
Prechod na zaokrúhľovanie platieb v hotovosti po 1.7.2022 

Od 1.7.2022 vstupuje do platnosti povinné zaokrúhľovanie celkovej sumy pri úhrade v hotovosti na 

celé 0,05€. 

Túto povinnosť ukladá zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v súčinnosti so zákonom zákon č. 289/2008 Z.z. 

o používaní elektronickej registračnej pokladnice: 

1. podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, sa od 1. júla 2022 "cena platená v hotovosti zaokrúhľuje na 

5 eurocentov".  

2. zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej v § 8 ods. 1 písm. m) ukladá povinnosť 

na pokladničnom doklade uvádzať "zaokrúhlenie ceny". 

Doteraz používaná verzia PPeKK nespĺňa požiadavky citovaných zákonov preto jej 

používaním hrozia sankcie. Rovnako upozorňujeme, že na doteraz používanú verziu prestane 

výrobca rovnako aj my ako servisný partner poskytovať akúkoľvek podporu. 

Preto výrobca Bowa, s.r.o. pripravil a certifikoval Finančnou správou upgrade doterajšej 

verzie v súlade s citovanými zákonmi. 

Inštalačný balíček s touto verziou môžete získať na základe požiadavky zadanej do portálu 

podpory  „podpora.profinesa.sk“. Pokiaľ nie ste na portáli zaregistrovaný, musíte sa vopred 

zaregistrovať. 

Cena licencie je 59,00€ bez DPH. V prípade požiadavky vykonania upgradu našim technikom 

je cena úkonu spoplatnená v zmysle platného cenníka. 

Novú verziu PPeKK s funkcionalitou zaokrúhľovania podľa citovaných zákonov si môžete 

nainštalovať okamžite, do 30.6.2022 sa bude správať ako doteraz, zaokrúhľovanie sa nastaví 

automaticky dňom 1.7.2022 avšak bez zakúpenej licencie prestane byť funkčná. 

Odporúčame preto zadať požiadavku na licenciu čím skôr prostredníctvom portálu podpora-

profinesa.sk. Následne Vám bude vystavená faktúra na príslušný počet vami prevádzkovaných 

pokladníc. Až po jej uhradení vám budú vygenerované licencie, ktoré si vaša pokladnica automaticky 

stiahne. 

Upozorňujeme preto aby ste požiadavku zadali včas a nestalo sa Vám, že vaša pokladnica po 

1.7.2022 prestane byť na niekoľko dní funkčná. 

 

Zaokrúhľovanie v skratke: 

Dňa 2. novembra 2021 NRSR schválila novelu zákona o cenách s cieľom obmedzenia obehu 1 a 2 

centových mincí. 

Novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov prináša zmeny v zaokrúhľovaní hodnoty nákupov v hotovosti tak, aby sa významne 

obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. 

Od 1.7.2022, kedy nadobúda účinnosť táto novela sa musia platby za tovar a služby v hotovosti 

zaokrúhľovať na 5 centov. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje na celkovú cenu „nákupu“, nie na jednotlivé 

položky. Povinnosť zaokrúhľovať majú všetci podnikatelia, ktorí prijímajú tržby v hotovosti bez 



ohľadu, či ich evidujú v ekase alebo nie. Nezaokrúhľujú sa platby platobnou kartou, či inými 

prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. 

Všetci príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijímať hotovosť najmenších eurocentov, ktoré sú 

naďalej na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom, nebudú sa však pri nákupe už 

vydávať. 

Matematický spôsob zaokrúhľovania výslednej sumy predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre 

obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Zaokrúhľovanie sa týka iba hotovostných platieb. Pri 

bezhotovostných platbách kartou, mobilom, či hodinkami zostáva výsledná suma nezaokrúhlená. 

Pre názornosť uvádzame nasledovné príklady (zdroj Ministerstvo financií SR): 

Príklad 1  - platba v hotovosti: 

Nákup: 
rožok štandard 3x 0,07   .... 0,21 € 
Mlieko polotučné 1 l    .... 0,89 € 
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g .... 1,57 € 
Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g .... 0,99 € 
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením .... 3,66 € 
Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti, a to  3,66 € matematicky nadol, 
na 3,65 €. 
Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €. 

Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje 
a kupujúci zaplatí 3,66 €. 

Príklad 2  - kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami: 

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením .... 48,34 € 
Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83€, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť 
v hotovosti. 
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej 
ceny nákupu. 
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,33 – 7,66 = 40,68 €, a to 
matematicky nahor, na 40,70 €. 
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €. 
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €. 

Príklad 3  - kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou: 

a) 
Výsledná cena nákupu    .... 48,32 € 
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou. 



20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €. 
Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia. 

b) 
Výsledná cena nákupu    .... 48,32 € 
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou. 
Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa matematicky zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí 
platobnou kartou bez zaokrúhlenia. 

Tabuľka s príkladmi zaokrúhľovania platených cien: 

Platená cena v € 
pred zaokrúhlením 

  
Platená cena v € 
po zaokrúhlení 

Poznámka 

0,01 
 

0,05 
Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa 
matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, 
sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €. 

0,02 
 

0,05 
Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa 
matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, 
sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €. 

0,03 
 

0,05 Matematické zaokrúhlenie. 

0,04 
 

0,05 Matematické zaokrúhlenie. 

0,05 
 

0,05 Cena sa nezaokrúhľuje. 

0,06 
 

0,05 Matematické zaokrúhlenie. 

0,07 
 

0,05 Matematické zaokrúhlenie. 



0,08 
 

0,10 Matematické zaokrúhlenie. 

0,09 
 

0,10 Matematické zaokrúhlenie. 

0,10 
 

0,10 Cena sa nezaokrúhľuje. 

0,11 
 

0,10 Matematické zaokrúhlenie. 

0,12 
 

0,10 Matematické zaokrúhlenie. 

0,13 
 

0,15 Matematické zaokrúhlenie. 

0,14 
 

0,15 Matematické zaokrúhlenie. 

0,15 
 

0,15 Cena sa nezaokrúhľuje. 

0,16 
 

0,15 Matematické zaokrúhlenie. 

0,17 
 

0,15 Matematické zaokrúhlenie. 

0,18 
 

0,20 Matematické zaokrúhlenie. 

0,19 
 

0,20 Matematické zaokrúhlenie. 

0,20 
 

0,20 Suma sa nezaokrúhľuje. 



0,21 
 

0,20 Matematické zaokrúhlenie. 

0,22 
 

0,20 Matematické zaokrúhlenie. 

0,23 
 

0,25 Matematické zaokrúhlenie. 

0,24 
 

0,25 Matematické zaokrúhlenie. 

0,25 
 

0,25 Cena sa nezaokrúhľuje. 

0,26 
 

0,25 Matematické zaokrúhlenie. 

0,27 
 

0,25 Matematické zaokrúhlenie. 

0,28 
 

0,30 Matematické zaokrúhlenie. 

0,29 
 

0,30 Matematické zaokrúhlenie. 

0,30 
 

0,30 Cena sa nezaokrúhľuje. 

0,31 
 

0,30 Matematické zaokrúhlenie. 

0,32 
 

0,30 Matematické zaokrúhlenie. 

0,95 
 

0,95 Cena sa nezaokrúhľuje. 



0,96 
 

0,95 Matematické zaokrúhlenie. 

0,97 
 

0,95 Matematické zaokrúhlenie. 

0,98 
 

1 Matematické zaokrúhlenie. 

0,99 
 

1 Matematické zaokrúhlenie. 

1 
 

1 Cena sa nezaokrúhľuje. 

1,01 
 

1 Matematické zaokrúhlenie. 

1,02 
 

1 Matematické zaokrúhlenie. 

1,03 
 

1,05 Matematické zaokrúhlenie. 

 


