
ZAOKRÚHĽOVANIE 

(vyplývajúce zo zákona č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) 

Od 1. 7. 2022 sa zavádza povinné zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb platených v hotovosti. Výsledná cena platená 

v hotovosti sa bude matematicky zaokrúhľovať na 5 eurocentov. 
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Otázka č. 1 
Bude sa vo viacpoložkovom nákupe zaokrúhľovať cena jednotlivých položiek? 
Odpoveď: 
Nie, zaokrúhľovať sa bude až výsledná cena nákupu a to len vtedy, keď bude platená v hotovosti. 
 
Otázka č. 2 
Bude sa zaokrúhľovať cena nákupu pri platbe platobnou kartou? 
Odpoveď: 
Nie, cena nákupu platená platobnou kartou sa zaokrúhľovať nebude. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje len na hotovostné platby. 
 
Otázka č. 3 
Zákazník zaplatí kombináciou viacerých platobných prostriedkov v rôznom poradí (karta + hotovosť, hotovosť + karta, ....) 
ako postupovať? 
Odpoveď: 
Nezáleží na tom aká platba je prvá/druhá/tretia v poradí. Vždy sa cena platená v hotovosti musí zaokrúhliť, a to bez ohľadu na 
poradie. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje. 
 
Otázka č. 4 
Ako sa zaokrúhli cena nákupu, ak zákazník nebude mať dostatok hotovosti a bude chcieť doplatiť zvyšok platobnou 
kartou?  
Odpoveď: 
Zaokrúhľuje sa vždy len tá časť, ktorá je platená v hotovosti, zvyšok sa doplatí platobnou kartou. Zákon však nehovorí o poradí 
platby, ale všeobecne o cene platenej v hotovosti. Nezáleží na tom aké poradie kombinácií platieb (karta/hotovosť) bude zvolené, 
platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená. 
 
Príklad: 
Výsledná cena nákupu je 53,62 €. 
Kupujúci má v hotovosti len 23,60 €. 
Kupujúci doplatí platobnou kartou 30,02 € (53,62 € - 23,60 €). 
 
Otázka č. 5 
Ako sa zaokrúhli nákup, keď bude zákazník chcieť zaplatiť časť stravnými lístkami a časť v hotovosti? Ako sa zaokrúhli 
doplatok v hotovosti v prípade, že výsledná cena nákupu je 2,01€ a zákazník zaplatí stravným lístkom v hodnote 2,00 €? 
Odpoveď: 
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený 
v hotovosti sa zaokrúhli.  
V zmysle zákona o cenách suma platená v hotovosti 0,01 € musí byť zaokrúhlená na 0,05 €. 
 
Príklad: 
Cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €. 
Kupujúci chce zaplatiť dvoma stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti. 
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 € - 7,66 € = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.  
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 € a výsledná suma, ktorú zákazník zaplatí bude 48,36 €. 
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Otázka č. 6 
Ako sa bude postupovať pri platbe za tovary a služby voucherom alebo predplatenou/prepaid (napr. darčekovou) kartou 
a s doplatkom v hotovosti? 
Odpoveď: 
Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok 
14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €. 
Otázka č. 7 
Ako sa bude zaokrúhľovať pri Loyalty transakciách, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok? 
Odpoveď: 
Napr., ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený 
bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €. 
 
Otázka č. 8 
Bude sa zaokrúhľovať dobitie Prepaid karty pri pokladni?  
Odpoveď: 
Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale 
ide o „inú finančnú transakciu“,  ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar. Zaokrúhľovať 
sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude. 
 
Otázka č. 9 
Ako to bude so zaokrúhľovaním pri použití prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť? 
Odpoveď: 
Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania 
1 a 2 eurocentových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto 
prípade za hotovosť nepovažujú. 
 
Otázka č. 10 
Ako sa zaokrúhľuje, ak zákazník platí v cudzej mene v hotovosti? 
Odpoveď: 
Zaokrúhľuje sa cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá. 
 
Otázka č. 11  
Môžu obchodníci aj naďalej vydávať a prijímať 1 a 2 centové euromince, nakoľko tieto mince zostávajú zákonným 
platidlom?  
Odpoveď:  
Áno, 1 a 2 centové euromince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich vydávať a prijímať.  

Pre úplnosť uvádzame, že vydávanie a prijímanie 1 a 2 centových euromincí sa bude uplatňovať aj pri používaní pokladníc e- kasa 

klient (virtuálnej registračnej pokladnice alebo on-line registračnej pokladnice) a samoobslužnej  pokladnice. 

Otázka č. 12 
Bude sa zaokrúhľovať platba v hotovosti za prepravku ako vratný obal?  
Odpoveď: 
Prepravka je tovar (zákazník si prepravku, na rozdiel od iných vratných obalov, môže kúpiť aj osobitne), preto ak je cena za nákup 
prepravky platená v hotovosti, musí sa zaokrúhliť.  
 
Otázka č. 13 
Bude sa zaokrúhľovať cena podľa zákona o cenách pri vrátení tovaru? 
Odpoveď: 
Pri vrátení tovaru sa nepostupuje podľa zákona o cenách. Zaokrúhľovanie úhrady platby za produkt pri odstúpení od spotrebiteľskej 
zmluvy platenej v hotovosti upravuje § 4 ods. 13 a 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
Otázka č. 14 
Uplatní sa zaokrúhľovanie na výplatu mzdy a náhrady za cestovný príkaz v hotovosti? 
Nie, zákon o cenách sa na výplatu mzdy a náhrady za cestovný príkaz nevzťahuje. 
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Otázka č. 15 
Uplatní sa zaokrúhlenie pri úhrade pokuty a úroku z omeškania v hotovosti? 
Odpoveď: 
Na pokuty, penále a úroky sa podľa § 1 ods. 3 zákon o cenách nevzťahuje. 
 
Otázka č. 16 
Uplatní sa zaokrúhlenie uhrádzanej výslednej ceny platenej v hotovosti podľa § 3 ods. 4 v obchodnom vzťahu 
(dodávateľ – odberateľ) aj pri nasledovných položkách: poštovné, dobierka, poistenie zásielky, manipulačný poplatok? 
Odpoveď: 
Poštovné, dobierka, poistenie zásielky (poštovné za poistenú zásielku), manipulačný poplatok (služby poskytované poštovými 
podnikmi) - platba za tieto služby sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhlenie uhrádzanej výslednej 
ceny platenej v hotovosti podľa § 3 ods. 4 sa uplatní aj v prípade regulovaných cien, nakoľko takéto zaokrúhľovanie ceny nie je 
porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona. Na medzinárodné tarify v oblasti pôšt podľa osobitných predpisov sa podľa 
§ 1 ods. 3  zákon o cenách nevzťahuje. 
 
Otázka č. 17 
V prípade, ak si zákazník vyberie platbu na dobierku (platba kuriérovi pri prevzatí tovaru), dodávateľ nevie vopred, či bude 
zákazník platiť pri prevzatí v hotovosti alebo kartou. Ako treba postupovať v prípade, ak si pri objednávke zákazník napr. 
vyberie platbu na dobierku kartou, teda mu cenu nezaokrúhlime a pri prevzatí zistí, že nemá pri sebe kartu a chce zaplatiť 
v hotovosti? 
Odpoveď: 
Podľa zákona o cenách musí byť cena platená v hotovosti zaokrúhlená. Zákon o cenách neustanovuje konkrétny postup pri platbe 
na dobierku v hotovosti. Kuriér na základe zmeny spôsobu platby na dobierku z bezhotovostnej na hotovostnú prijme od zákazníka 
zaokrúhlenú platbu v hotovosti a zmenu spôsobu platby so zaokrúhlenou sumou vyznačí na doklade, ktorý odovzdáva predajcovi. 
Zákazník podpisom na doklade potvrdzuje skutočnosť, že zaplatil v hotovosti. Kuriér predajcovi odovzdá zaokrúhlenú sumu platenú 
v hotovosti podľa zákona o cenách. Potvrdená informácia o zaplatenej sume zo strany zákazníka (podpisom na doklade) 
predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Otázka č. 18 
Ako postupovať v situácii, kedy podnikateľ – poskytujúci logistické služby pre internetové obchody, umožňuje 
zákazníkom internetových obchodov zaplatiť na výdajnom mieste/kuriérovi hromadne za viacero objednávok z rôznych 
internetových obchodov (teda od rôznych predávajúcich)? 
Odpoveď: 
V uvedenej situácií je možné zaokrúhliť každú výslednú cenu zásielky platenú v hotovosti od každého predávajúceho zvlášť a 
kupujúci zaplatí súčet takto zaokrúhlených výsledných cien jednorazovo spolu v hotovosti. 
 
Otázka č. 19 
Uplatní sa zaokrúhlenie pri úhrade faktúry v hotovosti? 
Odpoveď: 
Áno, úhrada faktúry za tovary (služby) sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhľovanie sa uplatní. 
 
Otázka č. 20 
Uplatní sa zaokrúhlenie aj na platby v hotovosti na základe  preddavkovej/zálohovej faktúry, t. j. na preddavky? 
Odpoveď: 
Pokiaľ ide o preddavkovú platbu za tovar podľa § 1 zákona o cenách a táto je platená v hotovosti, zaokrúhlenie podľa § 3 ods. 4 
sa uplatní. 
 
Otázka č. 21 
Ako postupovať pri vystavovaní dokladov pri prechode obdobia v súvislosti s účinnosťou novely zákona? 
 
a) Príjem peňazí v hotovosti za tovar/službu 30. 6. 2022, faktúra vystavená 2. 7. 2022 za platbu v hotovosti 30. 6. 2022. 

Musí faktúra obsahovať údaj o zaokrúhlení? 
Odpoveď: 
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Nakoľko 30. 6. 2022, t. j. pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o cenách o zaokrúhľovaní, nedošlo k zaokrúhleniu pri platbe 
v hotovosti, faktúra údaje o zaokrúhlení nebude obsahovať. 
 
b) Faktúra vystavená 30. 6. 2022 (dodanie tovaru/služby), príjem peňazí v hotovosti za tovar/službu 2. 7. 2022. Musí byť 

vystavená opravná faktúra s údajmi o zaokrúhlení z dôvodu platby 2. 7. 2022? 
Odpoveď: 
Podľa platných právnych predpisov sa nepožaduje z uvedeného dôvodu vystaviť opravnú faktúru. 
Ak by sa úhrada realizovala v hotovosti dňa 2. 7. 2022, platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená podľa zákona o cenách, čo je 
preukázateľné na doklade o úhrade faktúry (pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, príjmový pokladničný doklad a pod.) 
Takýto doklad predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve.  
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Otázka č. 22 
Uplatní sa zaokrúhlenie aj na platby miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v hotovosti a na iné platby platené v 
prospech obce alebo mesta v hotovosti? 
Odpoveď: 
Pokiaľ je úhrada v prospech obce alebo mesta upravená osobitným predpisom, je z pôsobnosti zákona o cenách vyňatá. Preto 
napríklad na miestne dane a miestne poplatky, ktoré sú upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa povinnosť zaokrúhľovania vzťahovať 
nebude. 
 
Pokiaľ je cena platená v hotovosti cenou podľa § 2 zákona o cenách, t. j. je  peňažnou sumou dohodnutou pri nákupe a predaji 
tovaru alebo ide o prenájom napr. pozemkov, nebytových priestorov a nie je upravená osobitným predpisom, na takéto ceny platené 
v hotovosti sa povinnosť zaokrúhľovania vzťahovať bude. 
 

Otázky týkajúce sa nastavenia systémov pokladnice e-kasa klient, DPH a účtovníctva: 

Otázka č. 23  
Bude zaokrúhlenie uvedené na pokladničnom doklade? Ktoré údaje musia byť uvedené na pokladničnom doklade a ktoré 
sa budú odosielať do systému e- kasa? 
Odpoveď:  
V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. v zn. n. p. zaokrúhlenie ceny je povinným údajom pokladničného dokladu a povinným 

údajom pokladničného dokladu je aj celková suma platenej ceny, pričom v prípade platby v hotovosti ide o celkovú sumu platenej 

ceny po zaokrúhlení, resp. pri platbe inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť (najmä elektronickými platobnými 

prostriedkami alebo poukážkou), ide o nezaokrúhlenú celkovú sumu.  

Ak celková suma platenej ceny bude zaokrúhľovaná, tak celková suma pred zaokrúhlením, nie je povinným údajom v zmysle cit. 

zákona, ale je vhodné, aby bola na pokladničnom doklade v záujme zákazníka uvedená. 

Pokiaľ ide o údaje, ktoré sa v súvislosti so zaokrúhľovaním zasielajú do systému e-kasa, v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 289/2008 

Z. z. v zn. n. p., je povinným údajom celková suma platenej ceny, t. j. celková suma platenej ceny po zaokrúhlení resp. pri platbe 

inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť je to nezaokrúhlená celková suma. Samotné zaokrúhlenie ceny sa 

do systému e-kasa nezasiela. 

Otázka č. 24  
Aká sadzba dane z pridanej hodnoty bude priraďovaná hodnote zaokrúhlenia, nulová? Bude mať zaokrúhlenie vplyv na 
rozpis dane z pridanej hodnoty?  
Odpoveď:  
Hodnota zaokrúhlenia nebude uvádzaná ako položka (Item) a nebude jej priraďovaná žiadna sadzba dane z pridanej hodnoty. 

Zaokrúhlenie nebude mať spätný vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných 

položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa vypočítajú z cien položiek (Item) a zaokrúhli sa až výsledná suma 

dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej 

hodnoty bude zo sumy pred zaokrúhlením). 

Otázka č. 25 
Ako sa budú posielať údaje po zaokrúhlení do e-Kasa systému? Zmení sa štruktúra dátovej správy? 
Odpoveď: 
Štruktúra dátovej správy ostáva bez zmeny. On-line registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-kasa 
už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už on-line registračná pokladnica 
na server e-kasa zasielať nebude. 
 
Otázka č. 26 
Ak poskytujem tovary a služby za ceny zaokrúhlené na celé eurá, prípadne na 5 eurocentov, musím uvádzať zaokrúhlenie 
na pokladničnom doklade? 
Odpoveď: 
Ak má podnikateľ nastavené ceny za všetky tovary a služby tak, že tieto zaokrúhlenie nevyžadujú, uvádzanie zaokrúhlenia 
na pokladničnom doklade nie je povinné. 
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Otázka č. 27 
Ak používam virtuálnu registračnú pokladnicu VRP-Pokladnica, môžem ju používať aj od 1. 7. 2022?  
Odpoveď: 
Pôvodná aplikácia VRP – Pokladnica bude v platnosti len obmedzený čas a neobsahuje funkcionalitu zaokrúhľovania, preto 
odporúčame podnikateľom, aby od 1. 7. 2022 prestali používať virtuálnu registračnú pokladnicu VRP-Pokladnica a začali používať 
novú bezplatnú aplikáciu VRP 2, ktorá disponuje aj funkcionalitou zaokrúhľovania a bude ju možné využívať (skúšobne 
už od 29. 6. 2022) https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vrp2. 
 
Otázka č. 28 
Ako sa bude po zaokrúhlení účtovať úhrada faktúry v hotovosti v účtovníctve? 
Odpoveď: 
Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa 
dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia. 
 
Otázka č. 29 
Aké údaje sa budú zasielať do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)? 
Odpoveď: 
Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do systému 

e- kasa zasiela najmenej celková suma platenej ceny. V prípade kombinovanej platby sa do systému e-kasa pošle celková suma 

platenej ceny, ktorá je súčtom sumy zaplatenej napr. platobnou kartou a zaokrúhlenej sumy platenej v hotovosti. 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vrp2
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vrp2

