnikateľov a 
servisných organizácií a zaviedol povinnosť podnikateľov a servisných organizácií zapisovať do knihy 
pokladnice aj ďalšie údaje. Nadväzne na to bola zmenená príloha č. 3 zákona č. 289/208 Z. z. - VZOR 
knihy pokladnice. 

Z dikcie ustanovenia § 18c ods. 7 (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 
2014) zákona č. 289/2008 Z. z. vyplýva, že podnikateľ, ktorý knihu pokladnice používal aj 
pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným 
k 1. januáru 2014 dopíše ručne. 

Nie je v rozpore so zákonom, ak aj iní podnikatelia budú používať   knihy pokladnice vydané 
podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2013, ak v nich budú ručne uvedené všetky 
údaje podľa zákona v znení účinnom od 1.1.2014 a Prílohy č. 3 . 

Ak však daňový úrad pridelil po 1.1.2014 podnikateľovi daňový kód pokladnice a zapísal ho 
do starej knihy pokladnice, daňové úrady  a colné úrady uložia podnikateľovi alebo servisnej organizácii 
pokutu iba v prípade, ak do knihy pokladnice nezapíšu údaje uložené zákonom č. 289/2008 Z. z. 
v znení účinnom od 1.1.2014. 

Uvedené stanovisko má informatívny charakter. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Marián Miškanin, PhD. 
 riaditeľ odboru daňovej a colnej metodiky 

 
 
 
 
 

 
 


