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Zmeny oproti v1.3 

- Pridané chyby 47 - 52 do zoznamu špecifických chýb PPEKK 

Chybové kódy 

(návratové chybové kódy po vykonaní príkazu) 

Kód Popis funkcie Poznámka 

06H Prenos v poriadku (ACK) 1 byte 

15H Chyba (NACK) ERR + kód chyby 2 byte 

Chybový 
kód 

Popis chyby Poznámka 

20H nesprávny počet položiek v príkaze   

21H nesprávny počet  znakov v niektorej položke príkazu   

22H neznáme platidlo   

23H 
cena Celkom je nesprávna, hlási ak je zapnutý GP pre kontrolu 
Medzisúčtu (GP1=1) 

  

24H cena Celkom nie je v minimálnom platidle    

25H v položkách platby nie sú žiadne znaky   

26H v položke Ponúknutá suma alebo Cena celkom je chyba   

27H v položke Kurz je chyba   

28H v položke Popis sú nepovolené znaky   

2AH preplatenie platidlom nie je povolené   

30H odpojená tlačiareň /prerušený loop na doske FM/   

31H nesprávne heslo v príkaze vyžadujúcom heslo   

32H odmietnutie opätovnej fiskalizácie /FM už je zfiskalizovaný/   
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33H 
odmietnutie  ďalšieho otvorenia dňa do 24:00h po vykonanej 
závierke 

  

34H neznámy, alebo nepovolený príkaz v danom stave FM   

35H 
neúspešná fiskalizácia, lebo FP nie je vložená alebo nie je čistá 
/pridané 13.05.2010/ 

13.05.2010 

40H 
znak EOT v príkaze neprišiel do 3 s. od začiatku prenosu /time 
over pri príjme príkazu z PC/ resp. chyba časového rámca 
/time over čakania na príkaz z PC pri blokových prenosoch/ 

  

41H 
chybné BCC v príkaze od PC, /a doposiaľ aj chyba číslovania 
riadku príkazu/ 

  

42H nesprávny formát dátumu, času   

43H chyba číslovania riadkov v príkazoch /rozdelenie chyby 41H/   

46H 
nastavovaný dátum do RTC je menší ako dátum poslednej DU 
z FP ak DU existuje a ak FM je zfiskalizovaný  

07.05.2010 

50H nevložená FP   

51H cudzia FP /iné SN a DKP/   

52H FP s dosiahnutými limitmi   

53H čistá FP /FP bez zápisov/   

54H nezasunutá µSD karta pre kontrolný záznam (ELJ)   

55H cudzia µSD karta /iné SN a DKP/   

56H odpojený displej   

57H chybný zápis do µSD karty   

58H chybný zápis do FP 01.04.2010 

59H SD karta je zapísaná do max. kapacity 01.04.2010 

60H chyba parametra v príkaze   
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61H 
odmietnutie príkazu otvorenia účtenky z dôvodu prechodu 
24:00h bez závierky 

Flag S90=1 

62H 
odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o servisnej 
prehliadke a Get variable 

  

63H 
odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o zostatkoch DU vo 
FP a Get variable 

  

64H 
odmietnutie príkazu zmeň heslo z dôvodu, že HW prepínač je 
v polohe nedovoľujúcej meniť heslo tzn. v tejto polohe  platí 
default heslo. 

01.04.2010 

65H 
Nepovolené použitie DU. V danom dni je otvorená druhá 
smena 

24.06.2010 

66H 
Odmietnutie príkazu vykonania servisnej prehliadky, nakoľko 
doposiaľ nebola oznamovaná informácia o tejto potrebe. 

  

67H 

Odmietnutie príkazu z dôvodu, že SPI nebola identifikovaná, 
tzn. , že došlo k HW závade  
na SPI odstrániteľnej len servisným zásahom. Zariadenie je 
v stave S120. Povolený 
príkaz GET variable. 

  

68H 

Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada pri zápise dát 
–back up údajov do SPI, tzn., že došlo k HW závade na SPI., 
ktorú je možné odstrániť výmazom back up údajov 
a následným zápisom  aktuálnych back up údajov. Zariadenie 
je v stave S121. Povolený príkaz GET variable a príkaz obnovy 
SPI.=kode 78H. 

  

69H 
Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada pri zápise dát 
do MMC. FM bude v stave S122. Povolené príkazy sú Get 
variable, Get back up, Test HW. 

  

6AH 
Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada na RTC /RTC 
dáva nereálne dátumy a časy/. FM bude v stave S123. 
Povolené príkazy sú Get variable, Get back up, Test HW. 

  

6BH 
Odmietnutie prikazu z dôvodu, že nastala závada na FP počas 
zápisu dát. FM bude   
v stave S124. Povolené príkazy sú Get variable. 
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6CH 

Odmietnutie príkazu init FM z dôvodu, že síce SN a DKP,  MMC 
a SN, FP a SN, DKP FM sú zhodné, ale dátum a číslo poslednej 
závierky z FP a dátum a číslo poslednej závierky z ELJ nie sú 
zhodné. 

  

6DH 
Chyba overenia CRC ELJ. CRC z ELJ nie je totožné s CRC z ELJ 
uložené vo FP.  

  

81H 
Ponúknutá suma nie je násobkom minimálneho platidla 
hlavnej meny(mena 16 alebo  
platidlo s kurzom 0) ide o chybu parametra v príkaze. 

  

82H 

Minimálne platidlo akumulátorov 1..16 pri zadefinovanom 
kurze 0 (čiže hlavná mena je  
platidlo 16) nie je násobkom najmenšej možnej jednotky čiže 
vmp.(virtuálne minimálne  
platidlo) toto nastane iba ak virtuál min. teraz natvrdo=0.01 by 
nebolo celistvým   
násobkom min. platidiel, tak to nastane a vysvieti sa chyba 
parametra. 

  

83H 

Ponúknutá suma  vedľajších mien nie je násobkom 
minimálneho platidla týchto mien. 
Ide o platidlo zahr. mena, keď by ponúknutá suma nebola 
celistvým násobkom min.  
platidla danej zahr. meny, chyba parametra. 

  

84H 
Virtuálne minimálne platidlo, alebo minimálne platidlo je 
nulové. Chyba nastavenia min.  
platidla. 

  

85H 
Preplatenie nie je dovolené. Ponúknutá suma je väčšia ako 
suma na doplatenie.  
Ide o nedovolene preplatenie. 

  

D0H Súbor sa nenašiel  

D1H Chyba čítania alebo zapisovania do súboru  

FDH Chyba PPEKK (podľa 1.1 zoznamu špecifických chýb PPEKK)  

FEH Chyba databázy  

Chybový 
kód 

Popis chyby komunikácie so SFS 
Chybový 
kód SFS 
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90H Zlé vstupné hodnoty. -2 

91H Chyba v podpise dátovej správy. -10 

92H Nesprávny formát certifikátu. -12 

93H Nesprávna hodnota PKP. -100 

94H DIČ v dátovej správe sa nezhoduje s DIČ z certifikátu. -101 

95H 
Kód ORP v dátovej správe sa nezhoduje s kódom ORP z 
certifikátu. 

-102 

96H 
Dátum a čas vyhotovenia dokladu je neskorší ako dátum a čas 
spracovania. 

-103 

97H 
Dátum a čas vytvorenia dokladu je neskorší ako dátum a čas 
spracovania. 

-104 

98H 
Dátum a čas vytvorenia dokladu je skorší ako dátum a čas 
spracovania. 

-105 

99H 
Dátum a čas vyhotovenia dokladu je skorší ako dátum a čas 
spustenia systému. 

-106 

9AH 
Dátum a čas vytvorenia dokladu je skorší ako dátum a čas 
spustenia systému. 

-107 

9BH 
Dátum a čas vytvorenia údajov o polohe je neskorší ako dátum 
a čas spracovania. 

-108 

9CH 
Dátum a čas vytvorenia údajov o polohe je skorší ako dátum 
a čas spracovania. 

-109 

9DH 
Dátum a čas vytvorenia údajov o polohe je skorší ako dátum 
a čas spustenia systému. 

-110 

9EH Nesprávna hodnota OKP. -111 

9FH 
Číslo faktúry musí byť vyplnené pre typ dokladu: Úhrada 
faktúry. 

-112 

A0H 
Rozpis DPH nesmie byť vyplnené pre typ dokladu: Úhrada 
faktúry, Vklad, Výber. 

-113 
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A1H 
Typ dokladu: Úhrada faktúry, Vklad, Výber nesmie obsahovať 
položky. 

-114 

A2H 
Číslo faktúry nesmie byť vyplnené pre typ dokladu: 
Pokladničný doklad, Neplatný doklad, Vklad, Výber. 

-115 

A3H 
Typ dokladu: Pokladničný doklad, Neplatný doklad musí 
obsahovať položky. 

-116 

A4H 
Pre typ položky: Vrátená, Opravná musí byť vyplnené 
referenčné číslo dokladu, ku ktorému sa vrátenie, oprava 
vzťahuje. 

-117 

A5H 
Pre typ položky: Kladná, Vrátené obaly, Zľava, Odpočítaná 
záloha nesmie byť vyplnené referenčné číslo dokladu. 

-118 

A6H 
Rozpis DPH musí byť vyplnené pre typ dokladu: Pokladničný 
doklad, Neplatný doklad. 

-119 

A7H 
Suma dane základnej sadzby a Základ základnej sadzby dane 
musia byť vyplnené obe, alebo ani jedno. 

-120 

A8H 
Suma dane zníženej sadzby a Základ zníženej sadzby dane 
musia byť vyplnené obe, alebo ani jedno. 

-121 

A9H 
ID kupujúceho a Typ ID kupujúceho musia byť vyplnené obe, 
alebo ani jedno. 

-122 

AAH 
ID kupujúceho a Typ ID kupujúceho nesmú byť vyplnené pre 
typ dokladu: Neplatný doklad, Vklad, Výber. 

-123 

ABH Číslo paragónu je povinné v prípade evidovania paragónu. -124 

ACH 
Číslo paragónu môže byť vyplnené iba v prípade evidovania 
paragónu. 

-125 

ADH 
Paragón nie je možné zaevidovať pre typ dokladu: Neplatný 
doklad, Vklad, Výber. 

-126 

AEH Typ položky: Kladná nesmie mať zápornú cenu. -127 

AFH 
Typ položky: Vrátené obaly, Vrátená, Zľava, Odpočítaná záloha, 
Výmena poukazu nesmie mať kladnú cenu. 

-128 
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B0H 
ID predávajúceho a Typ ID predávajúceho musia byť vyplnené obe, 
alebo ani jedno. 

-129 

B1H Pre priradenie dane: 20, 10 nesmie byť vyplnená Slovná informácia. -130 

B2H 
Pre typ položky: Kladná, Vrátené obaly, Vrátená, Zľava, Odpočítaná 
záloha nesmie byť vyplnené Číslo jednoúčelového poukazu. 

-131 

B3H Nesprávna časová zóna. -132 

B4H Táto verzia integračného rozhrania už nie je naďalej podporovaná. -8 

B5H Použitý certifikát nie je platný. -13 

Chybový 
kód 

Popis chyby Poznámka 

-10001 FM_UNSPECIFIED_ERROR   

-10002 FM_ASYNC_ERROR   

-10003 FM_IO_ERROR   

-10004 FM_SYSTEM_INTERRUPTED_ERROR   

-10005 FM_UNSUPPORTED_OPERATION   

-10006 FM_NOT_READY_TO_RECEIVE_DATA   

-10100 FM_COM_PORT_IN_USE_ERROR   

-10101 FM_COM_PORT_NOT_EXIST_ERROR   

-10102 FM_UNSUPPORTED_COMM_OPERATION   

-10103 FM_COM_PORT_NOT_READY   

-10104 FM_BAD_LOGO_FORMAT   

-10105 FM_NOT_CONNECTED   

-10202 FM_TCPIP_TIMEOUT  
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1.1 Zoznam špecifických chýb PPEKK 
 

Kód chyby Popis 

1 už je vytvorená inštancia s inou databázou 

2 nepodarilo sa inicializovať databázu 

3 nepodarilo sa inicializovať CHDÚ 

4 nepodarilo sa inicializovať tlačiareň 

5 pokus o spracovanie nepodporovanej správy 

6 komunikácia s PPEKK pre iné UUID (pokus o hacknutie systému) 

7 nedá sa pripojiť k CHDÚ 

8 v CHDÚ sa nenašli dáta 

9 v CHDÚ sú údaje v zlom tvare 

10 CHDÚ nie je konfigurované 

11 chyba pri práci s databázou 

12 nedá sa šifrovať práca s databázou 

13 chyba pri generovaní tlače 

14 chyba dĺžky parametra 

15 nastavovací parameter neexistuje, alebo je jeho hodnota zlá 

16 nepodporovaná sekvencia 

17 neplatná sadzba DPH 

18 zle vypočítané hodnoty DPH pre doklad 

19 chyba v komunikačnom module na SFS 

20 SFS vrátilo chybu odoslanej správy 

21 chyba pri práci s CFG 

22 nie sú nahraté autentifikačné údaje 

23 tlačiareň nie je pripravená 

24 interná chyba pri spracovaní aplikácie 

25 zle zadané množstvo 

26 zle zadaná jednotková cena 

27 zle zadaná cena za položku 

28 zlé identifikačné údaje 

29 zlé autentifikačné heslo 

30 je viac rovnakých kategórií DPH pre jednu sadzbu 

31 údaje na CHDÚ a PPEKK sú rôzne 

32 zlý formát autnetifikačných údajov 

33 neplatný certifikát autentifikačných údajov 

34 DIČ, DKP nesedia pre toto CHDÚ 

35 zlý formát identifikačných údajov 

36 DIČ, DKP nesedia pre toto CHDÚ 

37 chyba pri párovaní opravovanej a pokazenej transackcie 

38 zlé použitie JÚP 

39 nepodarilo sa vygenerovať swid 

41 CHDÚ bolo odpojené počas normálneho režimu komunikácie 

42 pokus o synchronizáciu medzi PPEKK a CHDÚ, keď to nie je možné 

43 chyba komunikácie s CHDÚ 

44 CHDÚ prekročilo timeout na vykonanie operácie 

45 chyba upgrade CHDÚ 

46 PPEKK nemá nič na opravenie, hoci žiadate o opravný doklad 
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47 požíva sa dátum vytvorenia dokladu skorší ako je povolené 

48 parameter k oprave zápisu je nesprávny 

49 zlý inicializačný string 

50 je vyžadovaná aspoň jedna položka 

51 chyba časového pásma 

52 niektorý z parametrov príkazu je nesprávny 

53 chyba ukladania config súboru, bol vykonaný rollback 


