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eKasa – Doporučené postupy - uzávierky, vklady, výbery 
 
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, § 3 odsek 3 znie:  
„(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného 
odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“. Ak 

podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je 

povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu 
prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v systéme e-kasa, je povinný 
uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému ekasa do 48 
hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému ekasa z dôvodov na strane finančného 
riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení 
prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.“  

 
Principiálne ide o to, že vám stav hotovosti v zásuvke alebo v mieste kde ukladáte tržbu musí kedykoľvek 
v priebehu dňa korešpondovať s tým čo ukáže uzávierka zásuvky (vklady + tržby – výbery). Čo spravíte 
reálne s peniazmi v pokladnici (počiatočný vklad na vydávanie, výber tržby v priebehu dňa, výber tržby na 
konci dňa), to musíte zaevidovať v pokladnici pomocou funkcie VKLAD a VÝBER.  
 
Denné uzávierky v pokladniciach eKasa nie sú povinné. Tržby do účtovníctva je možné evidovať na základne 
reportov z portálu financnasprava.sk – Zóna eKasa.  
 
Mesačné resp. Intervalové uzávierky na pokladniciach eKasa už nie je možné vytlačiť vôbec.  
 
Aj keď to nie je povinné, doporučujeme vám vykonávať a odkladať denné uzávierky pre vašu kontrolu 
tržieb a hotovosti. Ešte výraznejšie to doporučujeme podnikateľom, ktorí prijímajú aj iné platidlá ako 
hotovosť, nakoľko v reportoch z financnasprava.sk momentálne nie sú uvedené platidlá (hotovosť, karty, 
poukážky) ale len celkové sumy tržieb. Pre potreby správneho rozúčtovania tržieb podľa platidiel bude 
denná uzávierka jediným zdrojom informácie o skladbe tržby podľa platidiel pre vašu účtovníčku.  
 
Ako by mal vyzerať denný režim práce na pokladnici eKasa ORP:  
 

1. Pred začiatkom predaja urobíme VKLAD počiatočnej hotovosti  

2. V priebehu dňa vykonávame VÝBERY, ak berieme hotovosť alebo poukážky z pokladnice, alebo 
napríklad zaplatíme kuriérovi za dobierku atď..  

Vykonávame aj ďalšie VKLADY ak z nejakého dôvodu potrebujeme pridať ďalšiu hotovosť 
(neobchodných platieb) do pokladnice (peňažnej zásuvky).  

3. Pred uzávierkou si vytlačíme Priebežnú (X) uzávierku zásuvky, kde je spočítaný stav peňažnej 
zásuvky (VKLAD+TRŽBA-VÝBERY)  

4. Vykonáme VÝBER zvlášť hotovosti a zvlášť poukážok. Buď celú hodnotu HOTOVOSTI a ŠEKOV podľa 
uzávierky zásuvky čiže výsledný zostatok v zásuvke bude nula.  

5. Vykonáme samotnú Dennú finančnú uzávierku (Z)  

6. Pomocou Priebežnej (X) uzávierky zásuvky si môžete kedykoľvek v priebehu dňa skontrolovať a 
prepočítať hotovosť v zásuvke.  

 


