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  Povinnosti podnikateľov spojené nielen s bločkovou lotériou 
 
 

 
Ministerstvo financií SR, tak ako už viackrát 
avizovalo, pokračuje v boji proti daňovým 
únikom. Najnovším z opatrení, ktoré bolo 1. 
septembra 2013 uvedené do praxe, je Národná 
bločková lotéria. TIPOS, národná lotériová 
spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ 
Národnej bločkovej lotérie, ju však oficiálne 
spustila až 16. septembra 2013. 
 

Registrácia do bločkovej lotérie 

Do bločkovej lotérie sa môže zapojiť každý, 
kto si zaregistruje pokladničný doklad 
(bloček) v hodnote vyššej ako 1 euro vydaný 
elektronickou registračnou pokladňou po     
31. auguste 2013. 
 
Existuje viacero možností ako sa zaregistrovať 
do bločkovej lotérie. Prvou a bezplatnou 
možnosťou je zaregistrovať sa 
prostredníctvom webovej stránky 
www.narodnablockovaloteria.sk. 
 
Druhou možnosťou je zaregistrovať sa cez 
mobilnú aplikáciu. Aj v tomto prípade ide 
o bezplatný spôsob registrácie. 
 
Do bločkovej lotérie je možné zaregistrovať sa 
aj prostredníctvom SMS správy. Ďalšími 
možnosťami je registrácia bločkov na 
predajných a zberných miestach spoločnosti 
TIPOS alebo u partnerov lotérie. Registrácia 
prostredníctvom SMS správy resp. na 
predajných a zberných miestach spoločnosti 
TIPOS je však spoplatnená. 
 

Prvá a druhá šanca 

Každý, kto sa zaregistruje do bločkovej 
lotérie, má dve šance na výhru. V prvom kole 
žrebovania v tzv. „prvej šanci“ si výhercovia 
rozdelia peňažné výhry v celkovej  výške      
20 000 EUR. 
 
V druhom kole žrebovania v tzv. „druhej 
šanci“ je pre výhercov určených 8 rovnakých 
vecných výhier alebo 8 peňažných výhier 
rovnakej hodnoty. 
 
Na rozdiel od žrebovania výhier v prvej šanci, 
kedy sa priamo vyžrebujú registračné kódy 
výherných bločkov, žrebovanie výhier 
v druhej šanci prebieha v dvoch fázach. 
 
V prvej fáze sa zo všetkých elektronických 
registračných pokladníc zaregistrovaných na 
daňovom úrade vyžrebuje osem za každý 
samosprávny kraj.  
 
V druhej fáze sa vyžrebujú výhercovia tých 
bločkov, ktoré boli vyhotovené 
elektronickými registračnými pokladnicami 
z prvej fázy žrebovania. 
 

Kontrola výherných bločkov 

Zavedením Národnej bločkovej lotérie sa 
musia mať všetci majitelia elektronických 
registračných pokladníc na zvýšenom pozore.  
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Finančná správa bude mať totižto pár dní na 
to, aby skontrolovala výherný bloček, či nie je 
falošný a či spĺňa všetky zákonom stanovené 
náležitosti. Dá sa preto očakávať, že finančná 
správa vykoná kontrolu dodržiavania zákona 
o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice u toho majiteľa registračnej 
pokladnice, z ktorého registračnej pokladnice 
bol výherný bloček vydaný. 
 
Na jednej strane sa síce výherca v Národnej 
bločkovej lotérii poteší či už z peňažnej alebo 
z nepeňažnej výhry, na druhej strane majiteľ 
zaregistrovanej elektronickej registračnej 
pokladnice sa môže začať pripravovať na 
miestne zisťovanie zo strany daňových 
kontrolórov. Dokonca v prípade žrebovania 
výhier v druhej šanci môže s prípravami začať 
už po prvej fáze žrebovania, a to keď sa 
dozvie, že jeho elektronická registračná 
pokladnica bola vyžrebovaná. 
 

Používanie registračnej pokladnice 

Kto má vlastne povinnosť používať 
elektronickú registračnú pokladnicu? Táto 
povinnosť sa vzťahuje nielen na slovenských 
ale aj na zahraničných podnikateľov 
predávajúcich tovar alebo poskytujúcich 
taxatívne vymedzené služby na Slovensku, 
ktorí v tejto súvislosti prijímajú tržby v 
hotovosti alebo prostriedkami nahrádzajúcimi 
hotovosť. 
 
Povinnosť používania elektronických 
registračných pokladníc sa vzťahuje aj na tých 
podnikateľov, ktorí za predaj tovaru alebo 
poskytnutie vybraných služieb vyhotovia 
faktúru, pričom namiesto bezhotovostného 
spôsobu úhrady prijmú od svojho zákazníka 
resp. odberateľa platbu v hotovosti. 
 
Povinnosť používať elektronickú registračnú 
pokladnicu sa pri predaji tovaru nevzťahuje 
napr. na predaj cenín, cestovných lístkov 
MHD, dennej a periodickej tlače, telefónnych 
kariet, predaj tovaru prostredníctvom 

predajných automatov, predaj tovaru na 
dobierku. 
 

Požiadavky na registračnú pokladnicu 

Aby sa podnikateľ vyhol sankciám zo strany 
daňových alebo colných kontrolórov, musí 
používať len takú elektronickú registračnú 
pokladnicu, na ktorú akreditovaná osoba 
vydala certifikát, ktorej daňový úrad pridelil 
daňový kód pokladnice a ktorá je zároveň 
označená „daňovou“ plombou. 
 
Ide teda o elektronické registračné zariadenie, 
ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, 
vstavaným registračným programom, 
fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením 
pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a 
tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok. 
Ako elektronická registračná pokladnica môže 
byť používaný aj počítač s vlastným 
registračným programom a so samostatnou 
fiskálnou tlačiarňou. 
 
Elektronická registračná pokladnica musí 
okrem iného umožňovať vyhotovovať 
pokladničné doklady (bločky) so všetkými 
náležitosťami, tak ako ustanovuje zákon o 
používaní elektronickej registračnej 
pokladnice, t.j. musí obsahovať aj daňový kód 
pokladnice a ochranný znak obsahujúci 
písmená M a F. Podnikateľ je povinný bez 
zbytočného odkladu po zaevidovaní tržby v 
elektronickej registračnej pokladnici vydať 
kupujúcemu takýto pokladničný doklad. 
 
Každý podnikateľ za tie dni, v ktorých prijal 
hotovosť, musí vyhotoviť dennú uzávierku. 
Okrem tejto povinnosti musí viesť aj knihu 
elektronickej registračnej pokladnice a je 
povinný ju uchovávať najmenej po dobu 10 
rokov. 
 

Sankcie za nesplnenie povinností 

Za porušenie povinností vyplývajúcich zo 
zákona o používaní elektronickej registračnej  
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pokladnice uloží daňový alebo colný úrad 
pokuty v rozmedzí od 30 eur až do výšky       
6 600 eur (v prípade blokovej pokuty do 
výšky 165 eur), a to aj opakovane. Pri 
porušení zákona môže byť v určitých 
prípadoch dokonca daný podnet na zrušenie 
živnostenského oprávnenia podnikateľa. 
 
Pri ukladaní pokút je daňový a colný úrad 
povinný prihliadať na závažnosť, trvanie 
a následky protiprávneho stavu. 
 

Až čas ukáže, aký prínos bude mať Národná 
bločková lotéria, jedno je však isté, a síce, že 
podnikatelia používajúci elektronickú 
registračnú pokladnicu sa častejším kontrolám 
zo strany daňových a colných úradov 
pravdepodobne nevyhnú. 

 
 

 

For more than 10 years 
on the Slovak  market. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ 

týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

AUDITOR je auditorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 rokov ponúka služby v oblasti 
auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje 
kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 
nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 
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