
Otázky zo semináru o zákone o obmedzení platieb v hotovosti: 
 

1. § 6 ods. 2 - ako chápať rozdelenie platieb? Zákazník zaplatí dodávateľovi zálohu 1 000 eur s tým, že 
odhadovaná cena diela je 5 000 eur. Po dokončení je cena diela 5 500 eur. Môže zvyšok (4 500 eur) doplatiť 
v hotovosti? Ak nie môže uvedenú sumu doplatiť cez účet? Bol by rozdiel v postupe,  ak by konečná cena 
bola 7 500 a on by doplatil 4 000 a 3 500 by uhradil na účet? 

 
Viď odpoveď na otázku č. 17. 
 
 
2. Môže byť faktúra vystavená na 9 000 eur zaplatená na účet v sume 5 000 eur a v hotovosti v sume 4 000 

eur? 
 
Nie. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) sa zakazuje 
platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odovzdávajúcim alebo príjemcom je fyzická osoba 
podnikateľ alebo právnická osoba. Z uvedeného vyplýva, že v súlade s § 4 ods. 1 sa musí bezhotovostne uhradiť 
celá suma platby prevyšujúca 5 000 eur, nie len časť platby nad príslušný limit.  
 
 
3. Vklad spoločníka pri zakladaní s.r.o. Môže spoločník vklad do základného imania 6 000 eur vložiť v hotovosti? 

Na vklad spoločníka,  ak sa na neho vzťahuje § 4, aký limit sa uplatní –  
5 000 eur alebo 15 000 eur? 

 
Nie, vklad do základného imania vo výške 6 000 eur nemôže byť uhradený v hotovosti, pretože zákon nerozlišuje 
právny dôvod platby, tzn. v závislosti od okolností (výška vkladu spoločníka, typ spoločníka, ktorý odovzdáva 
vklad, a správca vkladu) sa tento zákon vzťahuje aj na vklady spoločníkov do základného imania zakladateľmi 
obchodnej spoločnosti. 
Čo sa týka limitu podľa § 4 zákona, tento vyplýva v závislosti od typu spoločníka – či sa jedná o fyzickú osobu 
nepodnikateľa alebo o právnickú osobu, resp. o fyzickú osobu podnikateľa a od toho, kto je správcom vkladu (či 
spoločník, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom alebo je správcom vkladu spoločník, ktorý je napr. 
právnickou osobou).  
 
 
4. Faktúra je z roku 2012 na sumu 20 000 eur. V hotovosti bolo zaplatené v roku 2012 spolu  

18 000 eur. Môže po 1.4.2013 doplatiť v hotovosti 2 000 eur? 
 

Nie, po 1. 4. 2013 sa tento doplatok nesmie uskutočniť v hotovosti, pretože platba v roku 2012 a doplatok v roku 
2013 vyplývajú z jedného právneho vzťahu (faktúra z roku 2012) a podľa § 6 ods. 2 zákona sa musia sčítať. 
Keďže ich výška je viac ako 5 000 eur a posledná platba z tohto jedného právneho vzťahu bude uhradená až po 
prechodnom období podľa § 13 zákona, musí byť tento doplatok uskutočnený inak ako v hotovosti. 
 
 
5. Ako chápať § 6 ods. 2 – jeden právny vzťah? Zmluva je na ročný nájom 6 000 eur .Môže nájomca  platiť 

mesačne v hotovosti 500 eur? Rovnaký príklad -zmluva na  vedenie účtovníctva na jeden  rok. Mesačne platí 
500 eur v hotovosti – môže? 

 
Podľa dôvodovej správy k zákonu je možno za jeden právny vzťah považovať napríklad jednu zmluvu (pričom 
platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie sú 
považované napr. opakované nákupy tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa 
obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.  
Ak je teda uzatvorená nájomná zmluva, v ktorej je určená napr. ročná alebo mesačná výška nájomného, z ktorej 
vyplýva, že počas trvania tejto zmluvy bude súčet platieb nájomného viac ako 5 000 eur, tak po 1. januári 2013 
nesmú byť (podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona) platby nájomného odovzdané a prijaté v hotovosti. Takéto 
platby nájomného musia byť uhradené napr. bankovým prevodom, vkladom na účet, prostredníctvom poštového 
platobného styku ap.  



Obdobne sa postupuje aj pri zmluve na vedenie účtovníctva platnej 1 rok, pričom mesačná odmena je 500 eur. 
Súčet týchto mesačných odmien je spolu viac ako 5 000 eur, tzn. mesačné platby nesmú byť odovzdané a prijaté 
v hotovosti. 
 
 
6. Zmluva je na   ročný odber  určitého množstva tovaru (napr.minerálna voda). Množstvo je určené rámcovo. 

Môže odberateľ platiť v hotovosti, ak odoberá napríklad 3x do týždňa za 1 000 eur každý mesiac? 
 
Ak rámcová zmluva medzi dodávateľom a odberateľom obsahuje celkovú výšku platby jedného alebo viacerých 
plnení, ktorých súčet je viac ako 5 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tohto jedného právneho vzťahu (jednej 
zmluvy) nesmie byť odovzdaná a prijatá v hotovosti.   
 
 
7. § 3-môže predávajúci splnomocniť  kupujúceho aby v jeho mene vložil peniaze na účet kupujúceho. 

Predávajúci dodá tovar  a dá kupujúcemu spolu s peniazmi aj splnomocnenie aby ich vložil na účet 
kupujúceho. Je tento postup možný? 

 
Postup, ktorý uvádzate a podľa ktorého „predávajúci dodá tovar a dá kupujúcemu spolu s peniazmi aj 
splnomocnenie aby ich vložil na účet kupujúceho“ sa nám zdá nelogický. Prečo predávajúci dodá tovar 
a ešte kupujúcemu zaplatí a ešte mu dá aj splnomocnenie, aby si kupujúci vložil peniaze na svoj účet? 
 
Čo sa týka odovzdávania hotovosti, podľa § 3 zákona bankovky a mince, ktoré niekto odovzdal v súvislosti s tým, 
že zastupuje iného ako jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo 
zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, sa posudzujú akoby ich odovzdal zastupovaný. To 
znamená, že ak kupujúci splnomocní svojho splnomocnenca na základe dohody o plnomocenstve (§ 23 a § 31 
až  33b Občianskeho zákonníka) na vykonanie platby za dodaný tovar a tento splnomocnenec uskutoční platbu 
nad 5 000 eur bezhotovostne (napr. vkladom na účet predávajúceho), je takáto platba v súlade so zákonom. Pre 
informáciu dodávame, že zákon ani Občiansky zákonník neustanovuje, kto môže alebo nemôže byť 
splnomocnenom (t.j. kupujúci môže na vykonanie platby vkladom na účet predávajúceho splnomocniť napríklad 
aj zamestnanca predávajúceho). 
 
 
8. Dobierka poštou ale iným poskytovateľom( DHL atd).Môže byť dobierka tovaru v cene 6 000 eur platená 

v hotovosti?  
 
Podľa § 8 písm. a) zákona sa zákaz podľa § 4 nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri 
poskytovaní poštových služieb a poštového platobného styku, ktoré sa poskytujú podľa zákona 324/2011 Z. z. 
o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného vyplýva, že dobierka tovaru môže 
byť platená v hotovosti. 
 
 
9. Môže notár vziať do notárskej úschovy hotovosť nad 5 000,00 eur resp. 15 000,00 eur a následne vyplatiť? 

Podobne realitná kancelária, advokátska kancelária? 
 
Podľa § 8 písm. i) zákona zo zákazu odovzdať alebo prijať platbu sú vyňaté aj platby v hotovosti vykonávané 
v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s notárskou úschovou peňazí, ďalej pri exekúcii súdnym 
exekútorom alebo pri colnom exekučnom konaní. Výnimka na úschovu peňazí sa vzťahuje len na notársku 
úschovu peňazí podľa § 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok).  
 
 
10. Konateľ vložil do svojej firmy peniaze ako pôžičku (ako FO). Niekedy to urobil v hotovosti, inokedy prevodom, 

podľa situácie. Následne, podľa potreby a stavu peňazí na účte, si peniaze vyberá, ale v hotovosti po 
častiach, nie celú vloženú sumu pôžičky. Aj v tomto roku, 2013, je na účte 365 stále zostatok, ktorý si konateľ 
pravdepodobne plánuje vyberať, tak ako doteraz.  Vzhľadom na Zákon o obmedzení platieb už to takto 



nemôže robiť? A ako sa má dostať k tým peniazom, ak na účte celá čiastka pôžičky nikdy nebude? Tieto 
výbery (vrátenie pôžičky) sú prevažne pod sumu 5 000 eur. Je potrebné tieto čiastočné splátky pôžičiek 
vyplácať konateľovi prevodom na súkromný účet? 

 
Ak konateľ vložil do svojej firmy peniaze ako jednu pôžičku, jedná sa o jeden právny vzťah (§ 6 ods. 2 zákona). 
Ak výška tejto pôžičky je viac ako 5 000 eur, tak žiadna splátka tejto pôžičky nesmie byť v súlade s § 13 zákona 
a s § 4 ods. 1 zákona po 31. 3. 2013 odovzdaná a prijatá v hotovosti. Tieto splátky je nutné vykonať napr. 
prevodom na účet, prostredníctvom poštového platobného styku ap. 
 
 
11. Na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku je tak isto zostatok. Zostatok je tam ešte 

z predchádzajúcich rokov (neviem bližšie špecifikovať, nakoľko preberám účtovníctvo po predchádzajúcej 
účtovníčke). Bolo mi povedané, že napr. pri veľkom zostatku v pokladni, môžem tento zostatok znížiť oproti 
tomuto účtu, alebo v prípade, že si konateľ vybral peniaze, som tieto nezaúčtovala ako dotácia pokladne, ale 
ako čerpanie nerozdeleného zisku. Robila som správne? Vzhľadom na Zákon o obmedzení platieb 
v hotovosti, to už takto nebudem môcť robiť? A čo so zostatkom na účte 364, ako sa k nemu konateľ 
dostane? Je potrebné tieto čiastočné výbery nerozdeleného zisku vyplácať prevodom na súkromný účet 
konateľa? 

 
Odpoveď je rovnaká ako pri otázke č. 10. K otázkam vedenia účtovníctva sa nevyjadrujeme. 
 
 
12. Ako to bude s vyplácaním dividend v tomto roku zo zisku za rok 2012? 
 
Zákon nerozlišuje právny dôvod platby, tzn. na vyplácanie dividend sa tiež vzťahuje limit podľa § 4 ods. 1 zákona. 
 
 
13. Ako sa dá postupovať v prípade splácania starej faktúry, ktorá prevyšuje čiastku 5 000 eur, ktorú spláca 

dlžník podľa svojej situácie mesačne alebo každý druhý mesiac v hotovosti a nie je možné aby danú čiastku 
zaplatil prevodom? Inak ako v hotovosti by firma už dané peniaze, resp. čiastočné splátky, nevidela. 

 
Vystavená faktúra, ktorej výška prevyšuje 5 000 eur, splácaná viacerými platbami je jedným právnym vzťahom, 
tzn. podľa § 13 a § 4 ods. 1 nesmie byť po 31.3.2013 splácaná v hotovosti. Na úhradu splátok tejto faktúry je 
možné využiť napr. platobné služby, poštový platobný styk, zmenku, šek ap. 
 
 
14. Firma má objednávku, resp. zmluvu na niekoľko mesiacov, resp. celý rok pre jedného zákazníka a vystavuje 

mu množstvo faktúr. Jeden právny vzťah (§ 6 ods. 2) je tá objednávka, resp. zmluva alebo faktúra? 
 
Podľa dôvodovej správy k zákonu je možno za jeden právny vzťah považovať napríklad jednu zmluvu (pričom 
platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie sú 
považované napr. opakované nákupy tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa 
obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.  
Ak je medzi dodávateľom a odberateľom uzatvorená zmluva, obsahujúca celkovú výšku platby jedného alebo 
viacerých plnení, pričom táto celková výška platieb je viac ako 5 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy 
nesmie byť odovzdaná a prijatá v hotovosti.  
Ak medzi dodávateľom a odberateľom nie je uzatvorená zmluva, ale kúpne zmluvy sa realizujú na základe 
samostatných objednávok, dodacích listov a faktúr, máme za to, že sa jedná o opakované nákupy pričom každý 
takýto obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne (samostatná faktúra). Na základe vyššie uvedeného 
zastávame názor, že limit podľa § 4 ods. 1 zákona sa viaže len na príslušnú samostatnú faktúru. 
 
 
15. Vzťahuje sa zákon aj na zaplatenie základného imania spoločníkom, ak podiel bude nad 5 000 eur, alebo má 

priestupok spoločnosť, ak základné imanie je nad 5 000 eur a prijme ho v hotovosti? 
 



Zákon nerozlišuje právny dôvod platby, tzn. v závislosti od okolností (výška vkladu spoločníka, typ spoločníka, 
ktorý odovzdáva vklad, a správca vkladu) sa tento zákon vzťahuje aj na vklady spoločníkov do základného imania 
zakladateľmi obchodnej spoločnosti. 
 
 
16. Vzťahuje sa zákona aj na výplatu mzdy aj na súhrn miezd, ktoré presiahne 5 000 eur v roku? Ide o jeden 

právny vzťah – pracovnú zmluvu. 
 Podľa § 8 písm. o) zákona „sa zákaz podľa § 4 nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté 
odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný 
predpis.16)“ V poznámke pod čiarou k odkazu 16 je uvedený okrem iného aj Zákonník práce (zákon č. 311/2001 
Z. z.). 
 Keďže podľa § 130 ods. 4 Zákonníka práce „sa mzda vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa 
v pracovnej zmluve nedohodlo inak“. Z uvedeného vyplýva, že Zákonník práce umožňuje vyplácanie mzdy 
v hotovosti. To znamená, že v súlade s § 8 písm. o) zákona sa vyplácanie mzdy zamestnancovi v akejkoľvek 
výške môže uskutočňovať v hotovosti. Obdobne je to aj v prípade vyplácania peňažných plnení zamestnancovi 
v hotovosti v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
 
 
17. Napr. autoservis odhadne cenu opravy na 4 000 eur. Zoberie zálohu v hotovosti 1 000 eur. Konečná faktúra 

však je na 5 500 eur a má byť uhradená v hotovosti. Je možné zobrať doplatok 4 500 eur v hotovosti?  
 
Podľa § 4 ods. 1 zákona sa musí bezhotovostne uhradiť celá suma platby prevyšujúca 5 000 eur, nie len časť 
platby nad príslušný limit. Zároveň je potrebné uviesť, že konečná faktúra, ktorej výška prevyšuje 5 000 eur, 
splácaná viacerými platbami je podľa § 6 ods. 2 zákona jedným právnym vzťahom, tzn. žiadna platba vyplývajúca 
z tejto faktúry nesmie byť uhradená v hotovosti.  
Poskytovateľ služby musí teda postupovať tak, aby bol zákon dodržaný, tzn. pri cene opravy blížiacej sa k limitu 
5 000 eur alebo pri reálnej možnosti navýšenia ceny opravy voliť bezhotovostnú formu úhrady.  
 
 
 


