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Legislatíva
dňa 2.11.2021 bola schválená novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Táto novela 

nadobúda po úprave účinnosť dňa 1.7.2022. Novela zákona ovplyvňuje aj zákon 

289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

Cieľom novely zákona je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby

sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince aj 

naďalej však zostanú zákonným platidlom. Touto úpravou dôjde k zjednodušeniu 

vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku, znížia sa výdavky na poplatky bankám 

za spracovanie hotovostných transakcií 1 a 2 centových mincí, a aj k pozitívnemu efektu 

na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto 

mincí.



Legislatíva
Ako by to malo fungovať:

• Zaokrúhľovať sa má iba suma, ktorá má byť uhradená v hotovosti, takto:

• Všeobecne sa majú sumy zaokrúhliť na najbližších 5 centov, ale presnejšie

• Celková suma nákupu do 0,05€  sa zaokrúhli na 0,05€

• Sumy 1 a 2 centy sa zaokrúhlia na 0 centov

• Sumy 3 a 4 centy sa zaokrúhlia na 5 centov

• Sumy 6 a 7 centov sa zaokrúhlia na 5 centov

• Sumy 8 a 9 centov sa zaokrúhlia nahor na 10 centov

• Príklady:

• 0,02 => 0,05 1,11 => 1,10 2,22 => 2,20 1,44 => 1,45

• 2,47 => 2,45 2,48 => 2,50 0,19 => 0,20 3,99 => 4,00

• Sumy platené bezhotovostnými prostriedkami sa nezaokrúhľujú

• Pri platbe čiastočne bezhotovostne a čiastočne hotovostne sa má zaokrúhľovať iba 

časť platená hotovostne.

• Obdobné pravidlá by mali platiť aj pri vrátení platby za vrátený tovar.

• Pre výrobcov registračných pokladní platí:

• Technicky treba zabezpečiť dodržanie uvedených postupov

• Položka zaokrúhlenia MUSÍ byť na pokladničnom doklade

• Hodnota zaokrúhlenia sa NESMIE odosielať na štátny server



Riešenie
Ak používate ERP na predaj z programu FENIX, je potrebné vykonať tieto kroky:

• V spolupráci s Vašim servisným strediskom pre registračnú pokladnicu zabezpečiť jej 

aktualizáciu na správne fungovanie aj od 1.7.2022

• Aktuálne verzie ERP VAROS majú zabudovanú funkciu zaokrúhľovania, ktorá sa 

aktivuje 1.7.2022

• Bez tejto aktualizácie sa vystavujete riziku používania necertifikovanej pokladnice.

• Technický popis riešení pokladníc VAROS nájdete na stránke výrobcu www.varos.sk

• Program ODBYT / Fenix podporuje tieto produkty od firmy VAROS (toto je dôležitá 

informácia pre technika kasy) :

• FT4000B a FT5000B s CHDÚ BOWA – program odosiela riadky nákupu BEZ 

riadku zaokrúhlenia a celkovú sumu BEZ zaokrúhlenia

• FT4000 a FT5000 s CHDÚ VAROS 5000 - program odosiela riadky nákupu 

vrátane riadku zaokrúhlenia a celkovú zaokrúhlenú sumu



Riešenie
Program ODBYT / Fenix:

• V priebehu júna 2022 bude potrebné reinštalovať aktuálnu verziu programu ODBYT, 

ktorá obsahuje podporu pre zaokrúhľovanie od 1.7.2022.

• Podpora sa automaticky aktivuje 1.7.2022 a má túto funkcionalitu:

• Pre úhrady nákupov a vrátenie nákupu platené v hotovosti realizuje 

zaokrúhľovanie podľa zákona.

• Do pokladnice FT4000B a FT5000B odosiela iba riadky bez riadku zaokrúhlenia

• Do pokladnice FT4000V a FT5000V odosiela všetky riadky vrátane zaokrúhlenia

• Neumožňuje kombináciu čiastočnej platby bezhotovostne a čiastočne hotovostne

• Pri úhrade faktúry, vklade a výbere hotovosti iba upozorní, ak suma nie je 

zaokrúhlená na 5 centy, ale dovolí zapísať aj nezaokrúhlenú sumu

• Riadok zaokrúhlenia je súčasťou dokladu v pohybovom súbore ODBYTu

• Pre vytvorenie riadku dokladu sa použijú ICM zaokrúhlenia definované v 

parametroch.

• K nim je možné štandardnými prostriedkami určiť spôsob zaúčtovania (na 

účet 648)



Počnúc 1.7.2022 ....

Aby správne fungovala komunikácia programu a eKasy, je potrebné po úprave eKasy 

zvoliť v parametroch typ fiskálneho hardvéru.

Podstatné je, či pri eKase Varos je CHDU BOWA alebo CHDU VAROS (to povie 

technik systému eKasa).

V parametroch je treba 

správne nastaviť tento 

parameter:

Riešenie v programe ODBYT



Riešenie v programe ODBYT
Počnúc 1.7.2022 ....

Ak celková cena nákupu nebude končiť 0 alebo 5 centami, tak pri 

ukončení nákupu (F4) ...



Riešenie v programe ODBYT
... program predpokladá úhradu v hotovosti a zaokrúhli informatívne požadovanú 

sumu k úhrade.



Riešenie v programe ODBYT
Po zapísaní prijatej sumy hotovosti program dogeneruje položku zaokrúhlenia , 

upraví celkovú sumu nákupu a pokračuje bežným spôsobom v tlači bločku.

Automaticky sa generuje 

zaokrúhlenie s textom 

„Zaokrúhlenie 05“



Riešenie v programe ODBYT
Ak by sme ale realizovali platbu platobnou kartou, po stlačení tlačidla 

„Platba kartou“ sa požadovaná suma k úhrade upraví na pôvodnú hodnotu BEZ 

zaokrúhlenia, a táto suma by mala byť uhradená kartou.



Riešenie v programe ODBYT
Po potvrdení úhrady kartou program pokračuje bežným spôsobom v tlači bločku BEZ 

vygenerovania zaokrúhlenia.

Zaokrúhlenie 

sa negeneruje



Riešenie v programe ODBYT
Ako sú doklady zapísané si môžeme skontrolovať v operatíve



Riešenie v programe ODBYT

V nákupe 1 je 

zaokrúhlenie 0,02€



Riešenie v programe ODBYT

V nákupe 2  

zaokrúhlenie nie je

Informácia o úhrade kartou



Riešenie v programe ODBYT
Kód ICM pre zaokrúhlenie sa preberá z parametrov



Riešenie v programe ODBYT
... a v kódovacej tabuľke T/M/S si k daným kódom môžeme nastaviť účtovanie



Riešenie v programe ODBYT




