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eKasa – práca v programe POHODA 

(nastavenie, tlač, prehľady – verzia 1.0) 
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Namiesto úvodu 
Od 1. 1. 2020 musia všetci podnikatelia prijímajúci platbu v hotovosti (alebo platidlami nahradzujúcimi hotovosť 
ako plat. karta, šek...) bez odkladu zaevidovať platbu na eKasu Finančnej správy. Môžu na to využiť prostredie 
Finančnej správy tzv. Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ktorá ale nie je prepojiteľná so žiadnym 
ekonomickým SW alebo online registračnú pokladnicú (ORP), ktorá sa dá prepojiť s ekonomickým SW. Aktuálny 
zoznam podporovaných ORP zariadení v programe POHODA nájdete na: https://www.stormware.sk/pohoda/hw/ 

Základné nastavenie v programe POHODA 
V agende Globálne nastavenie v sekcii eKasa zapnite voľbu „Zapnúť eKasu“. 

Nastavenie konkrétneho zariadenia vykonáte v agende Nastavenie/Hardware. Z výklopného zoznamu vyberte 
príslušné eKasa zariadenie alebo len možnosť „eKasa“ v prípade výrobcov, ktorí si implementovali sami pripojenie 
do programu POHODA. 

Popis nových polí 
Každý doklad vytlačený cez ORP, v prípade úspešného odoslania z ORP do eKasy Finančnej správy, obsahuje UID 
a OKP. V prípade, že doklad bol vytlačený na ORP, ale nepodarilo sa ho poslať na eKasu Finančnej správy, má kód 
OKP, jedná sa o tzv. offline doklad. 

Program POHODA si ukladá v agende Predajky UID dokladu do nového poľa „eKasa ID“ a OKP do poľa „eKasa OKP“. 
Tieto polia si môžete zapnúť cez stĺpce a slúžia na automatické vyplnenie eKasa ref. ID pri Storne/Refundácii 
dokladu.

 

https://www.stormware.sk/pohoda/hw/
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V prípade vrátania tovaru alebo služby (Storno, Refundácia v Kase) je potrebné vyplniť eKasa ID pôvodného 
dokladu. Na tento účel bolo do položiek Predajky pridané nové pole „eKasa Ref. ID“, ktoré si hodnotu eKasa ID 
vyplní  automaticky z pôvodného dokladu, ak bol pôvodný doklad vytlačený cez ORP. Ak bol doklad vytlačený ešte 
pred zavedením eKasy, je potrebné do tohto poľa ručne doplniť číslo pôvodného dokladu z vytlačeného bločku. 
POZOR! Nejedná sa o číslo pôvodnej predajky z programu POHODA, ale o číslo bločku, ktoré je na ňom uvedené.  

Ak sa jedná o vrátenie vratného obalu (napr. zálohové fľaše) alebo uplatnenie poukazu (napr. pri nákupe sa 
uplatňuje 100€ poukaz) pri takejto položke sa nevypĺňa eKasa Ref. ID, ale typ vrátenia sa nastaví v novo pridanom 
poli „eKasa typ vrátenia“ v položkách Predajky.  

 

 

Na zjednodušenie práce, ak je poukaz alebo vratný obal evidovaný ako skladová položka, je možné nové pole „eKasa 
typ vrátenia“ predvyplniť v agende Sklady/Zásoby na záložke Doplnkové údaje.  
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TIP:  
VRÁTENIE/STORNO/REFUNDÁCIA JE V PROGRAME POHODA IDENTIFIKOVANÉ ZÁPORNÝM MNOŽSTVOM A KLADNOU CENOU. 

V prípade, že nie je možná tlač na ORP (napr. z dôvodu pokazenia), môže podnikateľ 48 hodín vydávať náhradné 
bločky vypísané rukou tzv. „paragóny“. Keď je ORP znova funkčná, je potrebné doklady dotlačiť na ORP, ale musia 
sa tlačiť s príznakom paragón. Na tento účel bol do ikony „Doklad FM“ doplnený nový príkaz „Doklad FM paragón“. 

 

Po jeho spustení sa otvorí dialógové okno, kde je potrebné zadať číslo paragónu, dátum a čas ručného vyhotovenia 
paragónu.  

 
 

Po tlači sa údaje o čísle paragónu , dátume a čase vyhotovenia zapíšu do nových polí „eKasa číslo paragónu“ a 
„eKasa dát. Paragónu“. 
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Tlač paragónu je k dispozícii aj vo Vydaných faktúrach a Vydaných zálohových faktúrach cez nový povel „Pridať 
úhradu FM paragón“. 

 

 

 

Vklady/Výbery, denné uzávierky  
Podľa nového zákona sa musia všetky vklady a výbery evidovať na ORP. Znamená to, že keď do peňažnej zásuvky 
vložíte hotovosť, musíte ju zaevidovať na ORP. Keď vyberiete hotovosť z peňažnej zásuvky napr. odvod tržby, taktiež 
musíte tento výber zaevidovať na ORP. Denná uzávierka už nie je povinná. Ak dennú uzávierku nevykonávate 
postupujete týmto spôsobom. 

Ak vykonávate dennú uzávierku odporúčame pred uzávierkou zaevidovať do ORP výber všetkej hotovosti 
a následne, keď začínate znova predávať zaevidujete vklad hotovosti z peňažnej zásuvky do ORP. 

Presný postup pre vklady, výbery a denné uzávierky je pre jednotlivé zariadenia odlišný. Požiadajte preto 
servisného technika k eKase o podrobné informácie ako máte správne postupovať. 

Agenda Kasa a Kasa offline  
V agende Kasa a Kasa offline sa polia „eKasa ref. ID“ a „eKasa typ vrátenia“ dajú editovať priamo v zozname 
predávaného tovaru pri editácii položky (dvojklik na položku alebo skratka „Ctrl + U“). 



 
 

6 
 

 

 


	Namiesto úvodu
	Základné nastavenie v programe POHODA
	Popis nových polí

	Vklady/Výbery, denné uzávierky
	Agenda Kasa a Kasa offline

