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Průvodní zpráva za rok 2015

I. Úvod

Energetický regulační úřad (dále ERÚ nebo úřad) jako správní úřad pro výkon
regulace venergetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu byl zřízen k 1.1.2001
zákonem č. 45812000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon).

V průběhu roku 2015 se úřad podílel na dokončení velké novely zákona
č. 45812000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů. Tato velmi rozsáhlá novelizace citovaných
předpisů byla přijata zákonem č. 13112015 Sb. a vstoupila v platnost 13.5.2015, přičemž
účinnosti z velké části nabyla 1.1.2016. Na základě usnesení vlády č. 851 ze dne 20.10.2014
byly rovněž zahájeny práce na další novele energetického zákona týkající se zejména regulace
cen a správního trestání. Úřad rovněž v roce 2015 vydal sedm vyhlášek k provedení shora
uvedených zákonů, a to zejména v návaznosti na shora uvedenou novelu zákona
č. 131/2015 Sb.

ledním z hlavních úkolů ERÚ je podpora hospodářské soutěže a ochrana zajmu
spotřebitelů v těch oblastech energetiky, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení
všech přiměřených požadavků na dodávku energií. Mezi pravomoci úřadu vyplývající
z energetického zákona patří zejména výkon kontroly dodržování povinností stanovených
energetickým zákonem vodvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, kontrola
povinností stanovených zákonem o cenách v těchto energetických odvětvích a ostatní další
pravomoci. ERÚ dále rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení licencí pro podnikání v oblasti
energetiky, o uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, o uložení povinnosti poskytnout
v naléhavých případech energetické zařízení pro výkon nad rámec licence a o regulaci cen.

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu, číslo kapitoly ,,349".
Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, nemá žádné majetkové účasti v tuzemských ani
zahraničních společnostech, nemá žádné účelové transfery, není oprávněna poskytovat dotace
a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývají z koncesních smluv a nemá další
podřízené organizační složky.

II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 - ERÚ byl schválen jako součást zákona č. 345/2014 Sb.,
o státním rozpočtu na rok 2015 ze dne 10.12.2014.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen v oblasti
209 114,00 tis. Kč, z toho připadalo na specifické ukazatele
- daňové příjmy
- nedaňové příjmy

příjmů celkem ve výši

203 114,00 tis. Kč,
6 000,00 tis. Kč.

4



Rozpočet na rok 2015 byl schválen v oblasti výdajů celkem v celkové výši
238 216,79 tis. Kč, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem:
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ 238216,79 tis. Kč.

Výdaje kapitoly se dále členily na průřezové ukazatele:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- Platy státních úředníků
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené
od platů ústavních činitelů

- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
- Výdaje vedené v informačním systému programového

financování EDS/SMVS celkem

119855,14 tis. Kč,
84 190,36 tis. Kč,
31832,00 tis. Kč,

1 584,70 tis. Kč,
40 750,75 tis. Kč,

1176,07 tis. Kč,

24 350,00 tis. Kč.

Úřad provedl v roce 2015 sedmnáct rozpočtových opatření. Žádným z těchto
rozpočtových opatření nedošlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti
příjmů. Vlivem dvou rozpočtových opatření v pravomoci ministerstva financí však došlo
ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti výdajů, z toho jedno znamenalo
změnu průřezových ukazatelů v oblasti platů. Rovněž zapojením nároků z nespotřebovaných
výdajů (čtyři rozpočtové opatření) došlo k úpravě konečného rozpočtu kapitoly povoleným
překročením výdajů, ostatní rozpočtová opatření znamenala přesun mezi rozpočtovými
položkami v rámci rozpočtu kapitoly. Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je
uveden v oddílu III. - Rozpočtová opatření a v příloze č. 8 - Přehled rozpočtových opatření.

V souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními byly upraveny závazné ukazatele
rozpočtu kapitoly pro rok 2015 takto:

Rozpočet po změnách

Rozpočet výdajů celkem 234 271,25 tis. Kč

Specifický ukazatel výdajů
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ

234 271,25 tis. Kč

Průřezové ukazatele:
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

120 435,25 tis. Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru

81 203,77 tis. Kč
- Platy státních úředníků 35 398,70 tis. Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené
od platů ústavních činitelů 1 584,70 tis. Kč

- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
40 947,99 tis. Kč

- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
1181,87 tis. Kč

- Výdaje vedené v informačním systému programového
financování EDS/SMVS celkem 24 350,00 tis. Kč
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Konečný rozpočet

250 210,94 tis. Kč

250210,94 tis. Kč,

127 852,25 tis. Kč,

87 078,77 tis. Kč,
35 398,70 tis. Kč,

1 806,70 tis. Kč,

43 316,99 tis. Kč,

1 251,87 tis. Kč,

26410,00 tis. Kč.



Závazné ukazatele "Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky celkem" a "Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie
bez společné zemědělské politiky celkem" nebyly pro rok 2015 rozpočtovány. Vzhledem
k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezahájil projekty spolufinancované z prostředků
rozpočtů Evropské unie, nedošlo k jejich změně a jejich plnění bylo proto nulové. Z tohoto
důvodu tabulky č. 8, 9 a 10 přílohy č. 1 vyhlášky č.419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře
a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu Státního závěrečného účtu,
v platném znění, nejsou součástí závěrečného účtu kapitoly 349 za rok 2015.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2015 je
nejlépe patrná z přílohy č. 3 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení
plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015.

III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31.12.2015 v souladu se zákonem č. 21812000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech),
celkem 17 rozpočtových opatření (dále jen ROP).

Ve sledovaném období byla provedena tři rozpočtová opatření v pravomoci
MF ČR:

• ROP č. 4/2015 - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši
4728,69 tis. Kč do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury, a to snížením rozpočtových
položek 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek, 5154 - elektrická energie, 5164
- nájemné a 5169 - nákup ostatních služeb, vše z důvodu krytí částečných výdajů
spojených s investicí při obnově objektu v Ostravě, Odboje 1 (nové dislokované
pracoviště - 2. část);

• ROP č. 13/2015 - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 783,15 tis. Kč
do kapitoly 349 - Energetický regulační úřad přesunem z kapitoly 398 - Všeobecná
pokladní správa na navýšení platů o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení
vlády č. 748/2015, a to zvýšením rozpočtových položek 5011 - platy zaměstnanců
v pracovním poměru, 5013 - platy zaměstnanců ve správních úřadech, 5031 -
povinné pojistné na sociální zabezpečení, 5132 - povinné pojistné na všeobecné
zdravotní pojištění a 5342 - převody fondu kulturních a sociálních potřeb
a sociálnímufondu;

• ROP č. 14/2015 - došlo ke změně závazných ukazatelů kapitoly 349 - Energetický
regulační úřad v celkové výši 3 100,00 tis. Kč přesunem mezi závaznými ukazateli
v oblasti platů na rozpočtových položkách 5011 - platy zaměstnanců vpracovním
poměru a 5013 - platy zaměstnanců ve správních úřadech na základě aktuálního
vývoje v oblasti systemizace úřadu, kdy došlo k překlopení zbývajících zaměstnanců
do režimu zákona o státní službě.

Dále bylo provedeno čtrnáct rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci kapitoly:
- čtyři ROP představovalo povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků
z nespotřebovaných výdajů:

• ROP č. 2/2015 - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení
rozpočtové položky 6123 - dopravní prostředky ve výši 2 060,00 tis. Kč, které
se týkalo nákupu vozidel (veřejná zakázka proběhla koncem roku 2014);
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• ROP č. 3/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek
5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 5 875,00 tis. Kč, 5014 - platy
zaměstnanců vpracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů ve výši
222,00 tis. Kč, 5021 - ostatní osobní výdaje ve výši 870,00 tis. Kč, 5024 - odstupné
v celkové výši 450,00 tis. Kč, 5031 - povinné pojištění na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1 742,00 tis. Kč, 5032 - povinné
pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši 627,00 tis. Kč a 5342 - převody FKSP
a sociálnímu fondu ve výši 70,00 tis. Kč, které se v souvislosti s novelou zákona
o rozpočtových pravidlech týkalo krytí zvýšených výdajů v oblasti platů zaměstnanců
a ostatních plateb za provedenou práci;

• ROP č. 9/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek
5166 - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5167 -
služby školení a vzdělávání ve výši 1 000,00 tis. Kč a 5173 - cestovné (tuzemské
i zahraniční) ve výši 1 000,00 tis. Kč, které se týkalo krytí zvýšených provozních
výdajů nezajištěných rozpočtem;

• ROP č. 16/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové 5173 -
cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 23,69 tis. Kč, které se týkalo zapojení nároků
z nespotřebovaných výdajů na základě stanoviska odboru 11 ministerstva financí
k nárokům z nespotřebovaných výdajů v platové oblasti;

- deset ROP představovalo přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami
v rámci závazných ukazatelů:

• ROP č. 1/2015 - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení
rozpočtové položky 5168 - zpracování dat a služby související s informačními
a komunikačními technologiemi ve výši 9 400,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši
rozpočtové položky 5169 - nákup ostatních služeb, vše v souvislosti s legislativními
změnami (vyhláška č. 323/2002 Sb.);

• ROP č. 5/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5171
- opravy a udržování v celkové výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové
položky 5169 - nákup ostatních služeb, které se týkalo krytí provozních potřeb úřadu;

• ROP č. 6/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5133
- léky a zdravotnický materiál v celkové výši 20,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši
rozpočtové položky 5161 - poštovní služby, které se týkalo krytí provozních potřeb
úřadu;

• ROP č. 7/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek
5152 - teplo a 5154 - elektrická energie v celkové výši 850,00 tis. Kč a snížení
ve stejné výši rozpočtové položky 5169 - nákup ostatních služeb, které se týkalo krytí
provozních potřeb úřadu;

• ROP č. 8/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek
5139 - nákup materiálu j.n., 5151 - studená voda a 5171 - opravy a udržování
v celkové výši 230,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5161 -
poštovní služby, 5169 - nákup ostatních služeb a 5424 - náhrady mezd v době nemoci;
dále došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové
položky 6122 - stroje, přístroje a zařízení v celkové výši 200,00 tis. Kč a snížení
ve stejné výši rozpočtové položky 6121 - budovy, haly a stavby, vše v souvislosti
se zajištěním provozních potřeb úřadu a v oblasti EDS/SMVS v souvislosti s nákupem
multifunkčních kopírovacích zařízení;

• ROP č. 10/2015 - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení
rozpočtových položek 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek, 6122 - stroje,
přístroje a zařízení v celkové výši 1 600,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši
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rozpočtových položek 5168 - zpracování dat a služby související s informačními
a komunikačními technologiemi, 6111 - programové vybavení, 6125 - výpočetní
technika, vše v souvislosti s nákupem výpočetní techniky a zabezpečovacího zařízení
z důvodu vybavení nového pracoviště v Ostravě, Odboje 1;

• ROP č. 11/2015 - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení
rozpočtové položky 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 400,00 tis. Kč
a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5162 - služby telekomunikací
a radiokomunikací, 5171 - opravy a udržování, vše v souvislosti s vybavením nového
pracoviště v Ostravě, Odboje 1;

• ROP č. 12/2015 - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky
5152 - teplo ve výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek
5153 - plyn a 5156 - pohonné hmoty a maziva, které se týkalo krytí provozních potřeb
úřadu;

• ROP č. 15/2015 - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení
rozpočtových položek 5168 - zpracování dat a služby související s informačními
a komunikačními technologiemi a 5172 - programové vybavení v celkové výši
1 730,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5137 - drobný hmotný
dlouhodobý majetek, 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací a 5171 -
opravy a udržování, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu;

• ROP č. 17/2015 - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení
rozpočtové položky 6122 - stroje, přístroje a zařízení ve výši 10,00 tis. Kč a snížení
ve stejné výši rozpočtové položky 6111 - programové vybavení, vše v souvislosti
se zajištěním provozních potřeb úřadu (zhodnocení telefonní ústředny).

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 - Přehled
rozpočtových opatření - sumář a detailní přehled.

IV. Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Pro kapitolu 349 - ERÚ byly pro rok 2015 plánovány příjmy celkem ve vysi
209 114 tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši 203 114 tis. Kč a nedaňové příjmy
6 000 tis. Kč.

Celkem k 31.12.2015 byla v oblasti příjmů celkem vykázaná skutečnost ve vysi
230691,47 tis. Kč, tj. plnění na 110,32 % oproti schválenému rozpočtu příjmů celkem
a plnění na 109,70 % oproti stejnému období roku 2014 (absolutně zvýšení
o 20 406,49 tis. Kč).

U daňových prtjmu došlo k 31.12.2015 ke skutečnému plnění ve výši
212741,23 tis. Kč, tj. k plnění na 104,74 % oproti schválenému rozpočtu a plnění
na 102,86 % oproti stejnému období roku 2014 (absolutně zvýšení 05906,87 tis. Kč). Tyto
daňové příjmy byly naplňovány na základě výběru správních poplatků za udělování, změnu
a obnovu licencí (rozpočtová položka 1361) a především na základě poplatku na činnost
Energetického regulačního úřadu (rozpočtová položka číslo 1371) dle ustanovení § 17d
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

U nedaňových příjmů došlo k 31.12.2015 ke skutečnému plnění ve vysi
17950,24 tis. Kč, tj. k plnění na 299,17 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 520,20 %
oproti stejnému období roku 2014 (absolutně zvýšení o 14499,62 tis. Kč). Tyto nedaňové
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příjmy byly naplňovány především na základě příjmů z udělování pokut v energetice naším
úřadem dle platné legislativy a ostatními nahodilými příjmy.

Plnění přijmů celkem za rok 2015 zahrnovalo následující rozpočtové položky:
položka 1361 - skutečnost 10611,60 tis. Kč - správní poplatky související
s licenčním řízením,
položka 1371 - skutečnost 202 129,64 tis. Kč - poplatek na činnost Energetického
regulačního úřadu,
položka 2111 - skutečnost 48,56 tis. Kč - příjmy z poskytování služeb,
položka 2212 - skutečnost 17393,12 tis. Kč - přijaté sankční platby (pokuty),
položka 2310 - skutečnost 0,39 tis. Kč - příjmy z prodeje majetku,
položka 2322 - skutečnost 68,36 tis. Kč - přijaté pojistné plnění,
položka 2324 - skutečnost 386,78 tis. Kč - vyúčtování předplatného, dobropisy
za poskytnuté služby z předchozích let,
položka 4132 - skutečnost 53,02 tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků
na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2014 z depozitního účtu.

Meziroční nárůst skutečných příjmů za rok 2015 byl především ovlivněn vyšším
výběrem správních poplatků a vyšším výběrem udělených pokut ve správním řízení.

Příjmy a výdaje celkem v letech 2010 až 2015 - skutečnost (v tis. Kč)
250000 ~--------------------------------------------------

50000

200000 +----------------------------

150000 +-------------

100000 +----1

o
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skutečnépříjmy celkem 20758 11763 54880 216800 210285 230691
Skutečnévýdajecelkem 110916 111291 168384 177125 194074 217982

• Skutečnépříjmycelkem • Skutečnévýdajecelkem

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky nebyly pro rok
2015 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2015 nedošlo k jejich změně.

Oblast všech stanovených závazných ukazatelů v oblasti příjmů byla splněna
a nedošlo k jejich změně.

Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na prurezové
a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno v tabulkách přílohy č. 3 - Plnění závazných
ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015.
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V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2015 rozpočtovány výdaje celkem ve výši
238216,79 tis. Kč (schválený rozpočet), v průběhu roku 2015 byl upraven (ROP Č. 4
a 1312015) na výši 234271,25 tis. Kč (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků
z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši
15939,69 tis. Kč (ROP Č. 2, 3, 9 a 16/2015) byl konečný rozpočet kapitoly výdaje celkem
pro rok 2015 ve výši 250 210,94 tis. Kč.

Celkem byla v oblasti výdajů celkem za rok 2015 vykázána skutečnost,
ve výši 217 981,96 tis. Kč, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
ve výši 5349,11 tis Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem byl tak k datu 31.12.2015 plněn
na 87,12 % a rozpočet po změnách výdajů celkem na 93,05 %. Absolutně došlo k úspoře
finančních prostředků ve výši 32 228,97 tis. Kč.

Výsledek skutečného čerpání za výdaje celkem:
z toho čerpání:
- v oblasti kapitálových výdajů činí:
- v oblasti běžných výdajů činí:

217981,96 tis. Kč,

7915,09 tis. Kč,
210 066,87 tis. Kč.

Struktura výdajů celkem v roce 2015 - skutečnost (v tis. Kč)

• Platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP

• Programové financování EDS/SMV

• Ostatní běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků za oblast zaměstnanosti a programového financování je
popsána v oddílech IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpam mzdových prostředků
a X. Financování programů vedených v informačním systému programového financování
EDS/SMVS.

Oblast všech stanovených závazných ukazatelů v oblasti výdajů byla splněna
a nedošlo k nepovolenému překročení plánovaného objemu prostředků.
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Finanční prostředky na podseskupení rozpočtových položek 521, 522, 523, 524, 533,
561, 562, 631 (investiční, neinvestiční a nedotační transfery podnikatelským, neziskovým
a příspěvkovým organizacím a speciální dotační tituly) nebyly pro rok 2015 rozpočtovány
a čerpány.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1.1.2015 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 21812000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové
výši 59 893,85 tis. Kč, z toho:
- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS)
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS)

26 868,24 tis. Kč,
33025,61 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky z nespotřebovaných
výdajů ve výši 15939,69 tis. Kč, z toho:
- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS)
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS)

2 060,00 tis. Kč,
13 879,69 tis. Kč.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ke dni 31.12.2015 ve výši
5349,11 tis. Kč, tj. čerpání na 33,56 %. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich
skutečné čerpání bylo na níže uvedených rozpočtových položkách:

zapojení skutečnost

5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 5875,00 tis. Kč
5014 - platy zaměstnanců v prac. poměru odv. od pl.úst.čin. 222,00 tis. Kč
5021 - ostatní osobní výdaje 870,00 tis. Kč
5024 - odstupné 450,00 tis. Kč
5031 - povinné pojištění na sociální zabezpečení 1 742,00 tis. Kč
5032 - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 627,00 tis. Kč
5166 - konzultační, poradenské a právní služby 2000,00 tis. Kč
5167 - služby školení a vzdělávání 1 000,00 tis. Kč
5173 - cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 023,69 tis. Kč
5342 - převody FKSP a sociálnímu fondu 70,00 tis. Kč
6125 - dopravní prostředky 2060,00 tis. Kč

0,00 tis. Kč
114,53 tis. Kč

0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč

1 385,74 tis. Kč
908,68 tis. Kč
880,74 tis. Kč

0,00 tis. Kč
2 059,42 tis. Kč

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016, tj. úspora za rok 2015 ve výši
32 228,97 tis. Kč a zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2015 ve výši
43954,16 tis. Kč, jsou za kapitolu 349 vykazovány v souladu s platnou legislativou v celkové
výši 76 183,13 tis. Kč, z toho:
- profilující výdaje

(programové financování EDS/SMVS, prostředky na platy)
- neprofilující výdaje

40887,26 tis. Kč,
35 295,87 tis. Kč.

Rekapitulace:
Rozpočtové hospodaření (výdaje) ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů
k 31.12.2015:
Schválený rozpočet na rok 2015
Rozpočet po změnách na rok 2015
Povolené překročení rozpočtu výdajů na rok 2015

238216,79 tis. Kč,
234 271,25 tis. Kč,

15 939,69 tis. Kč,
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Konečný rozpočet výdajů na rok 2015
Skutečné výdaje k 31.12.2015
Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji
za rok 2015 (nečerpané prostředky)
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1.1.2016

250 210,94 tis. Kč,
217981,96 tis. Kč,

32228,97 tis. Kč,
76 183,13 tis. Kč.

Při realizaci jednotlivých výdajů byly finanční prostředky vynakládány s maximální
efektivností, hospodárností a účelností, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu
pro úřad a jeho činnosti. S ohledem na výše uvedené došlo k úspoře finančních prostředků
v rámci rozpočtu výdajů celkem ve výši 32 228,97 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech:
- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP 15 137,26 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS 4927,02 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS) 12 164,69 tis. Kč.

Detailnější přehled úspor dle podseskupení rozpočtových položek je uveden
v následující tabulce:

Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podseskupení Název položky
Částka

položek (v tis. Kč)
Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem 32228,97
z toho:

501 platy 9583,34
502 ostatní platby za provedenou práci 1 568,66
503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3901,39
513 nákup materiálu 3 377,24
514 úroky a ostatní finanční výdaje 4,05
515 nákup vody, paliva energie 1 327,43
516 nákup služeb 6408,91
517 ostatní nákupy 1 010,28

519 výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 717,27náhrady a věcné dary
534 převody vlastním fondům 83,87
536 ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 16,40
542 náhrady placené obyvatelstvu 143,83

551 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 41,39a nadnárodním orgánům
611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1 717,67
612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2327,24

Z výše uvedené tabulky je patrné, že velmi výrazných úspor bylo dosaženo především
v oblasti platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, nákupů materiálu, nákupu
služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Nejvyšší úspory jsou v oblasti položky
5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 6614,55 tis. Kč, položky 5013 - platy
státních zaměstnanců ve správních úřadech ve výši 2 861,32 tis. Kč, položky 5031 - povinné
pojistné na sociální zabezpečení ve výši 2917,48 tis. Kč, položky 5137- drobný hmotný
dlouhodobý majetek ve výši 2 632,25 tis. Kč, položky 5166 - konzultační, poradenské
a právní služby ve výši 2475,90 tis. Kč, položky 5169 - nákup ostatních služeb ve výši
2370,83 tis. Kč, položky 6111 - programové vybavení ve výši 1 717,67 tis. Kč a položky
6125 - výpočetní technika ve výši 1 881,16 tis. Kč.
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Úspory jsou způsobeny jednak časovým posunem některých akcí v oblasti
programového financování (projekt "Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat
v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti") a dovybavení nového dislokovaného
pracoviště úřadu v Ostravě kancelářským nábytkem do roku následujícího, jednak nerealizací
plánovaných záměrů (úprava kancelářských prostor na dislokovaném pracovišti v Jihlavě,
v oblasti poradenských služeb - nezávislé odborné analýzy a posudky jak v oblasti plynu, tak
i elektroenergetiky). Tyto uspořené finanční prostředky tak mohou být použity na financování
rozvoje a zabezpečení činností úřadu v následujícím rozpočtovém období.

Meziroční porovnání:

Při mezirocmm porovnam skutečných výdajů celkem za rok 2015,
tj. 217981,96 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2014, tj. 194074,12 tis. Kč, činí
index 112,32 %, absolutně jde o zvýšení o 23 907,84 tis. Kč.

Při tomto meziročním porovnání došlo k výraznějším změnám u těchto rozpočtových
položek (+ nárůst v tis. Kč, - pokles v tis. Kč a v %):

rozpočtová položka absolutně v%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5011,13,14 - platy zaměstnanců a státních zaměstnanců + 15 526,23 tis. Kč + 15,66
5031 - povinné pojištění na sociální zabezpečení + 3 664,37 tis. Kč + 14,50
5032 - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění + 1 324,09 tis. Kč + 14,46
5152 - teplo + 700,61 tis. Kč + 108,97
5154 - elektrická energie + 509,46 tis. Kč + 32,39
5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 553,49 tis. Kč 35,75
5164 - nájemné + 728,15 tis. Kč + 17,45
5168 - zpracování dat a služby související s ICT + 967,11 tis. Kč + 12,41
5172 - programové vybavení + 507,05 tis. Kč + 31,27
5173 - cestovné (tuzemské i zahraniční) + 818,50 tis. Kč + 15,25
6111 - programové vybavení - 3 102,14 tis. Kč 84,42
6122 - stroje, přístroje a zařízení + 1 782,99 tis. Kč + 899,95
6123 - dopravní prostředky + 3 913,14 tis. Kč x
6125 - výpočetní technika - 2 697,89 tis. Kč 68,88

Při meziročním porovnání výdajů je nutné tyto výdaje posuzovat vždy v konkrétních
souvislostech. Úroveň uvedených ukazatelů ovlivňují během jednotlivých let různé vlivy.
Pro objektivnost konkrétních meziročních srovnání u výdajových položek je proto nutno mít
k dispozici další potřebné doplňující údaje.

Výrazné čerpání výdajů celkem v roce 2015 bylo ovlivněno především navýšením
počtu systemizovaných míst z 224 na 254 v oblasti platů a tím souvisejícího materiálně
technickým zabezpečením, nákupem nových motorových vozidel, zvýšením tuzemského
cestovného z důvodu navýšené kontrolní činnosti ERÚ a zahraničního cestovného
v souvislosti s aktivní činností v mezinárodních organizacích ACER a CEER, dále
dokončováním rozsáhlých projektů. Oproti tomu bylo v roce 2015 na rozpočtových položkách
5162,6111 a 6125 (viz výše) nižší čerpání než v roce 2014.
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Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe
z přílohy Č. 2 - Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 - 2015. Dále jsou zde
podrobně zpracovány výdaje za období 2002-2015 v druhovém členění rozpočtové skladby.

Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015

Při porovnání výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2015 za výdaje celkem
dostaneme podíl 37,04 % (absolutně 80754,74 tis. Kč), přičemž výrazný vliv mělo na tento
poměr čerpání voblasti kapitálových výdajů, tj. 50,39 %. Průběh rovnoměrnosti čerpání
finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu
je patrný nejlépe z následujícího přehledu (% čerpání finančních prostředků v jednotlivých
čtvrtletích):

výdaje/období 1. čtvrtletí 2015 2. čtvrtletí 2015 3. čtvrtletí 2015 4. čtvrtletí 2015
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem

15,20 %
31,28 %
15,78 %

22,80 %
4,14%

22,13 %

25,46 %
14,19 %
25,05 %

36,54 %
50,39 %
37,04 %

Čerpání výdajů celkem v jednotlivých čtvrtletí roku 2015 (v %)

.1.čtvrtletí 2015 .2. čtvrtletí 2015 .3. čtvrtletí2015 .4. čtvrtletí 2015

Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2015 se podílely především
výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

rozpočtová položka absolutně 4. čtvrtletí 2015
/rok 2015

5013 platy státních zaměstnanců ve správních úřadech
5021 ostatní osobní výdaje
5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení
5032 povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
5163 služby peněžních ústavům

27352,36
1 016,77

10602,25
3874,45

411,72
396,82

84,06 %,
50,85 %,
36,64 %,
36,96 %,
40,71 %,
73,93 %,
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5166 konzultační, poradenské a právní služby
5167 služby školení a vzdělávání
5168 zpracování dat a služby související s leT
5172 programové vybavení
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
6121 budovy, haly a stavby
6122 stroje, přístroje a zařízení
6123 dopravní prostředky
6125 výpočetní technika

2936,32
1 368,61
4422,27
1 305,97
1 870,53

229,67
1 110,73
1 853,72

788,54

48,60 %,
38,97 %,
50,47 %,
61,35 %,
30,24 %,

100,00 %,
56,07 %,
47,37 %,
64,70 %.

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů a souvisejícího pojistného
bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERú v roce 2015, současně se zde
projevil vliv realizace služebního zákona. Dále bylo toto vyšší procento čerpání ovlivněno
postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září - prosinec 2015.
Do 4. čtvrtletí 2015 byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2015, dále i odpovídající
finanční prostředky na měsíc prosinec 2015 převáděné na účet cizích prostředků v rámci
postupů roční účetní uzávěrky.

Koncem roku dobíhaly platby u rozsáhlejších projektů v oblasti konzultačních,
poradenských a právních služeb, a v oblasti služeb školení a vzdělávání. Podobná byla
i situace v oblasti programového financování EDS/SMVS, kdy v závěru roku 2015 docházelo
k realizaci většiny akcí programu č. 149010, které ovlivnily čerpání většiny ostatních
rozpočtových položek zvláště v oblasti kapitálových výdajů (rozpočtové položky 6121, 6122,
6123,6125 - viz výše).

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2003 - 2015

V níže uvedené tabulce jsou přehledně zpracovány výdaje v absolutní i poměrové výši
v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů za skutečné výdaje celkem a za výdaje
na zaměstnance za období 2003-2015.

Ukazatel skut. skut. skut. skut. skut. skut. skut.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Celkové výdaje 93978 116770 105018 98556 101130 107906 115377
vtom:
- platy, osl. platby za provedenou práci, noiistně a FKSP 41772 46967 48532 52524 56986 60774 63937
- výdaie na nrozramově financování (EDS/SMVS) 15741 15561 19526 16006 15938 18437 21232
- ostatní vvdaie celkem 36465 54242 36960 30026 28206 28695 30208

z toho:
- převody do rezervního fondu (RF) 2351 27200 2602 O O O O
- ostatní výdaje bez rezervního fondu 34114 27042 34358 30026 28206 28695 30208

- použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) -
skutečnost

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 30656 34397 35493 38466 41.619 44431 47186
Platy zaměstnanců 30197 34122 35225 37953 41347 44115 46590
Počty zaměstnanců (průměrný nřenočtcnv stav) 82 89 90 93 95 95 98
Počtv zaměstnanců (průměrný nřenočtenv stav) bez NNV 39617
Průměrný měsíční plat 30688 31949 32616 34008 36269 38698 39617

Platy, ostatní platby, poiistné a FKSP na zaměstnance 509 528 539 565 600 640 652
Vvdaie na nrozramové financování na zaměstnance 192 175 217 172 168 194 217
Ostatní vvdaíe na zaměstnance 445 609 411 323 297 302 308
Výdaie celkem na zaměstnance 1146 1312 1167 1060 1065 1136 1177
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Ukazatel skut. skut. skut. skut. skut. skut. index
2010 201l 2012 2013 2014 2015 2015/2014

Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotřebov. výdajů) ilO 916 III 291 168384 177125 194074 217982 112,32
v tom:
- platy, ost. platbv za provedenou práci, pojistné a FKSP 67274 66334 102855 118584 137273 157284 1l4,58
- vvdaie na nroaramově financování (EDS/SMVS) 18145 2081l 30052 25919 21425 21483 100,27
- ostatní vvda je 25497 24146 35477 32622 35376 39215 II 0,85

z toho:
- převody do rezervního fondu (RF) O O O O O O O
- ostatní výdaje bez rezervního fondu 25497 24146 35477 32622 35376 39215 110,85

- použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) -
skutečnost 5975 7395 6306 7496 5 117 5349 104,43

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 49625 49449 76360 88067 101854 116700 114,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru, státních

48658 47401 75356 85881 99175 114701 115,66zaměstnanců ve správních úřadech a předsedkyně
Počty zaměstnanců (průměrný přepočteny stav) 105 105 162 190 217 239 110,14
Průměrný měsíční plat 38617 37620 38764 37667 38085 39993 105,01

Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance 641 632 635 624 633 658 103,95
Výdaje na prozram financování na zaměstnance 173 198 186 136 99 90 90,91
Ostatní výdaje na zaměstnance 243 230 219 172 163 164 100,61
Výdaje celkem na zaměstnance 1056 1060 1039 932 895 912 101,90

Pozn.: Údajejsou v tis. Kč (mimopočtu zaměstnanců, průměrné mzdy a indexů)
Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec dle zákoníku a státní úřední dle služebního zákona

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje celkem přepočtené na zaměstnance byly V roce
2015 vyšší oproti roku 2014 o 1,90 %; platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné
a FKSP přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 3,95 %; výdaje na programové financování
přepočtené na zaměstnance byly nižší 09,09 % a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance
byly vyšší 00,61 %. Z dlouhodobého hlediska je patrné, že ukazatel výdaje celkem
na zaměstnance má klesající tendenci.

Výdaje celkem na jednoho zaměstnance v letech 2010 až 2015-
skutečnost (v tis. Kč)
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Hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků

V souladu s příslušnou legislativou úřad vyhodnocuje kritéria účelnosti, hospodárnosti
a efektivnosti jak v rámci předběžné řídící kontroly před vznikem a po vzniku závazku, tak
i v průběžné a následné řídící kontrole. Jedná se o kontrolu realizovanou podle zákona
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole) a příslušné
prováděcí vyhlášky MF ČR Č. 41612004 Sb., v platném znění.

Zákon Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, v § 39 odst. 3
ukládá správci kapitoly soustavné sledování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti vynakládání výdajů své kapitoly. Proto úřad s výše uvedenou povinností
pravidelně vyhodnocuje vynakládání rozpočtových prostředků kapitoly na základě
pravidelných čtvrtletních zprávo hospodaření a souhrnného ročního vyhodnocení. Dále úřad
zpracovává dle potřeby průběžné rozbory vybraných příjmových a výdajových rozpočtových
položek. Na základě těchto dokumentů vyhodnocuje minulé období, provádí svá rozhodnutí
a stanovuje opatření pro další rozvoj úřadu.

Veřejné zakázky v roce 2015 byly realizovány v souladu s platnou legislativou podle
zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), podle vnitřní směrnice
k uplatnění zákona v podmínkách ERÚ a v souladu s ostatními předpisy v oblasti veřejných
zakázek, např. s pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy
při pořizování a obměně určených komodit.

Veřejné zakázky byly zadávány jak v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, tak
i postupem podle zákona.

Mimo režim zákona, tj. v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu, bylo v roce 2015
v hodnotě přesahující limit 100 tis. Kč bez DPH realizováno celkem 58 veřejných zakázek.
Z tohoto počtu byla jedna veřejná zakázka zahájena již koncem roku 2014 a ukončena
uzavřením smlouvy v lednu 2015. Z uvedeného počtu bylo následně 6 veřejných zakázek
zrušeno na základě rozhodnutí zadavatele či z důvodu nepředložení žádné nabídky.
Na veřejné zakázky voblasti dodávek a služeb reagovali v hodnoceném roce uchazeči
v průměru 1,8 nabídkou na jednu veřejnou zakázku.

V režimu zákona, tj. v předpokládané hodnotě veřejné zakázky nejméně 2 000 tis. Kč
bez DPH, byly ve sledovaném roce zahájeny 2 veřejné zakázky, z toho jedna v otevřeném
řízení na zpracování metodiky ocenění dlouhodobého majetku energetických společností,
která byla ukončena uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem a jedna v užším řízení na
zajištění dostupnosti K'T služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické
bezpečnosti. Udruhé jmenované veřejné zakázky bude zadávací řízení ukončeno v roce 2016.

S ohledem na předmět veřejných zakázek a rozsah zadávacího řízení byl ze strany
zadavatele stanoven postup pro hodnocení nabídek v rámci základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny i ekonomické výhodnosti nabídky. Při zveřejňování úkonů, dat
a informací k veřejným zakázkám byl ze strany zadavatele kladen důraz na maximální využití
elektronických prostředků a nástrojů, kterými jsou v působnosti ERÚ profil zadavatele,
elektronické tržiště či systém zveřejňování v Informačním systému pro veřejné zakázky
(Věstník veřejných zakázek). S účinností od 1.7.2015 byl jako součást profilu zadavatele
zaveden registr smluv, ve kterém jsou průběžně zveřejňovány smluvní dokumenty, které
vyplynuly z realizovaných veřejných zakázek v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH.
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Uvedeným postupem byla z realizovaných veřejných zakázek vyčíslena, oproti
stanovené předpokládané hodnotě, roční finanční úspora ve výši přesahující částku
4 600 tis. Kč bez DPH.

Ve sledovaném roce neproběhly na úřadu žádné vnější kontroly v oblasti veřejných
zakázek ani nebyla podána žádná námitka či stížnost na postup zadavatele při jejich zadávání.

VI. Peněžní fondy

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2015
realizovány.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) byl průběžně vytvářen a čerpán v souladu
s vyhláškou MF č. 11412002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění,
a v souladu s vnitřními zásadami ERÚ, které jsou upraveny vnitřní směrnicí. Celkový objem
finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k 31.12.2015 byl ve výši 327,24 tis. Kč.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2015 vykazuje nulovou hodnotu. Během roku
2015 nedošlo k žádnému pohybu.

VII. Energetický regulační fond

Venergetickém regulačním fondu (dále jen fond) je Energetický regulační úřad
povinen podle § 14 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vést prostředky určené k úhradě
prokazatelných ztrát držitelů, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence. Prostředky
fondu jsou vedeny na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710 u ČNB. Počáteční stav
fondu k 1.1.2015 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu roku 2015 fond nevykázal žádný pohyb,
stav účtu k 31.12.2015 byl ve stejné výši 45 444,39 tis. Kč. Správou energetického fondu je
v ERú pověřen odbor licencí.

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. byl proveden nezávislý audit energetického
regulačního fondu. Tento audit potvrdil správnost vykázaných údajů. Podle vyjádření
auditora bylo účetnictví fondu vedeno v souladu s platnými právními předpisy
a zobrazuje věrně jeho stav za účetní období kalendářního roku 2015. Vyjádření
auditora je uvedeno v příloze č. 10 - Zpráva auditora k energetickému regulačnímu
fondu za rok 2015.

VIII. Správní pokuty

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31.12.2015 vykazováno
157 neuhrazených pohledávek (účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti) v celkové výši
4395,80 tis. Kč, snížení oproti roku 2014 o 8 029,46 tis. Kč, tj. o 35,38 %.
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Největší neuhrazené pohledávky, které Energetický regulační úřad eviduje, jsou vůči
společnosti Teplo Rumburk, S.f.O., ve výši 801,00 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost),
společnosti České teplo, S.f.O. v celkové výši 302,00 tis. Kč, společnosti Alesta, a.s. ve výši
301,00 tis. Kč. Dále eviduje největší neuhrazené pohledávky, které jsou vymáhány soudně,
za společností LENOXA, a.s. v celkové výši 988,00 tis. Kč (v konkurzním řízení),
za společností TEPLO NOVÝ BOR, spol. s.r.o. ve výši 222,51 tis. Kč a za Ing. Václavem
Votavou ve výši 475,79 tis. Kč.

V roce 2015 bylo plně uhrazeno 357 pokut uložených ve správním řízení (10 uhrazeno
částečně) v celkové výši 17393,12 tis. Kč (zvýšení oproti roku 2014 o 14433,89 tis. Kč,
tj. 0487,76 %).

Tento pokles byl v roce 2015 především ovlivněn uhrazením pokut společnostmi
Teplo Rumburk, S.f.O. ve výši 7 759,09 tis. Kč, CENTROPOL ENERGY, a.s. ve výši
2000,00 tis. Kč, TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o. ve výši 1 236,13 tis. Kč, MARSERVIS,
s.r.o. ve výši 542,92 tis. Kč, Jablonecká energetická a.s. ve výši 418,87 tis. Kč, ElKA
ENERGO, S.f.O. ve výši 201,00 tis. Kč.

IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2015
soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem na rok 2015 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 254.
Hlavním úkolem na rok 2015 byla realizace nově vzniklých činností a povinností dle zákona
č. 23412014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, které spočívaly především
v činnostech v souvislosti s překlopením stávajících zaměstnanců úřadu do režimu státní
služby. Jednalo se o velmi náročný proces jak z hlediska časového, tak především
administrativního. Tento zcela mimořádný rozsah prací se musel zabezpečit při stávajícím
rozsahu personálních agend při řešení dalších problémů související s personálním zajištěním
požadavků odborných útvarů v nelehkých podmínkách a situaci na trhu pracovních sil.

Vzdělávací činnost

Při plánování vzdělávacích aktivit úřad vycházel, podobně jako v předcházejících letech,
z Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542, o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců
ve správních úřadech. Celá oblast vzdělávání byla realizována na základě požadavků
odborných útvarů a byla průběžně aktualizována a upravována podle aktuálních potřeb úřadu.

Vzhledem k narůstajícím agendám, většímu počtu nových zaměstnanců a z důvodu
odborné přípravy zaměstnanců v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů, bylo nutné realizovat větší množství vzdělávacích programů,
a to i nad plánovaný rozsah pro rok 2015. Na vzdělání byly vynaloženy značné finanční
prostředky, a to ve výši 3 849,89 tis. Kč (z toho výdajové položky 5167 - služby školení
a vzdělávání 3 512,31 tis. Kč, položka 5021 - ostatní osobní výdaje 48,00 tis. Kč, položka
5169 - nákup ostatních služeb 110,69 tis. Kč, položka 5176 - poplatky na konference
178,89 tis. Kč). Celkové výdaje na vzdělávání tak představují podíl 3,36 %
ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru (včetně platu
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předsedkyně úřadu), coz Je mírný pokles proti roku 2014 (podíl 4,22 % při objemu
4 185,68 tis. Kč). Celou oblast vzdělávání lze rozdělit na následující části:

Vstupní vzdělávání
a) vstupní vzdělávání úvodní

- absolvovali všichni zaměstnanci při vzniku pracovního poměru, jeho součástí je
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, vstupní
vzdělávání úvodní absolvovalo 37 zaměstnanců,

b) vstupní vzdělávání následné
- je organizováno ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu, cílem je seznámit
účastníky se základy právního řádu, s fungováním veřejné správy, s problematikou
veřejných financí, apod., vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo
24 zaměstnanců.

Prohlubující vzdělávání
a) prohlubující vzdělávání manažerské

- proběhlo dvoudenní manažerské školení "Rozvoj manažerských dovedností",
kterého se zúčastnilo 7 vedoucích zaměstnanců a představených úřadu,

b) jazykové vzdělávání zaměstnanců
- v roce 2015 probíhala v širší míře jazyková výuka, do které byla zařazena i část nově
nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2015 bylo stanoveno celkem 108 funkčních míst, u nichž je znalost jednoho
světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K 31.12.2015 bylo z uvedeného počtu
5 funkčních míst neobsazeno. U 103 obsazených funkčních míst plně splňuje jazykovou
kvalifikaci 82 zaměstnanců, 8 zaměstnanců má vzdělání prominuto. Celkem tedy
splňuje k datu 31.12.2015 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 78 %
ze stanoveného a obsazeného počtu funkčních pozic. U vybraných zaměstnanců, kteří
zastupují úřad a jednají se zahraničními protistranami, proběhly v průběhu roku
intenzivní zahraniční jazykové kurzy anglického jazyka.

Jazykové znalosti zaměstnanců - stav k 31.12.2015

Počet vybraných míst, pro která byl stanoven Celkový počet
kvalifikační požadavek standardizované stanovených

jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně požadavků na
znalostí pracovní

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň místa
Anglický jazyk 67 37 104
Německý jazyk 4 4
Francouzský jazyk
Celkem 71 37 108

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno
opakované školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád (certifikovaná školení
zakončená testem a vydáním osvědčení),
školení zaměřené na základy energetiky pro licencované činnosti,
školení k zákonu č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
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školení k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
školení Etika a protikorupční opatření,
znalosti MS Office
na školení v oblasti BOZP a PO,

vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
školení a přezkoušení odborné způsobilosti řidičů,
další průběžná školení dle jednotlivých oblastí vyplývající z legislativních změn.

Celkem se uskutečnilo 141 vzdělávacích akcí, což Je srovnatelné s počtem
realizovaných akcí v průběhu roku 2014.

Struktura výdajů na vzdělávání, školení a odborný rozvoj zaměstnanců:

Struktura výdajů na vzdělávání v roce 2015

Jazykové Ostatní vzdělávání CelkemDruh vzdělávání vzdělávání a školení [tis. Kč][tis. Kč] [tis. Kč]

Částka 1 279,09 2570,80 3 849,89

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 1 279,09 tis. Kč, což je nárůst proti
roku 2014 (953,09 tis. Kč). Na zahraniční jazykové kurzy bylo vyčleněno 162,15 tis. Kč,
na tuzemskou jazykovou výuku potom 1 116,94 tis. Kč. U ostatního vzdělávání se snížila
částka výdajů proti roku 2014 (3 232,59 tis. Kč). Z objemu 2570,80 tis. Kč, čerpaných v roce
2015, činily největší část následující školení - technické minimum licencovaných činností
pro právníky - 756,20 tis. Kč, úvod do technické problematiky licencovaných činností -
592,42 tis. Kč, školení pro zaměstnance odboru REMIT zaměřené na rozšíření znalostí
o energetickém trhu v ČR a Evropě s důrazem na možné případy zneužití a manipulace trhu -
113,44 tis. Kč.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2015 v oblasti závazného průřezového ukazatele Platy
zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl ve výši 119 855,14 tis. Kč, konečný
rozpočet byl ve výši 127852,25 tis. Kč (splněn na 91,28 %), skutečnost 116 700,25 tis. Kč -
z toho závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - schválený
rozpočet ve výši 84 190,36 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 87 078,77 tis. Kč byl splněn
na 92,40 %, skutečnost 80464,22 tis. Kč a závazný průřezový ukazatel Platy státních
úředníků - schválený rozpočet ve výši 31 832,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši
35398,70 tis. Kč byl splněn na 91,92 %, skutečnost 32537,38 tis. Kč a závazný průřezový
ukazatel Platy zaměstnanců vpracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů -
schválený rozpočet ve výši 1 584,70 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 806,70 tis. Kč byl
splněn na 94,05 %, skutečnost 1 699,23 tis. Kč.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2015 byl plánován ve výši 38 585 Kč (počítáno
ze schváleného rozpočtu), skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 39 993 Kč, index
103,65 %. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 201512014 činí
index 105,01 %, při meziroční inflaci 100,30 %.
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V oblasti čerpání výdajů na ostatní platby za provedenou práci (podseskupení položek
502) byly vyplaceny následující částky:

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:

z tohoto objemu připadá:

na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů

a odborných posudků a konzultací

na činnosti spojené s rozkladovou komisí

na činnost v odboru licencí

1 999,42 tis. Kč,

na činnost odboru REMIT

837,80 tis. Kč,

155,04 tis. Kč,

462,69 tis. Kč,

209,46 tis. Kč,

141,00 tis. Kč,na činnost odboru správních řízení

na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu 193,43 tis. Kč,

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2015 činil 239 zaměstnanců
na plán 254 zaměstnanci, což představuje plnění 94,09 %. Proti roku 2014 je to zvýšení 022
zaměstnanců. Plánovaný průměrný přepočtený stav státních zaměstnanců (počítáno
ze schváleného rozpočtu) ve výši 63 byl splněn na 85,71 %, skutečnost 54, průměrný
plánovaný přepočtený stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce (počítáno ze schváleného
rozpočtu) ve výši 191 byl splněn na 96,86 %, skutečnost 185.

Fyzický evidenční stav k 31.12.2015 činil 235 zaměstnanců na plán ve výši
254 zaměstnanců. Pro srovnání je to o 2 méně proti stavu k 31.12.2014. Plánovaný fyzický
stav státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě k 31.12.2015 ve výši 198 byl
splněn na 90,40 %, skutečnost 179, plánovaný fyzický stav zaměstnanců v režimu zákoníku
práce k 31.12.2015 ve výši 56 byl splněn na 100 %.

Po opakovaných výběrových řízeních se podařilo v průběhu prvního pololetí naplnit
plánované stavy zaměstnanců - fyzický stav k 30.6.2015 - skutečnost 253 na plán 254, plnění
99,61 %. Následně ve druhém pololetí však došlo k výraznému poklesu počtu zaměstnanců.
Kjiž známému problému a faktoru platových rozdílů (případně dalších zaměstnaneckých
benefitů) mezi státní a privátní sférou, které se jen prohloubily s rostoucí ekonomikou
a poptávkou privátní sféry po odborné kvalifikované síle, se navíc přidaly dopady aplikace
zákona o státní službě. V celé řadě případů není pro nové uchazeče přijatelný systém nástupu,
režim dob určitých, povinností skládat zkoušky z oborů služeb, s tím související platové
zařazení, protože v konečném porovnání podmínek s privátní sférou není úřad schopný splnit
jejich požadavky a očekávání. V praxi se tak začínají projevovat negativní dopady v oblasti
aplikace zákona o státní službě, na které regulační úřady opakovaně upozorňovaly v procesu
přípravy a schvalování zákona o státní službě. Přes velký počet opakovaných výběrových
řízení v průběhu druhého pololetí roku 2015 se řadu volných míst v režimu zákona o státní
službě nepodařilo obsadit vhodnými kandidáty a v praxi to způsobuje vážné provozní
problémy na některých odborných útvarech.

Úřad na rok 2015 nedostal požadovaný objem systemizovaných míst a ze schváleného
objemu počtu systemizovaných míst musel řešit systemizací především činnosti spadající pod
zákon o státní službě. Proto musel úřad dále využívat formy dohod o provedení práce nebo
dohod o pracovní činnosti na výkon prací, kde je to umožněno legislativou (především
ve vazbě na zákon o státní službě) a musel zaměstnávat formou dohod o provedení práce nebo
dohod o pracovní činnosti dalších 23 zaměstnanců (stav k datu 31.12.2015).

Úřad velmi citelně pocítil situaci na pracovním trhu a obecný nedostatek vysokoškolsky
kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Jedná se o problém ve všech
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lokalitách, kde má úřad dislokovaná pracoviště. Rovněž jazykové požadavky sehrávají svou
úlohu. Velmi obtížně a jen postupně se uspokojují nejnutnější potřeby úřadu jak z hlediska
počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech. Z výše uvedených
důvodů však úřad musí řadu výběrových řízení provádět opakovaně a často tak jde o delší
časové období, než se podaří zajistit vhodné kandidáty na volné pozice. V okruhu zájemců
o zaměstnání v úřadu je zcela patrný posun do oblasti mladých absolventů (především žen)
bez odpovídající praxe. Vše se časově a administrativně navíc velmi výrazně zkomplikovalo
aplikací příslušných ustanovení zákona o státní službě. Došlo k velmi výraznému nárůstu
administrativy a byrokracie bez jakéhokoliv zohlednění počtu dalších potřebných
systemizovaných míst na personálním a mzdovém oddělení.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů znázorněna v následujících
tabulkách.

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2015

Nástupy výstuPY
Počet 40 42

Z celkového počtu 235 zaměstnanců k 31.12.2015 mělo 81 pracoviště (místo výkonu
práce, služební působiště/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 89 zaměstnanců mělo
pracoviště v Praze a 65 zaměstnanců v Ostravě.

Z pohledu odborných útvarů připadá z plánovaných 254 systemizovaných míst na úsek
předsedkyně a auditu 16 systemizovaných míst, na úsek 1. místopředsedy 44
systemizovaných míst (bez sekce provozní a sekce kontroly), na sekci pro evropské záležitosti
a strategii 25 míst, na sekci regulace 46 míst, na odbor podporovaných zdrojů 9 míst, na sekci
legislativně správní 33 míst, na sekci provozní 34 míst a na sekci kontroly 47 míst.
Podrobnější členění z úřadu je patrné z přílohy č. 12 - Organizační schéma úřadu k datu
31.12.2015.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2015

Podíl
Věková kategorie Muži Ženy Celkem z celkového

počtu [%]
Do 20 let O O O O
21- 30 40 29 69 29,3
31-40 34 28 62 26,4
41- 50 12 30 42 17,9
51-60 23 23 46 19,6
61 let a více 8 8 16 6,8
Celkem 117 118 235 100,0
Podíl [%] 49,8 50,2 100,0 -

Procentuální zastoupení mužů a žen je téměř stejné, ale projevuje se rostoucí trend
nárůstu počtu žen mimo jiné i z platových důvodů. V rámci představených a vedoucích
zaměstnanců bylo k 31.12.2015 z celkového počtu 64 plánovaných pozic obsazeno 59, z toho
21 ženami, tj. podíl 32,81 %.
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Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2015

Podíl
Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem z celkového

počtu [%]
Základní O O O 0,0
Vyučen O O O 0,0
Střední odborné O 1 1 0,4
Uplné střední všeobecné 1 8 9 3,8
Uplné střední odborné 11 19 30 12,8
Vyšší odborné 1 O 1 0,4
Vysokoškolské 104 90 194 82,6
Celkem 117 118 235 100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2015 proti roku 2014 v absolutním
vyjádření vzrostl o 5 a úřadu se tak daří neustále navyšovat tento poměrný ukazatel- 82,6 %
vůči 79,8 % v roce předešlém. Stav koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými
na zaměstnance a rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

Trvání pracovního poměru - stav k 31.12.2015

Podíl
Doba trvání Počet z celkového

počtu [%]
Do 5 let 178 75,7
Do 10 let 19 8,1
Nad 10 let 38 16,2
Celkem 235 100,0

Podobně jako v roce předešlém je vidět velmi vysoký podíl zaměstnanců do 5 let trvání
pracovního poměru. Vedle nových zaměstnanců na nové agendy úřadu v tom svůj výrazný
podíl sehrává i zvýšená fluktuace zaměstnanců.

Organizační činnosti

Rok 2015 byl zcela mimořádný rovněž v oblasti organizační. V souvislosti s aplikací
zákona o státní službě musela být přepracována většina stávajících vnitřních norem a dále
nově zpracovány vnitřní služební předpisy vyvolané zákonem o státní službě. V průběhu roku
tak bylo celkem vydáno 51 vnitřních norem, z toho 43 opatření předsedkyně potřebných pro
zajištění vlastního chodu úřadu a dále 3 rozhodnutí předsedkyně úřadu v oblasti organizační
struktury úřadu a 5 metodických upřesňujících pokynů pro zlepšení a standardizaci postupů
odborných útvarů úřadu.

x. Financování programů vedených v informačním systému programového
financování EDS/SMVS

V systému financování programů reprodukce majetku je zaveden pro rok 2015 pouze
program číslo 149 010 - "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ" (dále jen
program), který se skládá ze dvou podprogramů:

podprogram číslo 149011 - "Pořízení, obnova a provozování leT ERÚ,
podprogram číslo 149012 - "Pořízení, obnova majetku ERÚ.
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Základním cílem programu je zajistit vybudování odpovídající materiálně-technické
základny úřadu s maximálním důrazem na oblast informačních a komunikačních technologií.

V rámci podprogramů je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 8 schválených akcí.
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 24 350 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by
znamenalo úpravu schváleného rozpočtu závazného ukazatele v oblasti programového
financování. Došlo pouze k jednomu rozpočtovému opatření (ROP č. 212015), které
znamenalo zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 060,00 tis. Kč, dále došlo
k 6 rozpočtovým opatřením v rámci závazného ukazatele (ROP č. 1,8, 10, 11, 15 a 17/2015),
která znamenala přesun finančních prostředků mezi akcemi a v rámci jednotlivých akcí.

K 31.12.2015 v oblasti programového financování EDS/SMVS byl rozpočet
po změnách ve vši 24 350 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 26 410 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů závazného ukazatele Výdaje vedené v informačním
systému programového financování celkem - číslo programu 149 010 - "Rozvoj a obnova
materiálně-technické základny ERÚ" byl splněn na 81,34 % při vykázané skutečnosti ve výši
21 482,98 tis. Kč, absolutně jde o úsporu ve výši 4 927,02 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že veškeré agendy, které úřad zajišťuje, jsou soustředěny
v Jednotném informačním systému ERÚ (dále jen "JIS"), většina finančních prostředků
v rámci podprogramu ICT č. 149011 byla čerpána na jeho rozvoj a údržbu s cílem vytvořit
kvalitativně nové podmínky pro zajištění hlavního poslání ERÚ, pro plnění nových úkolů
vyplývajících z energetického zákona a ze směrnic EU a pro zvýšení kvality řízení úřadu.

Dále bylo v oblasti ICT realizováno výběrové řízení na dodavatele datových služeb
včetně napojení do centrálního místa služeb CMS.

Velká část finančních prostředků byla čerpána na zajištění nového pracoviště úřadu
v Ostravě. V rámci rekonstrukce byla vybudována strukturovaná kabeláž, serverovna,
zabezpečení budovy, kamerový systém, vybavení pracovišť koncovými zařízeními, napojení
na ostatní budovy úřadu apod.

V návaznosti na platnost zákona Č. 181/2014 Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti)
byla vypracována odbornou společností rozdílová analýza, ze které vyplynula opatření, která
úřad musí aplikovat. Technická opatření jsou řešena v rámci otevřeného výběrového řízení
s názvem "Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem
o kybernetické bezpečnosti". První, kvalifikační část řízení byla vyhodnocena k 31.12.2015,
v prvním čtvrtletí roku 2016 bude následovat druhá, technická část řízení. Tento projekt bude
financován z nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti programového financování.

V měsíci říjnu 2015 úspěšně proběhl u úřadu dohledový audit podle normy ČSN
ISIIIEC 2007:2013. Audit prováděl certifikační orgán CQS na pracovišti v Praze a Ostravě.
Úřad je tedy nadále oprávněn používat národní certifikační značku CQS a mezinárodní
certifikační značku IQNet v oblasti systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

V souladu s prioritami úřadu byl pro rok 2015 plánován největší objem finančních
prostředků na financování oblasti informačních technologií (78,57 %).
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Skutečné výdaje představují na podprogram č. 149011 částku ve výši
16267,82 tis. Kč, tj. 78,40 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tento podprogram
a na druhý podprogram č. 149012 částku ve výši 5215,16 Kč, tj. 92,14 % oproti konečnému
rozpočtu výdajů na tento podprogram. V průběhu roku 2015 byly průběžně realizovány
potřebné úpravy finančního plánu celého programu v závislosti na aktuálním vývoji a nových
potřebách úřadu.

Výsledné hospodaření v roce 2015 dle podprogramů je proto následující:
podprogram 149 Oll:
konečný rozpočet 20750,00 tis. Kč skuteč. 16267,82 tis. Kč plnění 78,40 %
podprogram 149012:
konečný rozpočet 5 660,00 tis. Kč skuteč. 5 215,16 tis. Kč plnění 92,14 %
program 149010:
konečný rozpočet 26 410,00 tis. Kč skuteč. 21 482,98 tis. Kč plnění 81,34 %

Hodnocení z pohledu běžných a investičních (kapitálových) výdajů:
investiční (kapitálové) výdaje:
konečný rozpočet 11 960,00 tis. Kč skuteč. 7 915,09 tis. Kč plnění 66,18 %
neinvestiční výdaje:
konečný rozpočet 14450,00 tis. Kč skuteč. 13 567,88 tis. Kč plnění 93,90 %
celkem:
konečný rozpočet 26 410,00 tis. Kč skuteč. 21 482,98 tis. Kč plnění 81,34 %

Při realizaci investičních a neinvestičních nákupů v oblasti programového
financování byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností
a účelností. Při meziročním porovnávání výdajů v oblasti programového financování
EDS/SMVS skutečnosti za rok 2015 ve výši 21 482,98 tis. Kč a 2014 ve výši
21 425,39 tis. Kč činí index 100,27 %, absolutně jde o zvýšení o 57,59 tis. Kč.

Závazné termíny realizace programu číslo 149010 - "Rozvoj a obnova materiálně
technické základny ERÚ" byly na základě souhlasu ministerstva financí prodlouženy
do termínu 31.12.2017 (dopis ministerstva financí č. j. MF-55447/201511903-3 ze dne
28.12.2015).

Další podrobné výsledky hospodaření za tuto oblast jsou patrné z přílohy č. 6 -
Program 149 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ. Údaje za rok 2015
jsou zpracované v členění na plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu - schválený rozpočet,
rozpočet po změně a skutečnost (Tabulka č. 13) a na financování akcí jednotlivých
podprogramů - rozpočet po změně a skutečnost (Tabulka č. BA). Podrobný rozpis
kapitálových výdajů dle jednotlivých výdajových položek je dále uveden v příloze č. 9 -
Rozpis kapitálových výdajů.

XI. Zvláštní běžný účet v ČSOB, a.s.

Na základě povolení MF je od roku 2002 zřízen u ČSOB, a.s. zvláštní běžný účet,
ke kterému byly vydány služební platební karty pro určený okruh zaměstnanců ERÚ. K datu
31.12.2015 jsou využívány 3 platební karty.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2015 v souladu s pravidly
a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.
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K datu 31.12.2015 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek
ve výši 0,63 tis. Kč. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2016 po odpočtu úroků
převedeny na příjmový účet kapitoly.

XII. Zahraniční aktivity

V roce 2015 se ERÚ aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména
v rámci institucí Evropské unie. Intenzivně spolupracoval zejména s Agenturou
pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a také s Radou evropských energetických
regulátorů (CEER), aktivní spolupráce rovněž probíhala v rámci zemí V4.

Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a Rada evropských
energetických regulátorů (CEER)

Spolupráce s těmito orgány spočívala především vaktivní účasti na zasedáních
různých pracovních skupin (elektřina, plyn, zákazníci, REMIT), kde byly mimo jiné
vypracovány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické
legislativy a její implementaci na národní úrovni zejména v oblasti síťových kodexů a tvorby
návrhů na novelizaci nařízení, byl zpracován monitoring implementace evropské energetické
legislativy a stavu energetických trhů za účelem naplnění cíle jednotného energetického trhu,
řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničních propojení,
ochrany zákazníků, bezpečnosti a kvality dodávek, udržitelného rozvoje, kybernetické
bezpečnosti.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

V rámci regionální spolupráce v regionu střední a východní
Evropy v elektroenergetice se hlavní pozornost zaměřila na problematiku německo-rakouské
nabídkové zóny. Dále byla diskutována definice regionů pro výpočet přenosových kapacit
v Evropě v návaznosti na nařízení o přidělování kapacit a řízení přetížení. Rovněž probíhaly
práce na projektu flow-based market couplingu a byla řešena harmonizovaná aukční pravidla
pro přidělování dlouhodobých kapacit na rok 2016.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy byl sledován vývoj
několika pilotních projektů, jejichž cílem je podpora včasné dobrovolné implementace
síťových kodexů. Úspěšně byly dokončeny pilotní projekty a zahájen ostrý provoz nabízení
přepravních kapacit na přeshraničních propojovacích bodech s partnerskými provozovateli
přepravních soustav Německa a Slovenska na on-line rezervační platformě PRISMA a Polska
na online rezervační platformě GSA. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích
a pracích na integraci plynárenských trhů, přičemž se od poloviny roku do diskuze zapojil
i slovenský provozovatel přepravní soustavy s možností využití stávajících přepravních
kapacit.

Spolupráce zemí V4

Úřad aktivně pokračoval a inicioval další spolupráci s ostatními regulačními orgány
zemí V4. Spolupráce se zaměřila na integraci plynárenských trhů zemí V4, zdůraznění otázky
bezpečnosti dodávek skrze podporu nákladově efektivních přeshraničních propojení ve vztahu
k Energetické unii a její podpory. Intenzivní diskuze probíhaly na téma ceny elektřiny a plynu
zejména pro domácnosti a chráněné zákazníky. Tyto diskuze vedly k dohodě na zpracování
společné analýzy dopadů liberalizace a částečné regulace na ceny pro uvedenou skupinu
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zákazníků. Celkem se v roce 2015 uskutečnila 4 jednání regulátorů V4 (11. 2. v Praze, 27. 7.
na Slovensku, 17.9. v Ostravě a 3. 12. v Maďarsku).

Spolupráce na přípravě evropské energetické legislativy

Úřad úzce spolupracoval s oddělením mezinárodních vazeb v energetice Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR i Úřadem vlády. Konkrétními příspěvky byly mimo jiné
vstupy do veřejné konzultace k návrhům na změny Nařízení o opatření na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu nebo zpracování reakce ČR na výtky Evropské komise
ve věci řízení EU Pilot č, 7809/15/ENER týkající se implementace Směrnice 2009172/EC
a 2009173/EC. Vedle těchto úkolů se ERÚ podílel na práci v resortní koordinační skupině
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zprávy, analýzy

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající pro Českou republiku jako
členskou zemi EU ze směrnic č, 2009172/ES, resp. č. 2009173/ES byla Radě evropských
energetických regulátorů a Evropské komisi v červenci roku 2015 předána česká verze
Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České
republice za rok 2014, v srpnu pak její anglická verze. Zpráva mj. informuje o plnění
monitorovacích povinností regulátorů stanovených v předpisech třetího energetického
balíčku. Dále se ERÚ podílel na hloubkovém přezkumu české energetické politiky
prováděném Mezinárodní energetickou agenturou (lEA) a na přípravě 6. Benchmarkingové
zprávy CEER o kvalitě dodávek elektřiny.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím vedených na rozpočtové
položce 5511 - neinvestiční transfery mezinárodním organizacím představovala pro rok 2015
částku ve výši 908,61 tis. Kč (32939 EUR), která se týká ročního členského příspěvku
v organizaci CEER Brusel (Rada evropských energetických regulátorů).

XIII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo celkem 192 zahraničních pracovních cest (dále
ZPC) zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedáních pracovních formací Rady
evropských energetických regulátorů (CEER), Agentury pro spolupráci energetických
regulátorů (ACER), regionálních iniciativ, na mezinárodních jednáních, jednáních se zástupci
partnerských regulačních úřadů, konferencích a studijních a jazykových pobytech v souladu
s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti
mezinárodních struktur.

Celkem 130 zahraničních pracovních cest (tj. 68 %) se uskutečnilo v rámci pracovních
skupin CEER a ACER, kde se projednávala problematika spojená s elektroenergetikou
a plynárenstvím, ochranou zákazníka a implementací nařízení REMIT. Nejnavštěvovanější
destinací byl Brusel (Belgie; 50 %), druhou pak Lublaň (Slovinsko), kde se nachází sídlo
ACER. Těsně za ní následovala Vídeň (Rakousko), kde se projednávala především tematika
integrace trhů se zemním plynem CZ-AT a regionální spolupráce zemí regionu CEE v oblasti
elektroenergetiky. Dále se pracovníci ERÚ zúčastnili workshopů, pracovních skupin
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Evropské komise zaměřené na zákaznickou problematiku a na výběr projektů společného
zájmu, konferencí (jako účastníci i jako přednášející), jednání zaměřených na propojování
trhů a konkurenceschopnost. Účelem dalších cest byla dvoustranná jednání a ad hoc
workshopy.

V roce 2015 byla opětovně prodloužena stáž jednoho zaměstnance ERú v Agentuře
pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) v odboru REMIT. I nadále má ERÚ své
zastoupení v Bruselu v podobě jednoho zaměstnance úřadu.

Jazykové pobyty zaměstnanců ERÚ probíhaly v omezené míře, a to na Maltě, které
jsou výrazně úspornější oproti cenovým destinacím Velká Británie případně Irsko.

Při realizaci zahraničních pracovních cest vycházelo ERÚ z principu maximální
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu
pro úřad a jeho činnosti. U několika zahraničních pracovních cest došlo k úspoře
rozpočtových výdajů kapitoly z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu
především na zasedání Rady regulátorů ACER v celkové výši 145,59 tis. Kč, z toho za cesty
uskutečněné v roce 2014 ve výši 10,40 tis. Kč a za cesty uskutečněné v roce 2015 ve výši
135,19 tis. Kč.

Výdaje za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2015 dosáhly celkového
finančního objemu 4 623,77 tis. Kč (proti 4450,01 tis. Kč v roce 2014). V porovnání s rokem
2014 došlo k nárůstu počtu zahraničních pracovních cest o 20 %, přičemž náklady stouply
ve srovnání s minulým rokem pouze o 4 %. Tímto došlo k výraznému poklesu nákladů
na jednotlivou zahraniční cestu o 17 %.

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

Rozpočtová Popis Výdaje - rok 2015
položka (v tis. Kč)

5156 Pohonné hmoty a maziva 0,54 Kč
5164 Nájemné 7,53 Kč
5167 Služby školení a vzdělávání 188,27 Kč
5169 Nákup ostatních služeb 92,61 Kč
5173 Cestovné 4144,81 Kč
5175 Pohoštění 6,80 Kč
5176 Účastnické poplatky 19,83 Kč
5179 Ostatní nákupy j .n. 8,83 Kč
5196 Náhrady a přísp. souvis. s výk. úst. funkce 154,55 Kč

Celkem: 4623,77 Kč
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Výdaje na zahraniční pracovní cesty dle tematických okruhů:

Vynaložené
Zahraniční pracovní cesty v roce 2015 Počet cest prostředky

(v tis. Kč)

Jazykové pobyty 2 367,10 Kč

Pracovní skupiny v rámci CEERI ACER 130 2551,76 Kč

Dvoustranná jednání, jednání v rámci V4 14 71,31 Kč

Konference, fóra, EK, DG ENER 45 1 010,81 Kč

Zástupce ERÚ v Bruselu 1 622,79 Kč

Celkem 192 4623,77 Kč

Rozdělení zahraničních pracovních cest do tematických okruhů je dále popsáno
v příloze č. 11 - Přehled zahraničních pracovních cest.

XIV. Inventarizace majetku a závazků

Provedení inventarizace, vlastní postupy, termíny, jmenování inventarizačních komisí
a vydání vlastního příkazu k provedení inventarizace bylo upraveno Směrnicí k provádění
inventarizace, která vyšla jako Opatření předsedkyně ERÚ Č. 42/2015.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí
k datu 31.12.2015. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků
a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictvÍ.

Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokací,
resp. omezení. Úřad nepředal bezúplatně žádný majetek, převzal však bezúplatně majetek
ve výši 713,88 tis. Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Celkové pohledávky jsou k 31.12.2015 ve výši 8 280,50 tis. Kč. Z této částky tvoří
největší část ve výši 4 395,80 tis. Kč pokuty ve správním řízení vyplývajících z kontrol
za subjekty podnikajících venergetice v dodržování platných zákonů a na dodržování
cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných v kontrolovaném roce. Dále
je tvořena poskytnutými provozními zálohami dodavatelům ve výši 382,80 tis. Kč (podrobněji
oddíl XV.), náklady příštích období ve výši 3498,86 tis. Kč a pohledávkami za zaměstnanci
ve výši 3,04 tis. Kč. Úřad nevede k 31.12.2015 žádné pohledávky z obchodního styku.

Celkové závazky jsou k 31.12.2015 ve výši 58626,03 tis. Kč. Tyto závazky jsou
tvořeny závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
a z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance v celkové výši 12 127,35 tis. Kč
vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2015, které byly uhrazeny ve výplatním
termínu 8. ledna 2016. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45444,39 tis. Kč,
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výdaje příštích období ve výši 966,57 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s.
ve výši 0,63 tis. Kč a vyúčtování přídělu fondu FKSP za rok 2015 ve výši 87,09 tis. Kč. Úřad
neměl žádné závazky vůči dodavatelům - dodavatelské faktury, které přišly do úřadu
do konce roku 2015, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31.12.2015 žádné závazky po lhůtě
splatnosti.

xv. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2015 žádný účetní případ týkající
se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru,
které nebyly v hodnoceném roce 2015 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem 554,80 tis. Kč k datu
31.12.2015. Z tohoto činí krátkodobé zálohy - částka ve výši 324,00 tis. Kč za služby spojené
s pronájmem kancelářských ploch v Ostravě České obchodní inspekci, částka ve výši
69,82 tis. Kč za elektrickou energii společnosti AmperMarket, a.s., částka ve výši
48,56 tis. Kč za stočné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, částka ve výši
19,30 tis. Kč za zálohy na předplatné tiskovin, částka ve výši 17,32 tis. Kč za plyn společnosti
RWE Energie, s.r.o. a dlouhodobé zálohy - částka ve výši 68,00 tis. Kč za prostředky
poskytnuté společnosti CCS s.r.o. na odběr PHM jako peněžitou záruku k zajištění budoucích
plateb a částka ve výši 7,80 tis. Kč jako jistinu na poskytnuté služby na poštovné České
poště S.p.

XVI. Vedení účetnictví

K vedení účetnictví je použito programové vybavení GINIS od GORDIC, s.r.o.,
Jihlava.

Účetnictví je vedeno úplně, průkazně, srozumitelně a způsobem, který zarucuje
trvalost všech účetních záznamů a je vedeno podle všech platných zákonů, příslušných
směrnic a vyhlášek.

Vykázané údaje a data ve všech předkládaných písemných výkazech a sestavách,
stejně i data předaná v elektronické podobě, správně a věrně zachycují všechny skutečnosti,
které byly předmětem účetnictví a výkaznictví v rozpočtovém období roku 2015.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2015 dle platných předpisů a norem.
Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období
běžného roku 2015, byla v souladu s požadavky zákona Č. 45812000 Sb. ověřena nezávislým
auditorem (viz příloha Č. 10).
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XVII. Vnitřní kontrolní systém a vnější kontrola

Interní audit

Energetický regulační úřad má v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon
o finanční kontrole") vytvořené samostatné oddělení interního auditu, organizačně oddělené
od řídících a výkonných struktur, funkčně nezávislé a podřízené přímo předsedkyni úřadu.

Výkon činnosti oddělení interního auditu probíhal v roce 2015 na základě ročního
plánu interního auditu na rok 2015, schváleného předsedkyní úřadu a operativně stanovených
úkolů na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Roční plán interního auditu na rok 2015 byl sestaven na základě střednědobého plánu
interního auditu pro roky 2015 - 2017, objektivního hodnocení rizik, která vyplývají
ze stanovených úkolů úřadu, dosavadních výsledků o nastavení a fungování vnitřního
kontrolního systému a skutečností zjištěných předchozími audity a kontrolami.

V provedených auditních akcích byl kladen důraz zejména na oblast dodržování
právních a vnitřních předpisů, promítnutí právních předpisů do vnitřních norem ERÚ,
zajišťování ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem nebo jiným
nedostatkům, na prověřování hospodárného, účelného a efektivního využívání veřejných
prostředků vynakládaných na činnost a výkon úřadu. Dále byly audity zaměřeny na hodnocení
včasnosti a spolehlivosti informací o nakládání s veřejnými prostředky, na ověřování
správnosti prováděných operací a procesů napříč ERÚ, průkaznosti účetnictví, dodržování
postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek, boj proti korupci, na oblast rSMS
a dodržování Správního řádu. V rámci vykonaných auditů byla prověřena a vyhodnocena
účinnost, spolehlivost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému, dále správnost operací
souvisejících s veřejnými příjmy a veřejnými výdaji zajišťovanými příslušnými
útvary/osobami.

Výsledky oddělení interního auditu byly souhrnně uvedeny v Roční zprávě za rok
2015, která byla předložena vedení úřadu. Zpráva zhodnotila kvalitu vnitřního kontrolního
systému, výskyt závažných nedostatků, analyzovala stav přijatých doporučení, zkvalitnění
řízení provozní a finanční činnosti úřadu a jeho vnitřního kontrolního systému. Zpráva
nekonstatovala zjištění výskytu závažných nedostatků, které by nepříznivě ovlivnily činnost
úřadu.

Provedené audity napomohly svými zjištěními k účinnějšímu fungování finančního
řízení a dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů.

Přehled vykonaných auditů a kontrol dle ročního plánu pro rok 2015:

• Audit vyhodnocení doporučení vyplývajících z vykonaných auditů v roce 2014,
• Audit veřejných zakázek - konzultační, právní a poradenské služby,
• Audit procesů a pracovních postupů oddělení ochrany spotřebitele,
• Audit správnosti, úplnosti a věrohodnosti účetnictví - pokladna Praha, dodržování

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
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• Audit dodržování správního řádu a metodického pokynu v procesu správních řízení
1. stupně o uložení pokuty a opatření k nápravě,

• Audit dodržování pravidel v bezpečnostní politice ERÚ, zajištění bezpečnosti
informací (audit ISMS),

• Audit uplatňování proti korupční politiky.
• Mimořádný audit elektronická "Knihovna stanovisek ERÚ"
• Mimořádný následný audit, ověření realizace nápravných opatření z auditů Č. 0212014

a 01/2015, audit veřejných zakázek,
• Kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetních dokladů, stav k 31. 12.2014, jako

podklad pro schválení účetní závěrky ERÚ za rok 2014,
• Kontrola přijatých opatření z mimořádného auditu Č. 2014/02/MA (Databáze ERÚ -

soudní a trestní řízení),
• Kontrola požadavků jednotlivých útvarů v souvislosti s nedostatečnou oporou zákona,
• Kontrola procesu správních řízení vedených oddělením sporných a schvalovacích

řízení.

Oddělení interního auditu v roce 2015 vykonalo celkem 8 řádných auditů a kontrol
a 5 auditních akcí na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Z vykonaných auditů a kontrol bylo navrženo celkem 30 doporučení. Všechna
doporučení byla auditovanými stranami přijata ve shodě, schválena předsedkyní úřadu
a transformována v přijatá opatření. Dílčí zjištění z jednotlivých auditů nemají vliv
na fungování systému jako celku.

Vnitřní kontrolní systém

Úřad má zaveden účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanoveními zákona
o finanční kontrole a příslušné prováděcí vyhlášky č. 41612004 Sb., v platném znění.

Úřad vymezil ve vnitřních předpisech formou vydaných opatření organizační útvary,
stanovil rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců,
vymezil povinnosti a učinil další kroky nezbytné k zavedení, udržování a prověřování
účinnosti vnitřního kontrolního systému, k zajištění fungování řídící kontroly a interního
auditu. Řídící kontrola je realizovaná vedoucími zaměstnanci v rámci jim stanovených
pravomocí a odpovědností. Proces řídících a kontrolních mechanismů je zakotven
ve vnitřních předpisech. Předběžná, průběžná a následná kontrola je u veřejných výdajů
a příjmů v praxi zajišťována. Dle výsledků z vykonaných auditů lze konstatovat, že úřad má
vytvořen odpovídající a funkční vnitřní kontrolní systém, oblast je nastavena a funguje
v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole.

Vnitřní směrnice kladou zvláštní důraz na zdůvodnění operace (potřebu dodávky
majetku nebo služby, zdůvodnění objednávky a na vyhodnocení výdajů při realizaci
dodávky). Směrnice o oběhu účetních dokladů stanoví pravomoci, odpovědnosti a další
povinnosti vedoucích zaměstnanců u předběžné, průběžné a následné řídící kontroly účetních
dokladů. Směrnice o aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znem
pozdějších předpisů v podmínkách ERÚ stanoví závazné postupy a zajištění nezbytné
dokumentace pro uskutečnění výdaje.
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Na základě zjištění a rekapitulace výsledků práce oddělení interního auditu v roce
2015 lze konstatovat, že zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas
na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a poskytuje přiměřené
ujištění, že veřejné výdaje vykazované v rámci kapitoly Č. 349 státního rozpočtu jsou čerpány
v souladu s právními i vnitřními předpisy.

Závažné nedostatky typu podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu
(ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole) nebyly zjištěny. Nebyly
zaznamenány možnosti vzniku korupce ani podvodu.

Vnější kontrola

V roce 2015 nebyla provedena žádná vnější kontrola úřadu.

XVIII. Závěr

V oblasti rozpočtových výdajů byly zajištěny rozhodující úkoly plánu a odpovídající
personální a materiálně-technické zabezpečení úřadu.

K žádnému nepovolenému překročení stanovených závazných ukazatelů kapitoly
nedošlo. Veškeré rozpočtové prostředky byly hospodárně, efektivně a účelně vynakládány
na zajištění chodu úřadu. Nezávislý audit ověřil správnost hospodaření s prostředky
energetického regulačního fondu.

V Jihlavě dne 8. března 2016

Ing.~Vá
předsedkyně

Energetického regulačního úřadu
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Příloha č. 1

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2015 (Tabulka č. 1)



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Obdobl:012.2015
KAPITOLA349 Energetickýregulačniúřad

4.2.2016

104,74

v tls Kč

!lfda -~pe pod_k. poIo;!ka

poIotel< poIotok

ROZPOČET 012.2015 "

PŘIJMY

___ r'_"_~_"_19_~") ~~_'-'~-'~~~~'~-~~~~;~~~~~~~~kYohC__'~--------.----------------4_----------
_1.----+"~l~-~---~M=_O:=~'=·Im"'čln"ú;='-"~~"'.fu"'~""=-"""'''-po!i=·uw=·-.--------t-------.-- . ~ .._

___r +'~11=2--,_--~~~~~,~;~;=~7~~~~~~:="!oo~'~lnnos~'--------~.-------.---~----------~-----------r-----------._t----.----------~------------

__________ ~ ..-~--~,-MP.~~~~·~h~~·~~~--------

UKAZATEL Skutefn06t012.2014 Schválený
rozpočet

Rozpočet
00 změnách

Skutočnost012.2015 pln~nl
3:2

Index

3:0

._~--+'~12~~~l1=~~··)~--+~~.~'~~~Im~'~~~~=~=Yoh~·~-~------------+---- ;- __ . _
P1119·
P1129

.---- 1--.-------- -------------- -----·-·--·-r---------------+------------

1--_f_--__+'=2~'~~12~19+··L)~=O_=.~-.='=m~-=I·'-'·="'~..oc'''''-=='Iw=------- --------t--.------.- -f- + ~. _
__1--- f=12~l1____t_~,'=~~,"'"=·,~"'=-""=.=hod~ooIy=-----.-------------.,...-------- __. . ....... ---+ _

_ __ 122a123 _._+z=""'='~",;=""'=.~.~pop=.'~kY=m~-=''_'a e='-='~I-=='''"=____

---------.--T-------------------------

Daně zpřfjmů, zisku akapitálových vVnOSů_. t--- II--.----------I--------------T---------- _.+-- _+---------

------------.,......----------~.-----------I-----._------
12-P1219 Oaně:zezbožiaslužebIItuzemsku

1---_+--__+;~:~_I----__+p"'D:,,=":~:~::~:::"=""'=:P~''".:"~I=_=~~=OI~':""~Ih~~;~:::"="=.:~I--.----j------------ ------------r----- ...-

f--_f_---+='~~~f-----+~M="m~I~""'"~&~Y'oc~~~~~~h="~""=OO~Ii.~'=~=-------f_------------+-------------I~-----------T_--------.----r----------------I--------------
135 OstalnJodYOdyzvybranýchčinn06lfaslužeb
136 Sprnvnlpoplatky 635235 98500 985,00 1061160 -. 1 077,32 167,05
137 Poplatkynačinnoslspnhnlchúfadú._,.__-_-_-_-~~2~O~O~48~2:,O::1~~~~~~~~~2~O~221~2~9,..,-O'"'O:.;'~2_0_2_'2_9~.O_O.,.....--~2~02~'~2~9~63=r-----.-----~1~OO~.O~O+-------~

~-_+~-+----4_--.--~D.~n~é~.~wD=.~~=.v~'~~~rn=n~~·='h~~=nn=~=.=·.=$=w=~=b~_. ~2~06=8~~~.=36~-----~2=O=3=,,~4.9~r--- 2=O=3~'~'4~.O~O;-~2_'2_1~4_',~23_+-----------~'0~4~.124+- ._c1~02~.~B6

~-_+--__+'''-40'-·-'-''=09+··L)____+"''''''=.c.'-'.~''''=-m=_=I.'-'.=I"'"'Y,,m'-'''''=-'''.''-'.--------;----------t--------.--- ..----!----.---------,------------....,..--.-------- >------ _
1401 IIlom:Clo ...-t------~~~t__----------_+------------.~-----r__-----------~--- ..---._
1402 sconnavybranýchclech ---------,-_._._----- "---...__._-----

1521.1522.
"23_~ ~--_I---'-'='~='~"'='~d="=....=.,,_=='=.~'''~·....="="=~=~=·''''='='--~- ~ r----------~.-----

161.162

~~--_.~- _._----_.------~--------._--

f--__+,=4~.,.._=,.9::,,:-,----t-------t::~=.n';":,~:=:"Uw~,·~-=ž,~·.~s='u=žb~v'.~,.=h=,.,,=/C''-·----__t_------------r--------.-- - --.-----------t------------+-----------------I----.------- ....
~----+----+-''''~2.-,,-~-I--~··-)~-_-__-~I-'=~===.~'.:.;m~.~.;;;,"";;"'~·"'~.;;;"'~P=i-~~I"""';:·;;;h~pl~---~-=_-·~~~-.--_-_,.=_--_-_-_-_-_--:=-_-::_-::_-.------ f--_.-.::..::..::.._:_-_- _- _-_-__---~~--- -_ -_----I,.......---..~.:::::..::.._:_-_-_-_-_.-_--_--t~--~~~.--_--_-__-----I

f--_r,=·~·,=·2'Ť9----+---+~='.:.~"'=!=:'-':_'-'d=.n=l:r-_~~OO~I--·-----.._ ---·-------r----------,.......-----·---....,..-----------I---------------+-----·-·----
apfl$pŮlI8knaatátnlpolltikuzamblnan06ti O}

f---+ __-+='ro~__f-- __-+~p~~·=~~~_'_~=m~~.'_'m=ffi=~=m='~~·~I=."~;--!r------------e-------------I------------------------- _, __
164 PO;StnénaúlalOYépojt.těnl

f--_r=--+'_00__~~~~~"z:~~~::~.~~~~='bM~~~~~"~m~'"~~-----------.--r-----------~-------------
1119.1129,
1219,1409,

170") ~:,1129, Ostatnldaňovépřljmy.. .,...------------1--------------.,...---------+------------_+---------------1------ --I
1219,1409,
1629 Ostatnf daňové pffJmy

DAŇOVEPŘíJMYCELKEM
(daně, poplatky, fX)jistné) 206834,36 203114,00 203114,00 212741,23 104.74 102,86
Z daňov-ych přijmucelkem:
přijmy z dani a poplatků 206834,36 203114.00 212741,23203114,00
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4,2.2016

Bilancepříjmůa výdajůstátníhorozpočtu
v druhovém členěni rozpočtové skladby

Období:012.2015
KAPlTOLA:34QEnergetickyreguleéni úřad v us Ke

Irlda~pepod588k- poIatka

poIofek poIotek

Neln_učnrpfijatétransferyodYEli"ainYchl"OZpOČtuŮ9tt.
ŮfO'Kllr'_-I---+~--I-----F=--------------t----------~--------I---.---~-----f----------t------------t-------,

412

----;----------------- ----------f----------I-------I

ROZPOČET 012.2015 Ind(l1(

Přijaté sanlfcni platby a vraUťy transferů

UKAZATEL Skul8Č1lO81012.2Ot5 plněni
3:2 3:0

Skul8ČnosI012.2014 SChYálooy
rozpočet

R~'
00 změnách

__ +-p~n;m~'~'_....__tnj_';_o~_" 1~~ _ _________ 1_-----~48~.5~6 r-----.---- _o. ~3~5~7~12~1

__ I_--+'O"d...=''''''..=ytlW=-'''=~"''''''=;,.-'''I,,rm''';m''--="'~'------.---.------.------------r-------~r__--~.--------------- _
'_-r---+---i=~-- ~:_e~ypnSp6YkovYctlOfg8l1imci . ._.______ __ . _

Ostatnlod1lOdypllspevko...ychorganil:ilCl -----~I-------------~--------r-------- __
t-_I-_-t=_+---+,pn~;m~y~,~,~=.~;m~",m,-~._=-------------_.- . +_- _ -----+--------f----------- ---- ...-.----[--- _

VyOO&yz~nančnihomajatku -----------~I_.--------If----------f___---~Q- .__. I-- __ ._~
Soudnlpoplatky --------I----------~----~-----------I--------- ------
Pfijmy z vlastni čInnosti a odvody pfebytků

__ +o='.~an=Iza='I~s~p"=-m~ým=V2~..~h~em_~ .. _
Přij;llésankčlllplalby --_-_-__-_~2~9~~!~:~~~_,~-------6-0-0~O._OO_,_r------ -_-_-_-__-_6.':.':OO~O~.O.':.O+_-_-::_--::.-::._=_-~17~3~:'~3:~~~I----- ----28-9~f-----~~~~~i:~=~'-<
Plijalo Yr.iIlkylsanarenJa oalatnlpfljmy

___ +,-,~"o~~~",~rho~_'=-~d=."~rpl~""~'~h~~r",=r"~I- ~ ~ _

2959,23 6000,00 ~ ~1~7~39~3~.1~2+-------~2=B~9.~89~1_------"'58"'7-".7"'6_l
--+-------- ~----------

PfljmyzprodejakrátkOOobéhoadrobnétlo
dloullodobéhomajatkU r-----_______:I_,_!_Q-------.-.--------- ~O.~39'+ _j-----~3"'5."'40'-1
Oslallllnadaliovépfljmy(PSP233zrošeno) ..__ . ~~ -; 45_5~1_4+_-------_t_----~12~9~.3=_15
,PfljmyzyYldlv.\nlvyllradnlchprávkpřiroonlmzdl"ojům

PfljmyzayYldlYánída!šlchmajatkovYchpniv---,~~~---~-~~-------------- -----_t_--------[----------------
t---r---r~--;-----~~~y:=;=~~~=~~;:'-n~e~.a~.'~w~W~v'~hO~m~a~".~~~u------4~-----------I--------------r------------+--------------+---------------------~-------

_______________-t- 4_5_5.~53_1_------------------------ 129,05a ostatni nedaňové přijmy 352.98

t--t---t~-+--+.'~:'C==::W~"'~~"'oo~~'č~~:::"7.:c:::7-'č:-'c:::="=~7;=:=:~:..0''''~n~u=e~c-=--t----------f------
spolGČl108l1apodobnYehsubjaklu ------_._-_._..__._----~- -------- _._-----------+--------
SplátkypujčenYehproslředkůod YGiejnýchro2pOČtů
ústřednlůrcvně ------~-----------+---------------- ------SplátkypujčenýchproslřookuodYOl'ejnýchrOlpOČlu
ůzeemi ůroveé

--+'s:=:",=~=y~,,=~oo=i"';-'-~"",~""'~"-od7"'~,-oo~;C7h---------------- --------r---~----- --------+---------j---------

1--_t-__ e~ _ _t_---+";~=.~~y=;~:jčen~hW=~~::"=,:'---u""-rw-od-"'-,,,,-,.-.-Mo-----~----- -----------.~i-----------

1---t----e=----t-----+=~~~~~~·y~:~ů~=h~~;'=;.~P~~h:OO~MOO=k=ú:=od=:=::=·='------------·-----------r------------+------------+-------------I------------------~------------1
t---j---r~--;_---+_"========-----_I'----------f----------------t__-------
1---r~_r----_f_----+'p,,~Th~aI='S~'D='~=~~"~~~~"~.nz~~~~~~-~~~ú~------r_-------------r--------------------------t---------------o----------------->-------------

------~---------'-----------

Piijnlysdllené s EvropalIouunii ------+----------I--------~----------+-------
PffJmy sdífené s narJm;rodnim orgánem

NEDAŇOVÉPŘíJMYCELKEM 6000,00 17897,21 298,293325,82 6000,00 538,13

PrJjmyz pI"Odejedloutloclobéhomajalku(kromědrobného)-,--------t----------~---------r_------_j---------_I_------I
Oatatnlkapi1álovépl"ljmy -------~ ---------------j----------I-------I
Pffjmy z prodeje dlouhodobého majetku
a ostatnl kapltálove pn]my

prljmy z prodajadlouhodobéhoMančnlho majetku

Pnjmy 2 prodeje dlouhodobého financnlho majeUťu

KAPITÁLOVÉPŘíJMYCELKEM

t---r---r----~~---~~~~=~~-~~O~:~~,.~:~~~pI~~~~7:~~~"7~7~~~~"ru~-----_f_------------+--------------t--------------r----------
ůzemniůrovrm

r---+_-+4~13~__ Přavodyzvlastnlchklndů

t--+-_--f-4~15~__,r---_ __+-~~-o~-~"~'"~'pIi~;.t=.~-=.""=m=""=~=.~I----_I_----I- ---------_t_------I__----.- ~ ~ _
t--+- > ~41~~~__+~'~IOOO~'N~.=-o-~""'=r~~~.""~~~'.=~~od~E=~~~="=ol~.___r_-------------~ --------------r-------------

Nainvestiěnlplíjalétransreryzostdlllichfinančnlchaktiv

t--+-_-t- -t-__ +-N_.ln~"~es~"~'n~ip=fij~--'a~'.~""~n=s='e='Y__ -----1----- _1=2~4~.8~O+_--------- ~ ~5~3.~02~t- --t __,4=2.~48,,-,
InV(lllt!tnlpřljalélrall8!aryodYOiejnýchrozpočluůs!fadnl

t---r---+'~21~_, __---T"~-rom~' t-- -+ _f_-------------.---------t----------------t--------------
421S ztoOO:rnwstlčfll piavody z NárodnlhoIondu ~------- --~----~-----------_,_-------_t_- --------t-------

InvosličnipfijatétranBluryodYEli"ejnýehrozpoéhJůZ9mnl
422 ~rovně-I----T~---_f_----~~------------------------+---------------t----------------------------I-------------_r_--------------_f_-------------j

1--_f_--F423~-t+__ -t-r_o-_"_or~'''~'._~_"'''_'_''''~m_''''_~_"'t_---------- ------~-------+_---------t------------t-------I
t---r __ -f-__ -r4233~__ t_'_'='oh="=ro=-="=o=r-=.""='~nja=~~od~E~w~-=~"o=;._f_--------- -----------+-------.----~------I__-----------r_--------1
r-_r--_~· r-----rr-o---"-o,~pIi~.'-.-~--""~m--'~-m~r'-h"-~~o~r"'=~=~~--~---------------------------~------------+-------------t-----------------

42 Investičnl přijaté transfery

124,80 -+-__ __4- ~5=3.~02~1_--------------_4t------ __-~4~~~

416

PŘIJATÉTRANSFERYCELKEM 53,02124,80 42.48

11,12,13,14,16,16,17,21,22,23,24,31,32, Kontrolnísoučet (seskupenipoložek)

1.2.3.4
PŘIJMYSTÁTNIHOROZPOČTUCELKEM

230691,47 110,32210284,98 209114,00 209114,00 109,70

210284,98 230691,47 110,32209114,00 209114,00 109,70

Strana 2



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období:012.2015
KAPITOLA'349Energetický regulační úřad

4.2.2016

v tis Kč

ROZPOČET 012.2015

třlda -~po pod_k. poIofka

poIolak ~alI

VÝDAJE

UKAZATEL Schválený

""p"'"
Skulečno&1012.2014

_,
oovnňnách

.-------- --------I---_ .._---~------~ -----------.---,--- _

SkutočI1Oll1012.2()15
" Index

_~~..l.._I---._-t-P_"~~~~--~-~-~-.-------.-99174,60 __ __!17607,06 11818~+ '_'_4_70_0~8_4_l_-
vtorn:Plalyzamě3tnancuvpraeovolm

_____ ~_5Q.1..l___.__ poměru
PlalyzamhtnencuOlbrojonYeh
sbooJaslo;!:ekvoslld:ebnlmpoměru

pllllÍfll
3:2 3:0

97,05 115,66

978273~ _____ ,84~1~90~,,3~6+_----~81~2~O~3,~77~~ ~.t_----"'82"',2"'5'_1

91,92

5029

r--t----~-

5012

PO't"innépop.lnéplar::enézaměslnav.atelOOl·)503 __ ~3_4_42~7~,'_3+______ 4075075 40947,99

Plaly,látnlchlDmostnancu
_1-----_ "--·__ 11"50~13~-f ~~"",,_~_'_,h_O_""'_~_h_. f--------- 31832,00f-. ~35~3~9~8,~70"_+---32537,38

Platy zaměstnancuv plaCOmlm
poměruodvozovanéod p1alu

1--_1-__ 1- f-'50~1~4_-I- ~"=.~~=''"~'=oI='.~' 1347251---_._'~5~8~4~70"+----~' ~58~4~7~O+_------____!_699'?~f--------- '~O~7~23~1_------"12,,,6,,-'",3'_1
5019 Oelatnlplaty

_____ 2679,76f-----.----.-.-..1..~ ~2~2~4~8~O~8+- ~1~9~99~,4~2+_------~8~B~,9-,,4+-----_~74",6'_"'_1
~ __~~ 2248,08 ~2~2~4~8,~OB,-+- 1999,42 ~~94+ ~B~2"',6"'9_l

------+_-------r--------~----------

___ ~ __ I__- __ J!.8Iatnlplalbyxaprolo'lldenoupnki

1--_l-_-t- __ -F50=21~_. v lom:Oelatnl osobnJvýdaje
Platypied9tavitelúslátl1Jmoci

___.__ I---- __.50_22~__ t- __ '_"_"_''''''~'_h_''''''~"_O _
5023 Odměnyčlenúzastupiteltlevobciakr"ajU
5024 Odstupné -------2~------~_·- --------t--------I--------------t--------II---t-_=.~-=--=--=--=---r:~:~.-I-=--~~~-~:;;-"'~b~;=""~.~"~.~~~~~~~~~--__ -_-_-_+-_-===~.~_-_.-_-___:_~~~---~_.-~ __=__=___=__._:_---I_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-~=====-.----+-------I

Náletilosti osobvykooávajlclch
vojonskácvičenladaRlvojan!lkou

--- ----t=50~2c'_7-+----"~=~"'~'--,P~"~lb'-m-prowd-~_--P""~,------+-------~"--- .1-- -+ . -+- . -+ _
~nde118Zafalané

:Ioho: Po~tné naSl, p7Il!P,na poIlHlwmmestnanosti,
ve7ejrlémravotnipo~těnlaoelatnlpovinné

J--I---~---- 5031,2a9 _. pojistnéplacooézaměslnavatelem

,._ Odmijnyxau!itld~9VI11hovlastnictvl

f-_,__-t_50_5__ ř-__ -I-M~...~,.~"'~h""~' ,____ ~. I__------_+------ 1-- _1

Výdajena platy,ostatnlplatbyza provttdenou
~.§!__ l_--.>-"'p'"'=I.~p~"J=I se~n.~------------- 136281,50 160605,89 161383,24
1--+__ r5~13~__I--_Nákupm."_~_·'_'"__________ 444050 9045,00 766500

Urokya oslatnlllnanfnl výdaji:! 50,60 6000 60,00

_+_'N'~..~P~""'~,'-'-""=i"'.''-'~=...=.-------- ~3~8~79~O~5-j- 5~7~7_"O,~OO__+----~6~45~O~O~0_t_----~-t__------~_+_-----==t
Nákupslužeb l_---3~O~'~'~3,~05_t_-----4-0-'9-9~,8~3 ~

1---t-__ -+~ ___r----~O=.w='"~"=,..~P~,--------------------~--------8~,94~----- __ ~8~8~O~O,~OO"+-------~9~93~O~,O~O+_-------~~~r-----------
z toho: Oprevya udržováni 1027,14 1480,00 148000

.---F-'~~'--~""=,~=,~('"=,-=...=-,=.""=~~"="')~ 1-- 5366,02 5400,00 5400,00 ~==_!---
___ I- +-:~="~~=~='~~~=:~:~~=:~:~=d=~=~~=;=~=~=:=~;=~~-~__.__ ~---------------------------__I'------------

I---I_---r~--~-----+_'"'="""~"~~~.~~~-----------------~-------870,69 ~f__-------~1~1~10~,O=O_+_--------=~+_----------~==_j_----------=~
___ I -t-N=.=ln=v~="č=nl=n=á.=u~py=a~s=ow=Ise~;'=ci~vý<I=-~'J~. -+ ~47=7=9~B,~83~1__--64984,83 60356,14

Nein_tičnl tranafefypodnikatatllkýmsubjaldum

4075075 40947,993442713

------+----------~------

39415,60 96,26 11449

3941560 96,26 11449

156115,85 96,74 114,55
428776 55,94 ~

55,95 93,26 110,57
512258 79,42 13206

31732,21 9030 10538
9943,41 -~ __ ~ 117,74
1175,45 7942 11444
618452 11453 ._~

39274 35,38 45,11
51534,65 85,38 107,82

NeinY8llličnlUansleryneziskovýma pod.organlzaclm

r--+__-+ -F~ ___l_~'~,oo~"'~~=-~"-~ti~~I~~~.~""~~~~~-~m~~~~~M~'m~-~-------------~-----------+___----------I__----------_+-----------------I___----------_I
Osl:alnlneinW8ličnitransleryn&ZiskovYm
a podobným Ofganizacfm

Neill_tiCnlnedolačllllJanslery

-"~--l---+":=."~Il:=~=':~7:t=:...~:~"'=:,~,...,----------I--.-------I---------
n6liskoVýmapod.organlzaclm
Nein_tičnllral1sf9ryvSOll\lÍSlostisTlemocenskýrn

po;!těnlm

Nefnvestiční transfery soukromoprovnim subjektům
NElin_ličnl transferyveiejnYn"lr~him
ústledni úrcvné

Neil1ll9ltičnftransfaryfondúmso::láln!ho

--I-=~---I-----"~"'::~-_~"''''Cé.~7,"':=,:=:,,;,='~~::'''!:='::=~~.'--- .._-- ------.- r------------~f--------f---------I_--------_t------_I
doetátnlch6nančnichakliv

z toho: Nein_tlčnl transferyelátnlm fon<lum
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4.2.2016

Bilance pňjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členěni rozpočtové skladby

Období:012.2015
KAPITOLA'349Energetickýrequlečnfúřad v tis Ke

1fIda sea~p!I pod_k. pok:!tka

poIožak po!otek

.~_~._. ~~niůrovne • • ~ . •• I------- ~------ ----------41----------1
.. ~-.~ l-_vlom:NeinveeUčniltansferyotx:fm -- ...---- ~.------b_~-------_.------ ------------.----- __

Neinveeliénitmnsferyobcfm v rámci

~--+-_+---F5322~--+-----"~~h~m~"""'h'~_="='h~'~-="------~.----.- __ ---.------f----.------I----------4C--------+--------I___ N"'."'·"-=""'"',,'~=..,.=..~;."'·m~~.---.--_------ . !--- --1-- _+-------1
Neln_liénllr3nsferykrajUmvrámci

_____ .__ +'532=4_-I--_~~=hm="="'='-=="'=h'=-="~ ~_. . . . +,_. ~ _

__ F~=25c_.-+__ ~N=~=·~-~"~I~=;~=::=~=~~~i~='~~~=,~='~=~=~~=~=m~----~_~-------------+-------,~-------,.---------~-. -;
_ --r---- ~~_.I_-~..-="~·m-"~·~~"'-'~-.----------.---.--_+_-----.--I__--------+,--------t------- -; __.1

NllinV98tičnlln!neferyprlapěvkový-m

r_- .__~,~~-+---_;~.~pod-®~"~-~~~-i~-'m---------r_-------r_____------------. I---------+--------~---------

ROZPOCET 012.2015

NelnvesUčnftraneforyVBi'ejnymrO.{pOČ:lum

UKAZATEL Skulečnos1012.2015 plnénl
3:2

SkuleěnoeI012.2014 SchYálooy
«eeceet

116800

9883 117.76

96,83 117,76

~ 142,93

97,58 118,68

66,55 99,86

66.55 99.86

9564 102,25

PřeYOdyvlaetnlmfondlŠm~~-c.~~-~~-_t------9-9~1.-82_t_----'-17~6~.O_7-t- -'1~1~8'~8~7__1__----'~1~6~8.~OO=+-------=~I--
:1:1000:Pi'eIIodyfondukultumfcha sociálnlchpot7eb

'--- ~_~ __I-__~.~~~;=.'"='m="='oo~'~"-=,.=..=~______ 99182 1176,07 1181,87

_________ ~~~~6~-+----~PI~"~"yoo~rooo=='a~~~"=i~==""=h=.~=~==,~='"~-"--.--+ ._,-------------+-------------+-.---------------+------------~
__ ._t'536= __ -+-__ .~O=.=.="'=".=·"=-="='"='[m~~=..,.=,~"~~-=~y~·m=.._==Iv=m__ -+- ~ .~._. ._=70~.O~O_+_-----~53=.8=O~I__- __

-'-----~--+--

NeinvestJénl transfery veřejnoprávním subjelf.(ům a
mezi Denéžnfmi fondy téhož subjelltu 1251.87 1221,601029,32 1246 07

_____ ~ .__ +-".=""'="=.""="'m==""~'"='=m .__ ~f_------~~I_ __ ~ ~9=5Oo,O=O_+_----9=O=8=.6~1-t---.--
lloho: OdvodyvlastnlchldrojU Evropský(:h

spoIečoostvidor~tuEvropské

r--+ -+. ~---+-----"-ni&~pOO--"-'""-.-'=p'-'""-.-h-"-~~----.--- -------------+-----------_;-------------+-.---------.---r---------------+-------------I
OdvodyvtaslnichzdrojůEvropských
spoIeěensMdorozpoéltJEvropaké

t--+_ _+CC"'--r55="~-. ~"=""~pod="=hru=béh='=rnl=""="='h'='~''''=''="~---r---------.-__I__--.--
552 __-+N=.=·"-=lién='=-=''''='"='m~.="~''=m---__I---.------- 1---. ._

~!L~~ ~- ~:::e:~~::~:~~:zaz:,:~~~__---====-~.==888,58-~-----~9~50~.~OOo-l------~950=.O~O+----~9~08"".6=clc+·-----~9"'5-=.64O+-----~1~02~.2~5~1
Neinvesličnlp(Jjčlll1éproetiodky

___ ~ __ I-_-I~pod=nik=.="'="~;m~'="=bie=~~'m~ . .__ --1 ._
Nein_ličnlpújčenépl'Olllředky
neliskoyYm.apodobnymor~niz.aeim562

Neinvesličnllsan&lerymezinárodnimotganizacim

Neln_~ěnipůjčooépr08lfedky

______ ~. __.__I__----~:7~~C·"ys-:"~~~p~~~~~~m~p:=·s~~i~7.:~~U=·~='~"'c_
--~--~.-

-------------r------------ --------------1---------------+----------------+-------------1
veiejnýmrol:poi:lumul:emniůrovne_~~ .._. ~ __. ---------I__---------,----------i---.-----
NllinV9$ličnlpťljčooéprosthldky

1_-+--,58-5--,-----+P-řiS~"'-·'-ko~';~m-.~pod-.,~'.~'"-iu-,-im--------+----------~f---.--------_;,__-------I_------.r_-------_+__-------I
566 Nein_Učnipůjčenéprostředkyobyvatelstvu
567 Neln_tičnipťljeanéproslředkydol:shraniéi

56

-.----------f-.~------- --1-----------+---------__1__------1571

572

573

574

576

NelnvesClčnf půjčené prosti'edluf
PfelllXlyNárodnJmufondunaspoolufinlll1COv.!lnl

--·+=:;,,:,,~""';"';;.é'::7"'7:~"7,"""~"-"-.-"""~"~'"-M-"""~"'~---·---~.-- -.- .._
programuISPA
PřevodyNárodnlmufondunaspolufinancováni
programuSAPARO

PrevodyNárodnfmurondunaspolufinancovánl
__ .I___----+5~75~--I~-----+=oo~~m='='h~~~r.rn~"~·E~~~~~~h'~~=~=-=.~M~·.=é=R.~ -+-- I___------------I-------------+----------------I-------- _<

P1eYodyNárodnlmufonduna spoluftnancováni
80lIvTsejlcl8 poekytnutrmpomociČRzemhranil!i

P1eYodyNárodnfmuforldunaspoluftnancováni
komunitoirních programů

Pfevodyl:8elálnlhorOlP(létudoNárodnlhofondu
571 navymvniinlkurzových fOldllU 1- +_--------+-----

___ ~.~57~· r·----~o=~~m~'~~""~y~oo~~~~"~'OO~~~'~"----------_+----------------.-----------------f------------_f_--------------- __
67 NelnvestJčni plevody Národn;mu fondu

r--+--_+~~--_f_----+~O="'"=='-=·"~-="='"~'~~==~----------------------~----------------+_------------r---.---------+----------------I------------__I
ostmni nefnvestJčnl výdsje

BĚŽNÉVÝDAJE CELKEM 224311,25 210066,87 93,62186284,80 228316,79 112,77
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4.2.2016

Bilancepříjmůa výdajůstátníhorozpočtu
v druhovém členěni rozpočtové skladby

Obdobi:012.2015
KAPITOLA:349Energetickýregulečnfúřad "tis Kč

ROZPOČET 012.2015 Index
tilda """"PO podsesk. pO""ol

pO"" -
- ~-~---
- 612

61'

820

62

831

832

833
8335

6341

f---- --- 6342

UKAZATEL Skul9ČnosI012.2015 plněfl;
3:2

Skul9Č/lOIIt012.2014 Schválený

""""'ol
Ro~1

00 změnách 3:0

Investiční nákuIlY a souvlsej/cílllirla e , 7~7~8~9~,3~2+-----~9~9~00~,O~0~f_-----9~9~OO=,OO=.+~7~9~15~,O~9_l_--------7~9~,9,=.5+_-----''''0-''',''-6''_1
Nákupescna majelkovýchpodllú

Nákup akcii a majetkových podifu

In_tičnllntnsfery podnikatelským wb;eldum

----~:~~:~:~:~::~:7~~~~$~'~m-~""""'~'~pod~~m~~~I~=='m~-----e--------~-~------+--~----_+------;-~--------+----------
úSlre(!niúrovne

z toho: In_tičnllrarlSfa"ystálnim fircaofnlmaktivum
In_tiěnltransferyvei"ejnýmrozpOClUm
územniúrovně
vlom: fnllU8l1ěnitransfa"yobcim

--t~~--t--.:~::~~::::=;vmm-'-~I ----+ ----------j.--------+----------l------- ----+----------1---------
souhmnéhodotačnlhoYZlahu
In_tičnltransferykrnjúm vrámci

_r- +-_-;~~--+-~~==hm~0~éh~O~==-~"'~ho~~~"~~--·--r_____---f___-------4~------_+------;---------~------
-+==---r--~~~~:=;7~~~~~~~~I~I~~.7~="~~~;'~~=·m~------~-------T--------;-------+-------;---------r--------~

rozpoC:lUmUzemniúrovné

63«

6'"
6349

f-- ---~~ -
836
837
638

641

842

843

84'

845
sse
847

64

871

872

873

87'

87.

678
679

67
690

--.,-~n:-I~-O,,-~-,:,,-~~y~:.~':"-n-i~~"'~d"-:~--~~-""~~~I~~'m~f----------1--- ------+-------- ----------------1----------1
In_tičnltranshMyobyvalolslw
In_~čnjlran,fe!ydQzahranicnl
InvesUčni transferv-I-"-====~------_ ...-.------- -----------------.- ---------l-------------!---------I

:~:~~:=::==::=kým subid'Júm__ f_---- --+------+----------t-------t----------t------_..

---~~~::='O:"Cfnlým~p'c:';!~:;=::"'=~'čII;c-""~ky-_~-y7-m-""""'-~"-m-----f---~-------;_----------t_------+_---------t___----------l__------
ústřední úrovně----~---+-----I-'"~_~'='o~l~p'~~~.-~--"-""-ky-Wffi---.y--m-""""'---"-m-----+--------------+-----------~~------------~---------I-----~-----------_r------------~
ú~emnjúrovne ------------+------------InvestlčnlpUřčanépr03lfedkyprlllpě\lkoY)'m
a podobnýmorganlz:aclm
InvestičnlpUjčooéproelfedkyobyvalelslvu
In_ličnlpůjčené prostlodky dozahraničí
InvestJčnl půjéfJne prostředky

InvestičniplevooyNárodnlmulooduoaspotufinllflCOv.!ni
programu PHARE

tn_Učnlp7evodyNárodnlmulondunaspolufinancovanl
progrOlmuISPA

In_lIčnlpil:MXlyNárodnlmufondunaspofoflnancováni
progr<lmu SAPARD

In_llčni pfevody Nérodnimu klnduna spoIuftnill1COY3ni
komunit;imícn programů

Irc_lIčnl pfBlCdy ~rodnlmu fonduna ~poIufinancováni
C*lBlnlchprogr.lfrtúEvropskýchspolefenslviaČR

InllU8t1čnipř8llOdyNárodnlmu foodu fI3 spolufinancováni
!IOUVi&ejlcls poskytnuUmpomociČR zazahraniěl
O8lanl In_Hčnl převody do Národnlnofondu
Investičnl pfevody Narodn/mu fondu
Ostatnlkapilálovévýdaje
Ostatnf IuJpltatové výdaje

KAPITÁLOVÉVÝDAJE CELKEM
7789,32 9900,00 9900,00 7915,09 79.95 101,61

VÝDAJE STÁTNiHOROZPOČTUCELKEM
194074,12 238216,79 234 271,25 217 981,96 93,055,6 112,32

Rozdíl přljmů a výdajů státnlho rozpočtu 16210,85 -29102,79 -25157,25 12709,51 -50,521,2,3,4.(5,6) 78,40

50,51,52,53,54.55.56.57.59.61.62KoolrolnfllOUfel(SIlIIIkupenlpololek.) 93,05
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Období: 012.2015
KAP1TOLA'349 Energetický regulacnf úřad

Bilancepříjmůa výdajůstátníhorozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

4.2.2016

vtisKč

~pepOO_k.. poIotka

poIoiek poI~ek
UKAZATEL

I
SIwI8Čn05t012.2014 I

ROZPOČET 012.2015

Schv;iIBf1Y_.1 I Ro.tpoéet

pozmenách
SIwI8ČIlOSt012.2015 plnénl

3:2

Index

3:0

FINANcovA NI

--

Krátkodobé přijaté půjčené prostledky

6111 Krátkodobé vydané dIUhopi~'Y ~ l- t--- ._.__ . ~---- ...------~-_. _

~-+--_+--~BI_12 ,U-h-'~-.-'~~-~~Y~k-~-~-oo-OO~~-h-~~M~~-h-dl_"h~~_-'_ú__r_~-----~-~--- -----------j---------;-----------!-------

Uhrazené splatky krátkodobých piijat'(ch půJčenych
_. ~~ prostředky .. --------r------------- .._~ r-' ~ . I---_. ._. ~

.------t-------r--------- .----~ ---------1------ _

Změna stavu kratkodobych prostfedku

-r__ _+_--+·~,="-_+_"ca-~ban~k='~=;'~húč~-='''''~h----------+_-------f__-------_t_-------_t_------t_-------~--f------- _

Změna stavu bankovnfch účtu krátkdobých prostředku

_·-t----I---·-I~"-"~-,'- ..-"-I'-h-'~~Č~""~h~"'=ti~",~kI="~.~tvoI~;~k""=-,d="=OS~F~A~_+-----~-----~.-t___---- .._____.--.---t-----.----------+----- __ ~I
I--- __ I- ~ ~. Aldlvni krátkodobé operace řlzenllikvidity - pil/my

----r'="~' _+_Ak=ti~=Ik="'=~=-==-="'~.~fI="'"=;=lik=~=·di~Iy--vy~-~da~;.-_+-------+_--------f__------~------_t_---------- - _

Dlouhodobé vydané dluhopisy

~- .__ . - .~_ I-- _~ _

f-- __-1"'''-'-' _ _I_~---;-"'-.-~----fi-"'"-'-'"'---"'------
6121

6122
"23

~-----~------+--------------I----~-~~--r_-----------~~--~----------I------------4

Uhrazené splátky dlouhodobych vydanych dluhopisu
DIouh<xfobépřijaté půjčené prostředky

--------r--~--~r______~---------__t------ .....

Uhrazené splátky dJOIJhodobychpnJatych pújčen'(ch

___ ~.~24~_--t'~'"'='7.::.~-ed=,~c-ú~---cdlc-'"~hoo~oo7y,~h-p'-"7."c-edk~úc-"-a~ban~kc-'-~~I'~h_I_---~---r_-------- --~----t____~------+_------~+---------
6125 účtech

"

6128 Aktivni dlouhodobé operaceřizeni likvidity- vYdaje

82'

6215

---r----~--- ---------~-----------_t_--~--
-.-----~-_+_-------t_---------- ------t----.--~--- ..-I______-----

Krátkodobé financováni

~~---_+-----~"~27~--~Ak-ti--~-'-dW--hOOOOé---~~z--.-řr~~I-lik-"d-;cy~-~~~ljm__Y~~~------------ ______

612 Dlouhodobé financováni~-I--_+=-~_t_--+"'=====~-------~~---------
Financováni z tuzemska cel«em

'--I--- ~~"~_fK='.~~=""~OOé=~=an~.~d=I""""=""_Y_I_--

>-_>-->---1-"82=" -t-Uh='~=~é s=pI.~~Y~k~'.=~=oo=OO~~=h~vyda="~~~h~dl=""""'='"=-_t_---------t------.-!------~-~-_+----~---r___------_t_-------_I
~_+--_+-----F82~"~-IKffi==~~OOOOé==~p~~~.~~~~I'=~=.~~="="=ed~kY~--~---_I_+- ~ ~------- ~ __~ ~------------ .....

Uhrazené splátky kr.itkOOobych pi'ijatYch půjčenych
I---- 1 ~ F~~"="~ed=k"~----~-----~- ~ . .-t--._-

Změna staw bankovnlch účtů krátkdobych prostfedků
ze zahraničí jinych než ze zahraničních dlouhodobých
úvěrů

822'

.222
Dlouhodobé vydané dluhopisy

Uhrazené splátky dlouhodobých vydanych dluhopisů

Dlouhodobé přijaté půjčené prostledky

~----;r----~---- r-----------.-.---~----~r----~------->------_1

-~-------_t_----~-~----r___________--------I---·--~-----I

---- -------r-------- --- ..--------1-------.-_

r-_+----t-----F82~'~7--+_Ak~ti~=Ik~"'=~=0000é==-~-..,===.-'-"=~=;~"'=.=·di~cy~-~~,~lm~Y__-+ r I-------------_!_------------+_-----------,.----- __----- ____
6216 Aktivní krátkodobé operace řlzeni likvidity - vYdaje

822

f-- ~- ~- Il3OO

830'

--.."."
830

83
84"

8414

8417

'<1'
~ --~
-- --~. 8427

Změna stavu bankovnlch Učtil krátkodobých prostředku
8216 z dlouhodob'(ch úvěru ze zahraničí

Financováni ze zahranlél celkem
Pohyby na účtech pro financovánI nepatllcl na Jiné
financuj lel položky --------r-------~.----~---r_---~----,__----------~_I_-----___I
P~evodyve vztahu k úvěrům od Evropské investiční
""'ky
Operace na bankovnlch účtech státnich finančnich

~--;~~~:~~~~~~~~~:c-~7~~~,:,=~7~rnm~OS=:~~~"~I~--a7.""I"c-M-J~-In7.--+-------~-----~---------I-------------T-------------r--------------~-~~------------I
financujíci položky
Pohyby na účtech pro financovi mf nepatřicl na Jiné

OnancujJcl DOloiJr.y 1- ~_~_~ __I_-----__I

-----I~~--~~~~~=OO~00é~.~,p~~~~=~~:~·!=~700~~=~~~~~~=~7'~~h-~~IČ-~~~~h--+-----------~----------------I-------------r------------+---~---------~-t------
~ ___;~~~"~U~ed7kú~~~--~~~~---~__I-------------~----------_+------------_r---- ~ ~ __,

Krátkodobé aktivnl financováni zjademého a
důchodového účtu ~přljmy

----~---+----_ .._-----------+-------__,-----~---

Krátkodobé aktivnl financovánI zjademého a
důchodového Učtu ~vydaje

8428
Dlouhodobé aktivn! financovánI zj3demého a
důchodového účtu - vydaje

Ktátkodobéaklivnl financováni zjademéhoa -- --------~------
důchodového účtu~+---f=-~~~~~- __-------I____. ~ . I______'-----r__------.---~--- ..---- _
D!ouhcxfobé aktivní financováni z jaderného a
důchodového ůčtu - přlJmy

-~---------------~------,__------~-------I--------------I

I I I 78,40 1

Uhrazené splátky dlouhodobych piiJarych půjčených

__~~----~.~~4---rP'-"-"ed--kú----------------------~-----------_+------------_I_- ~-----------__,~--------------+_-------------
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovnlch

1-__+--+----+"'22""~--t"=-Č~I"'=h'-c-~~-- -----l__-------_+_-------I-- __ ~ ~ . --..-l----------
8221 Ak.tivnldlouhodobé operace řlzenllikvidity ~přlJmy

t-_-+_-+ f-"82=28~_+Ak~'~~I-d~''"~hOO__OOé~-~'''=.~''~'''''~I~II~k~=·di=ly--"",~-=a=j.__-+ _
Dlouhodobé financováni

Dluhodobé aktivní financováni z jaderného a

I---I----~ ----+~"'~c=,:,,=O;:7cr:ii-n=:~~o=Č:'7~n~I-Zj~.d7e-m7.hc-o-a~d~ú,~ho-d~o,~'~ho-r------- ....--'---r----'-------~--;_-------- ~.------._~----------
~_~ __f------ '"'ú~ét-u--~~ __- __-- __--- +- ---;_~ _

Operace z peněžních účtů organizace nemajlc!

r-_r __-+ -FMO='~_+'~h=w~"'~I~~p="7Imc_ú~.~""'=a~jů~.~.d=n~'oo~~~loru=7~~--r_---~--------------------,;__-----------~------------_r---------------~----------
Nerealizované kursové rozdlly pohybu na devizových

I--- ~-~ _-I'890='__-Eú"'''"'=h~~_,--_,~---.-------- ..- ---~-t------_.---_. . _
e-- _ _I_----+890=~'--_,_,Nepc'_-~~-.~-"'~,~~y~"'~o~~~.-"'~II'-;-"~hoo~ek~---_+~~---------Ir------_+------_r---------~------~·----I____.-- I
1---1-__ 890",- _-+ t-0-.ťP_.. _~_ ....p<>Ioi~-k'"y-k+_pen-.--'=";~m._'~-"'-'m~----~-~--.---;---------_+------_t_--~----- .__~ _

Opravné potožhy k peněinfm operac/m

FINANCQVAN CELKEM
(1+2+3+4H5+6)+8

I I Kontrola - rozdíl salda SR a financovaní 16210,85 -29102,79 -25157,25 12709,51

vysv6Ui~y:

POD -pododdll
P -_
PSP-pad_lwpenlpoloiok
SP -_Iwpenlpolotek

.) Pffjmy z pojistnéhona 5Z a přispévek na politiku zaměstnanostíse vykazuji v podrobnějšim členění položek
na PSP 161 a 162 rozp. skladby

Ul Poznámka: Položky1119,1129, 1219, 1409a1529 (pi'ljmy ze starédaňovésoustavy)zahmuty
v PSP 170 Ostatnídaňové příjmy
poloŽky1122a 1123 jsou pi'íimem územníchsamosprávnýchcelků

Strana6



Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energelický regulační úřad

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

217 981,96 112,32

Schválený

rozpočet

R O Z P O é E T 012.2015
Rozpočet

po změnách

Skutečnost 012.2015Skutečnost 012.2014

-+~_l_lc_es-'.n__{__hos~pod-M-stv__{--_. ~~ . ~~

1-+-4F--4f-'S.~prá_va__v._z_em_ěd_ě._{st_vf~' I---- ~~~ t-----------.----~--+_----.---

~_~.-'-7.-I_R-"y"'ba=·'=st-v{--------.--.-------I_______- ~ 1___~~ __ .~_~ __ _I_---------

UKAZATEL

Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

Zemědělský a lesnický vyzkum a vyvoj
Ostatní činrost a nespeciňkované výdaje

10 Zemědělství,lesni hospodáfstvi a rybářství

ZEMĚDĚLSTVí, LESNí HOSPODÁŘSTVí
A RYBÁŘSTVí

Záležitosti těžebnlho pnimyslu a energetiky

Ostatnl odvětvové a oborové zéležftostl
v průmyslu a stavebnicM

213 Zahraničnlobchod

4.2.2016

v tis Kč

3:2 3:0

% Index I
Plnění Sk012.20151Sk012.2014

--------_I_-~--- f---.-- __

--·----·--r--------------r_-----~-~-------·----~r·---_I_-----I

Regulace zemědělské produkce, organizace trhu

_~_ ~=kytování podpor ----~--~~--r__----------t_-----~--_I_~---+_----_I

Ostatní činnost a nespecifikovanévýdaje

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

---~~~_.--!---------+-------------------I----+------I

194074,12

Vnitrn!obchod,službyacestovníruch .---t-----------------!---------+_---------_I_-- . -rt -f- ---j
Správavodvětvt energetiky,průmyslu,stavebnictvl,

>-- ". obchodua služeb ---4> 1_9_4_0_7_4~,1_2_1- 2_3_8_2_1_6~,7_9_+ ----'2"'3'-'4,,2"'7,,1"',2"'5'-+ ---'2"-1,,7,,9=-8=-1'-',=-96'-+_-'9-=3""0",5+__ 1,-1,-,2,,-,3,,,2=-1
Výzkumavývojv průmyslu,stavebnictvl,

218 obchoduaslužbách

Pozemní komunikace
I--I--~---'+----'---'-------------~------------·---~-~~-----~r_---------------;_------------------I__--------------_I_------+--------~

~--F='---+_S'--iln~ič'--n{-'d'-'op-~-va----------------------------~----~--- r_----- ~___+_--------------~---I-----------------~-------+---------~

I--I_F'="'--+-V-"n~'-'ro"'zem"___s_káa'----'ná-'-m~ornip,,{a'-'vba=-__~ +-_ -------__I---------.f---------_I_-----I------I
Železničnldoprava1--{1--~'--~~~~~~---------·-----------------~ ___4-----------------I_------------------r_--------------_+------+-----~--__I
CiviJnlleteckádopravaI-I---t---t-------~------------.--- --- -
Správavdopravě

227 Dopravaostatních drah

228 Vyzkumvdopravě

238216,79 234 271,25 93,05

.------ --I----------.--t----------.----+-----~----1---.--~-----~

--.----------~-----------------_r------------------r____--------------r__.----+-----------~

229 Ostatníčinnostanespecifikovanévýdajevdopravě

22 Doprava

231 Pitnávoda

------___4c·-----------------------~------------T_------r_--------i

t--1>__-t----+-V-OO-o-OO-spod~-á-rs~~-~~·--um--a~~~-'-'j'----._~~ ~ --------r--~--------------r_---------------+-----------------I__------I__--------i
Ostatnlčinnost anespecifikovanévýdaje

1-I>---t-'----+-----------~------~~------------I---------------~r_----------------+---------------___4f-----------------;--------+_--------;
Vodní hospodářstviI--I-----I-----~----~-~ --- ..----+---~. ·---·---~--{-----~-----_I_--------+__--------t---_I_-------j
ČinnostispojůI-I-+'----I----~~-~----------.---I-.-------~-- r-----------_+--------+_-------~__t---_+-~
Správave spojlch

232 Odváděniačistěnlodpadnfchvod
I-If--+---I-------~---·-----~--~t__~~~~------I---------_I_---------t-- -------;--- -__+_----_1

1-I__+-__+_v-oo-n-It-Ok~y-a-~--o-hos~pod--áť-Ská--d-{{a-----~---~~+-. ----___4'------------------;------------------.1--------------------- ~____+_~-------_I

I--I__+__--+-V-oo-a-v-z-em-ě-d-.~-k-é-kffi~jin-ě----------------------j------------------I__-------~--------r-----------------_.--------.-------.-+-----.--r-------~

_I-__-+_S~p~_·va__~__~__nl_m_~.~__á_'stv__i__·__~ r . -----+----------------+---------~-----___4r_--------------_t-------;---------~
ll.
'39

23

'"
aae,..

2'

- ~-
25'
'53

'"
'56

25

at

Výzkumavywj ve spojlch

Ostatníčinnostanespecifikovanévýdajevespojlch

SpojeI--I~.I---+-~~--~---_._-------+------_._----_._--
Podporapodnikáni

-I>--~~--------------~----t_----------- .-.--------r_-----------~~------------r_--~----~
Všeobecnépracovnízáležitosti

Všeobecnéhospodářskéslužby

----~-__t__---~------~.-------.---r_-------_;_------------ -.----,-----___'
Všeobecnéfinančnlzáležitosti-r---I·~~r_----------------------~---------- ~~---~~-~

Všeobecnáhospodářská správa
Výzkumavývoj voblastivšeobecných
bospcdéřskýchzáležitosti

Ostatní činnostianespecifikovanévýdaje
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatni
ekonomické funkce

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNí ODVĚTVí
HOSPODÁŘSTVí 194074,12 238216,79 234 271,25 217981,96 93,05 112,32
Zařfzenl pi'edškolnfvýchovyazákladnlhovzdělávániH~-I---I----~--~-~---------,----~---~--~~ ~~~-----~r_- -------
Střednlvzděláváni a vzděláváni v konzervatořích

~-+-'~+------------------~ -~----------··---~~-~~---------r--------_I_----·I-------,
Školskázařízeni provýkonúatavntaochrannévýchovy

~-+-''---+=O~sta~t-n{~za-'~{Z-en--,i~SO-LMSe-c.é--cj{--,cl-s-vy~.c~OO-vo-u--~~~__.__--~~.----~~-~---r_----~-----r-----------_.---
_~_ ~vzdělánímmládeže

-~----+---~.-_._~--

Školyzajišťujíc!vyMlodbomévzděláváni
-----~.--I-------- ..-----~-+_-------___4r_----------r-----~-~t-------1------

~~ ._~. Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)

~~-- ----~t------------ r-----~--~~---r__---.--~---~~--I---I-------~---

---~----------.--t_--.--------~.----~-.____-----i-------I------.----

1-1-__322

Zařřzeni vysokoškolskéhovzděláváni
Hf----t=~cl----~---------·--------- ------.----~--r____---.-----~-~.-----__t__-----

1-1_-1-"-' ~~~~,I__-z-to-ho;-~~mavývoj navysokých~~~ ._._ ----.-__t__--------- r---.----------t_----~---___;---_+----_I
O~tnizať/zenlsouvis.svysokoškolskýmvzděláván!~

323 Zájmovéstudium=·-I>--~----------- ---------------- ---- --~----------Ir_------~-- - -- --.- -.--r-----~~- --------.-- -~~.~.~-
326 Správavevzděláváni=·-II~----~--.--- ..------ .__._---~~---r---------~--~---~-~------.__---------~~--- 1--------

_~ Vyzkumškolstvíavz~~~n~ _

329 Ostatníčinnostanespecifikovanévydaje
=~:_--=-~ání a ško/s~é služby (oddíl 32)

at.
I-Ie_'_'+ __ +,!zdě/ávání a školské služby (oddil31 + 32) __

-----------r_---------~~~~.-------->--------
r----~------r-------~-- - -~-----~---t____-~-.---.---t-----

---------~--t___~-~._-------- ~-----,.-J___---t______-------
1---- ~~---~~~~ ~ .__~ _

Ochranapamátekapéčeokultumidědictvl
anárodnlahistorick~~po_v_._do_m_{~ . ~_~_ ~. ~ ,_'-- .~ _aaz

--------I-----------~-- I--_.__~ - --t--------~~~~~--
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Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

UKAZATEL

Sociální služby a společné činnosti v sociálním
43 zabezpečenía politice zaměstnanosti

SOCIÁLNí VĚCI A POLITIKA
ZAMĚSTNANOSTI

__ ~_ Vojenskáobrana

516 Státnlsprávavevojenskéobraně

Zabezpečenípotřebozbrojenýchsil

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Schválený

rozpočet

R o Z POČ: ET 012.2015
Rozpočet

po změnách

Skutečnost012.2014 Skutečnost012.2015

4.2.2016

vtis Kč

3:2 3:0

% Index I
Plnění 5k012.201515kOI2.2014

~~"-~----'----~~-I---- __~~_._

112,32

~~~~------- --~~~--

------~~--------r-~--.--~~~~_+~~~~~~~~;_~--~~~--.-

StátnízastupřteIsM

·-·~~·------------r--------~_·_-~---t-~~~~~--~-t~~~-----~~-I~~~--+~~~~---I

---'~-'~~~'r-~~~~-'~~-+~~~~'-~~---'~~~~~~--~_+~'------~--'---

~~~~--'~~~~--~~~~~-r~~------------~r-~~~~-'~~-r~---- .~~--~

_.~~-----_.-

výzkum a vývoj v oblastiobranyH~t___~+-~~~~~~~~~~~--- -~~~+-~~~---~~~-t-~~~- -'-~~-r--~----~--~---""'-~~~~----- ~.~---~--
519 Ostatn!záležitostiobrany

51 Obrana......I~t___~+-~=--~~~~~-_··_---~---·- r--'--~~~'--~--_+~~~-'---_--~~~~--~~---~~ -----~~-.----------------
Ochrana obyvatelstva

......1~F~=2~+-H~~~~á_ffi_~_o~~~u~e~nr~p~ro~~~·~o~w~&a~~~~~~~~-+~~----~~~~+_--'~~~~~~-+~-----'~~~~'r--"---------.~~+-~~--I"~

H_+5",26'--+,S"tácctnc_rs",P-,rá_va,-v,-o",b.=~",st,-iho=s~=á",ffik=Yc",h..:c0!::~:.::u..::en.::.r~~~~+-~~~~~~~-------------r---- ~~~--+---~~--~~~--Ir-~~-+'--~--
527 Krizovéi'/zeníH-~~+-~~~~~~~~~~~~~--~~-+~.-~--~ ~~

Výzkuma vývojv oblasti civilní pfipravenosti
nakrizovéstavy

~----~~~-_ ..,,..~~~.~.-------~-------~.------
~~---~~~-- r----.~~-.~~+---~~I___~~~__.

Zahraničnlslužbaa záležitosti
(nezafazenév jiny-chfunkclch)

I-I~r~~.,--~o~sta=m~r~~~I",~","~ost~i~b~~p~~oo=st.::.i=a~v~=e2jn~é",ho~~",'á=d=kU~~__+-~~~~~ '-+~~~~~~~~+-~ ~~~~-r'~~~~~~ ~~~ __
Bezpečnost a veřejný pořádek531--l~·I-~+-~~-·~~~~~~~~-- .---~~.-- -------.-----.---t----------~--.--------- -------.----------- ---.----.~~~~-t-~~~+---

541 Ůstavnlsoudnictvl--I~~~~~~~~~~~~--.~~---------r_------~~--._+.--~~~~~~.--r_~~~--.~~~_+~~~~~~~~;_~~--~------
542 Soudnictvf

Hf--+--~+-~~~~~~~~~-~-~.~~~----f___. --.~--~--.-._r~~~~~~~- -,~--.~~~~----- ~---------~-~- .--~~~--I

-l--~ Vefejna ochrana

~r-+-'---t__V~~-k-um~v-ob-~-&-i~prá-m~io-c-hm-n~y~---~----~--_7~~~--..-~~~+_~~~~~~~_+~.-----~~~~~r_~~~~~~~_+~--.~_r---------
OstatnfzáležitostiprávnlochranyHI___+-'--+-~~~~~~~~~~~--~---- -~+_~----~~----- ----------..~~~._t~~~~~~~~_r~~- -~~~~--+~~~+_~~~~~

H~+6-""~.I__'Ka"'n.c.c"'elá='-"p-'rez.=~cce"-n~ta-'re"p"'u=bli:;cky'--~--.~--~---.~--.--.~--.~~--~-+---~~~-~~~~.---.-~---------....____~~.----~I--.~---f---~-~-

521

528

Ostatnlzáležitosticivilnfpřipravenostipro krizovéstavy

52 Civilní připravenost na krizová stavy

-.------.---~~~-~--------~- ~~~~~-.------~-.~-- ..--.--I___.-----.t___.-.--- ...--.-

~~~~~~-----~-~------- ----1------------

~--.~--~~+_~~.~~~- ---r----.~~~.-----~ ~--.---

194074,12
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238216,79 234271,25 217 981,96 93,05

Ostatní činnosti

Bezpečnosta veřejny-pořádek
z toho:Činnostústfednlhoorgánustátnl správy

v oblastibezpečnostia veřejnéhopořádku

~~r-~~V~~~·-ku-m-v-e-stá-·-tn-rs~p-rá-w-a-~~m-~~p-rá-~--~---~~---I.~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~~--~~~--_o_~--~~~~~--T-~--.~ __
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621 Ostatníveřejné služby
~~t---~i-=Za..,h-ra-n""ičn..,r~~~m-o-c-a~m~ez..,i:-nác-rod-c-nlc-spo~ru-p..,rá:-ce--~~~~+-~~~~~~~_+~----~~~~~..,_-~--·-~-----~~~~-··~~~+__~~--r~-~~~----I

1--l~~~_2~.~0i-M-e-n-~~ffi-Ze-ná-)~~~~~~~~~---·--t__--~~~~~~--1--~~~~~------.~~~--~~~~-_t~~-~~~--~_+~~--~.~~-~-

62 Jiné veřejné služby a činností-t-_+~ ........-~~~~~~~~~~~~------I___ -- ~ I_______._. _

631 Obecnépřljmy a výdaje finančnlchoperaciHf-+__~·I-~~~~~~~~~~~~--·--- -.-~~--------->-.----.----~~~,_..~~~~~~~_r---~--------- ~~--- ...~~----
Pojištěn! funkčně nespecifikovanéH-+--~+-~~~~~~~~---·--~------~---t_~~~~--··-·---~~~-·~~-~~~--~~~--_r--~----~--~- ---.----.~~~~- ..-

......1--+--~+_P-'e-vod~y-vla-st-n-im-l-o-M-ú-m-v-ro-z~~-čt-ec-h-u-·z_em~nr_ú_ro,-'m~é~~~-------------- __ --.~~--------r___----.-.---.-~-,...~~~------.-- +__~~ _
Ostatnífinančnloperace......I~·~~+_~~~~~~~--~~~~~--~~_r~~---~~~--··~r__--------··---- ------·--~~~_r~~~~--·~~-------~--t___~~~~-I
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559 záchrannéhosystému
Požámí ochrana a integrovaný záchranný

55 systém

BEZPEČNOST STÁTU A pRÁVNí OCHRANA

Zastupitelskéorgány

613 NejyYŠsIkontrolníúřad
VšeobecnávnMnfstátnl správa

614 (nezařazenáv jiných funkcich)

Regionil/nía mlstnf správa
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a politické strany61
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Ostatníčinoosti

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

1 až 6 VÝDAJE STÁTNíHO ROZPOČTU CELKEM



Příloha č. 2

Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 - 2015



KAPITOLA: 349 - ERÚ

Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 - 2015 (příjmy)
Skutečnost v letech 2010 - 2015

Bilance příjmů v druhovém členění rozpočtové skladby

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost schválený rozpočet skutečnostrozpočet po změnách % s1.8/s1.7% s1.8/s1.5UKAZATEL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1361 Správni poplatky 16397,35 10405,30 2490,00 11374,55 6352,35 985,00 985,00 10611,60 1077,32 167,05
1371 Poplatek na činnost ERÚ 49741,78 198967,12 200482,01 202129,00 202129,00 202129,64 100,00 100,82
2111 Přijmy z poskytovánislužeb a výrobků 8,56 31,83 0,67 16,56 13,60 48,56 357,06
2141 Přijmyz úroků 1,08 0,23
2212 Sankčni platbypřijaté od jiných subjektů 789.00 268,00 2407,99 6143,43 2959,24 6000,00 6000,00 17393,12 289,89 587,76
2310 Přijmy z prodeje krátko a drob.dlouh.majetku 0,47 1,10 0,39 35,45
2322 Přijatépojistnénáhrady 223,51 695,79 48,32 43,77 68,36 156,18
2324 Přijaténekapitálovépřispěvkya náhrady 74,78 60,76 31,75 37,12 308,11 386,78 125,53
2328 Neidentifikovanépřijmy
2329 Ostatni nedaňové přijmyjinde nezařazené 5,30 0,82 0,59 0,59
3113 Přijmyz prodejeost.hmot.dlouh.majetku 0,70 222,10 4,50
4132 Převodyz ostatnich vlastnichfondů 363,08 77,90 207,68 207,68 124,80 53,02 42,48
4218 Investični převodyz Národnihofondu 2894,49

CELKEM 20758,32 11762,73 S4880,46 216799,87 210284,98 209114,00 209114,00 230691,47 110,32 109,70

vtis Kč
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Příloha č. 3

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2015 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015 (závazné ukazatele kapitoly - meziroční
porovnání)
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Příloha č. 4

Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - Hlav - za rok 2015
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Příloha č. 5

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 (Tabulka č. 3)
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Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2015 (Tabulka č. 7)

Program 149010 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ

Příloha č. 6
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Tabulka č.13

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku v roce 2015

castkv uvadenv v korunách
Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

Číslo Název ukazatele Počáteční Stav po Skutečnost Nečerpáno
řádku stav změnách k 31.12. celkem

1 2 3 4 5

Kapitola 349 Energetický regulační úřad I
149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu
5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 14450000 1445000C 13567884.3S 882115.61

5570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne 13004027 1300402/ 13004 026.6<

5575 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VOS) 27454027 27454027 13567884.35 13886 142.23

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 990000C 9900000 5855674.4< 4044325.51

6570a VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 206000C 2059420.0C 580.0C

6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne 13864212 1180421. 11804211.9C

6575 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VOS) 23764212 23764212 7915094.4, 15849117.48

Výdaje programu celkem 51 218239 51 218239 21 482 978.81 29735259.71

Výdaje SR celkem 24350000 2435000C 19423 558.81 4926441.15

I Souhrnné údaje kapitoly č.349
5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 14450000 14450000 13567 884.3~ 882115.61

5570c VOS - rozpočet kapítoly správce programu - NNV projektu- ne 13004027 13004027 13004 026.6,

5575 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VOS) 27454027 2745402J 13567884.39 13886 142.2,

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 9900000 990000C 5855674.42 4044 325.5E

6570a VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 2060000 2059420.0C 580.0C

6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne 13864212 11804212 11804211.9C

6575 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VOS) 23764212 2376421, 7915094.42 15849117.4E

Výdaje kapitoly celkem 51 218235 51 218235 21 482 978.81 29735259.71

Výdaje SR celkem 24350000 24350000 19423558.81 4926441.19

Souhrnné údaje za kapitoly celkem
ISouhrné údaje všech kapitol I 51 218239 51 218239 21482 978.81 29735259.71

IVýdaje SR celkem I 2435000 24350000 19423558.81 4926441.15

Strana: 1 f 1



Tabulka č.13A

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v
roce 2015

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce
Číslo Název ukazatele Stav po změnách Skutečnost Nečerpánořádku k31.12.

1 2 3 4

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

14901 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu
149V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu
149V011000001 Programové vybavení

:
5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 2330000.00 2128720.21 201 279.79
5570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 970836.00 970836.00
6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 229000000 572330.00 1 717670.00
6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1 73740140 1 73740140
149V011000002 Výpočetní technika

5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 1 300000.00 1 294512.10 5487.90
5570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 535189.10 535189.10
6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 3100000.00 1 218840.59 1881 15941
6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 5944543.70 5944543.70
149V011000003 Zabezpečovací a komunikačni systémy

5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 400000.00 244904.86 155095.14
5570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 664458.80 664458.80
6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 910000.00 908763.26 1 236.74
6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1303457.20 1303457.20
149V011000004 Provoz icr
5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 9600000.00 917474749 425252.51
5570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 9244539.98 9244539.98
149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 82000000 724999.73 95000.27
5570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1589002.74 1 589002.74
149V012000001 Budovy a stavby

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 500000.00 229670.00 270330.00
6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1 574360.00 1 574360.00
149V012000002 Dopravní prostředky

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 200000000 1853720.00 146280.00
6570a VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 2060000.00 2059420.00 580.00
6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 32861.00 32861.00
149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 1 100000.00 1072 350.57 2764943
6570c VOS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1 211 588.60 1 211 588.60

Celkem za titul 149V01

Celkem za program 14901

Celkem za kapitolu 349

51 218238.52

51 218238.52

51 218238.52

21 482 978.81

21 482978.81

21 482 978.81

29735259.71

29735259.71

29735259.71
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Příloha č. 7

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2015
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Příloha č. 8

Přehled rozpočtových opatření za rok 2015- sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2015- detailní přehled
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Lic; ERUJ (ginis M) * * * GIN r S S t a n dar d - U C R * * * Strana: 1

*******************************************************************************************************************************************************************************
IČO; 70894451 Energetický reg. úřad Čas 07: 17: 45
UCS; 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 19.01.2016

R O Z POČ T O V É Z Á prs Y s popisy řádJců - opis 0000ALV02JFS
70894451 Energetický regulačni úřad UCRSP00601112004 07: 31

**************************************************************************************************************************************************.****************************
ucs NS H Rok Mě De Doklad SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS PRJ Přijmy Výdaje

70894451 70994451 3 2015 1 2 000002
* rozpočtové opa tření č • 1
70994451 70894451 3 2015 1 2 000002

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
223 0010 110000000 216100 51680000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 9 400 000,00

* rozpočtové opatřeni č • 1
223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 -9 400 000,00

Celkem za NS: 70894451
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Rozdíl Přijmy-Výdaje;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00

0,00 0,00
0,00



Lic: ERUJ (ginis Ml • •• GIN I S S t a n dar d - U CR. • • Strana: 2

.* •• ***********************************.*******************************************************************.*************************************.***.*.******** ••*************
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas 07:23:51
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum.: 19.01.2016

R O Z POČ T O V É Z A P I S 'f. s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS
NS 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07: 31

*******************************************************************************************************************************************************************************
UCS NS H Rok Mě De Doklad SO AO ZOR ODPA POL ZJ OZ ORJ ORG PVS Přijmy Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 25 2015 1 2 000003
* rozpočtové opatřeni č • 2
70894451 70894451 25 2015 1 2 000003
* rozpočtová opa třeni č • 2
70894451 70894451 25 2015 1 2 000003

723 0001 410000000 216100 61230000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 149012000002 -2 060 000,00

723 0008 410000000 216100 61230000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000002 2 060 000,00

* rozpočtové opa třeni č • 2
223 0010 410000000 216100 61230000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000002 0,00 2 060 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem za NS: 70894451 0,00 2 060 000,00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem:
Rozdíl Příjmy-výdaje:

0,00 2 060 000,00
-2 060 000,00



IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Lic: ERUJ(ginis M) * * * GIN I S S t a n dar d - UC R * * * Strana: 3
******************************************************************************************"''''*******'''*'''*************************************************************************

R O Z poč T O V E: Z Á P I S Y s popisy řádkú - opis

Čas 07:25:40
Datum:19.01.2016

OOOOALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 31NS 70894451 Energetický regulační 'Úřad

ues NS H Rok Mě DeDoklad

*********"'****************************************"''''******************************************************************"'********************************************************

723 0001 410000000 216100 50140000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -222 000,00

0,00 222 000,00

0,00 222 000,00

0,00 -870 000,00

0,00 870 000,00

0,00 870 000,00

0,00 -450 000,00

0,00 450 000,00

0,00 450 000,00

0,00 -70 000,00

0,00 70 000,00

0,00 70 000,00

0,00 -2 369 000,00

0,00 1 742 000,00

0,00 1 742 000,00

0,00 627 000,00

0,00 627 000,00

0,00 -5 875 000,00

0,00 5 875 000,00

0,00 5 875 000,00

SU AU ZDR ODPA POL ZJ UZ PříjmyORJ ORG I'VS PRJ Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3
70994451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtove opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtovEtopatření Č. 3
708944.51 70a94451 25 :W1!'> a 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtovEtopatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtove opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtovÉ!opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtovÉ!opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtove opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatření Č. 3
70894451 70894451 25 2015 2 17 000001
* rozpočtové opatřeni Č. 3

723 0008 410000000 216100 50140000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 50140000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 59090000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0009 410000000 216100 50210000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 50210000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 51540000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0009 410000000 216100 50240000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 50240000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 59090000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0008 410000000 216100 53420000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 53420000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 51690000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0008 410000000 216100 50310000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 50310000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0008 410000000 216100 50320000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 50320000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 51640000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0008 410000000 216100 50110000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 50HOOOO 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00 9 856 000,00
-9 856 000,00

Celkemza NS: 70994451 0,00 9 856 000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Rozdíl příjmy-Výdaje:



Lic: &RUJ (ginis M) • •• GIN I S S t a n dar d - U CR •• * Strana:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••••• *.****•••••••••••• *.****.* ••••• *•••••••• ***.***.******••*••••••••••••••••••••••••••• **••*********•••••• ***.*
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas 07:27:36
UCS: 70894451 Energetický regulačni úřad Datum: 19.01.2016

R O Z POČ T O V É Z Á P I S Y s popisy řádlcú - opis 0000ALV02JFS
NS 70894451 Energetický regul.aČni úřad UCRSP006 01112004 07: 31

*******.******.*.*.****.***.********************.**.*******************.**.**••**•••*****************************************.**********************.***••**************.*.**.*
NS H Rok Mě De Doklad 50 AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS Přijmy Výdaje

70894451 70894451 7 2015 4 20 000001
* rozpočtové opa třeni č • 4
70894451 70894451 7 2015 4 20 000001
11 rozpočtové opa třeni č. 4
70894451 70894451 7 2015 4 20 000001
ll' soepcčccvé opatřeni ě • 4
70894451 70894451 7 2015 4 20 000001

223 0010 110000000 216100 51370000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -2 000 000,00

223 0010 110000000 216100 51540000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -200 000,00

223 0010 110000000 216100 51640000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -2 000 000,00

223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -528 693,00
ll' rozpočtové opatření č • 4

Celkem za NS: 70894451 0,00 -4 728 693,00

Celkem: 0,00 -4 729 693,00
4 728 693,00Rozdíl při jmy-výda je:



Lic; ERO'J (ginis Ml .** GINrS Standard-UCR .** Strana;

IČO: 70894451 Energetický reg. uřad
UCS: 70994451 Energetický regulačni Uřad

.** ••**••• **.*****.****************************************** •••• ***********************.*.********************** •• *****•• ***********.*****************.***********.***********

NS 70994451 Energetický regulační úřad
R O Z POČ T O v É Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

čas 07:29:59
Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS
tJCRSP006 01112004 07:31

*************************.************************.**************************'**********************'************'*'*************************************.*********************.***
NS H Rok Mě De Doklad 50' AU ZDR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS' PRJ Příjmy Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70994451 70994451 3 2015 5 21 000001
* rozpočtové opatřeni ě • 5
70994451 70894451 3 2015 5 21 000001

223 0010 110000000 216100 51710000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 200 000,00

* rozpočtové opatření č • 5
223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -200 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 0,00 0,00
Rozdil Přijmy-výdaje: 0,00



IČO; 70894451 Energetický reg. úřad
UCS; 70894451 Energetický regulační Uřad

Lic: ERUJ (ginis M) • •• GIN I s S t a n dar d - U CR· • • Strana; 6
••••••••••••••••••••••••••• * *•••••••••••••••• ****••••••• ******.*.******** ••**.**.** ..*.*******.**.****.**.*****

NS 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07: 31

*****************.******************.*.******.********.*.* ••**************************.****.***** ••******••**.****.********.********.*******.***********.*.**.****.*******.****

R O Z POČ T O v E Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

Čas 07:30:18
Datum; 19.01.2016

0000ALV02JFS

ues H Rok Mě De Doklad SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS Příjmy Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 3 2015 6 1 000001
* rozpočtové opatření Č. 6
70894451 70894451 3 2015 6 1 000001

223 0010 110000000 216100 51330000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 20 000,00

.. rozpočtové opatření č • 6
223 0010 110000000 216100 51610000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -20 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 0,00 0,00
Rozdíl Příjmy-výdaje: 0,00



Lic: ERUJ (gini.s Ml *** GINIS standard-UCR *** Strana:
*******************************************************************************************************************************************************************************

R O Z POČ T o v É Z Á P I S Y s popisy řadků - opis

Čas 08:48:37
Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 31

IČO: 70894451 Energetický req. úřad
UCS: 70894451 Energetický regulačni úřad

NS 70894451 EnerqeticJtý regulační úřad

ves H Rok Mě De Doklad

*..*****************************************************************************************************************************************************************************

223 0010 110000000 216100 51520000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 450 000,00

0,00 -450 000,00

0,00 -450 000,00

0,00 450 000,00

0,00 450 000,00

0,00 -450 000,00

0,00 400 000,00

0,00 -400 000,00

NS St] AU ZDR ODPA POL přijmyZJ UZ ORJ ORG PRJ VYdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 3 2015 6 1 000002
* ccapečeevé opa třeni Č. 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000002
* rozpočtové opatřeni č. 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000003
.. rozpočtové opa třeni ě • 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000003
* rozpočtovÉ!opatřeni Č. 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000004
* eeepeěecvé opatřeni ě • 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000004
* rozpočtové opatřeni č • 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000004
* rozpočtové opatřeni ě • 7
70894451 70894451 3 2015 6 1 000004
.. rOq>Oě"tovéopatřeni č • 7

223 0010 110000000 215100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51520000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51520000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51540000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00

Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Rozdíl Přijmy-výdaje:

0,00 0,00



IČO: 70994451 Energeticky req. úřad
trca : 70994451 Energetický requlačni úřad

Lic: ERUJ (ginis Ml * '" '" GIN I S S t a n dar d - U c R '" '" '" Strana: 8
"''''.......*..***...**.** ..****••*••• ******.****.***.**.*.***** •• ***.************.************.**.* •• **.**************.************ ..*****•• *******.*****.***************.************.*

R O Z POČ T O V É Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

Čas 09:57:12
Datum: 19.01.2016

OOOOALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 3170994451 Energetický regulačni úřad

cos H Rok Mě De Doklad

*********************************.*************************.***************************.*.***************************.********* •• **********************************************

223 0010 110000000 216100 51390000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 100 000,00

0,00 -100 000,00

0,00 30 000,00

0,00 -30 000,00

0,00 100 000,00

0,00 -100 000,00

0,00 200 000,00

0,00 -200 000,00

70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtové opa třeni č • 8
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtové opatřeni č • 8
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtové opatřeni č • 8
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtové opa třeni ě • 8
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtovÉ! opatřeni č. 8
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtovÉ! opa třeni č. 8
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
* rozpočtové opatřeni ě • B
70894451 70894451 3 2015 6 15 000005
.. rozpočtově opa tfeni ě • 8

Celkem za NS: 70894451

Celkem:
RozdÍl příjmy-Výdaje:

SU AU ZOR Přijmy VýdajeZJ UZODPA ORJ ORG PVS PRJ

223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51510000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51610000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 51710000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 54240000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000003

223 0010 110000000 216100 61210000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000001

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00



IČO: 70894451 Energeticltý reg. ůřad
UCS: 70894451 Energeticltý regulační ůřad

Lic: ERUJ (ginis M) • *. GIN I S S t a n dar d - U CR· • • Strana: 9

.** •••• *.* ••***••**.*** ••*****.************************************************************************************************************************************************

R O Z POČ 'I' O v É Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

Čas 07:34:08
Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 31NS 70894451 Energeticltý regulační úřad

ves H Rok Mě De Doklad

*.******************************************************************************************************** ••******.*.*********.*************** ••• ********** •• ******.*.*.**.****

123 0001 410000000 216100 51610000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -1 000 000,00

0,00 1 000 000,00

0,00 1 000 000,00

0,00 -2 000 000,00

0,00 2 000 000,00

0,00 2 000 000,00

0,00 -1 000 000,00

0,00 1 000 000,00

0,00 1 000 000,00

NS SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PříjmyPRJ Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 10894451 25 2015 8 3 000001
* rozpočtové opa třeni č. 9
70894451 70894451 25 2015 8 3 000001
• rozpočtove opatřeni č • 9
70894451 70894451 25 2015 8 3 000001
* rozpočtové opa tření č • 9
70894451 70894451 25 2015 8 3 000001
• rozpočtové opatřeni Č. 9
70894451 70894451 25 2015 8 3 000001
• rozpočtové opatření ě • 9
10894451 70894451 25 2015 8 3 000001
• rozpočtove opatřeni Č. 9
10894451 70894451 25 2015 8 3 000001
* rozpočtové opa třeni Č. 9
70894451 10894451 25 2015 8 3 000001
* ecapeěeevé opatřeni č • 9
70894451 70894451 25 2015 8 3 000001
* rozpočtové opa třeni č • 9

723 0008 410000000 216100 51610000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 51670000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 51660000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0008 410000000 216100 51660000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 51660000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

723 0001 410000000 216100 51130000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000

723 0008 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00 4 000 000,00
-4 000 000,00

Celkem za NS: 70994451 0,00 4 000 000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Rozdíl Příjmy-Výdaje:



r.Lc: ERUJ (ginis M) *** GINIS Standard-UCR *** Strana: 10
**************************************************************************'*********************'********************************************************************************

UCRSP006 01112004 07: 31

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
UCS: 70894451 Energetický regulační Uřad

NS 70894451 Energetický regulační uřad
R O Z POČ T O V É Z Á P I S Y s popisy řádku - op.is

Čas 09:09:37
Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS

NS H Rok Mě De Doklad

*********************************************************************************************'*********************************************************************************'"

0,00 -200 000,00

SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ PRJ Příjmy Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 3 2015 8 17 000002
'* rozpočtové opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000002
* rozpočtové opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000002
'" rozpočtové opatřeni Č. 10
70894451 70894451 3 2015 9 17 000002
'* rozpočtové opatřeni Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000003
* rozpočtové opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000003
* ecapcčucvé opatření č • 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000003
* rozpočtove opatření č • 10
70994451 70894451 3 2015 8 17 000003
* rozpočtové opatfeni Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000004
'" rozpočtove opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000004
* rozpočtové opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000004
* rozpočtové opatřeni č • 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000004
'* rozpočtove opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000004
* rozpočtové opatření Č. 10
70894451 70894451 3 2015 8 17 000004
* rozpočtové opatření Č. 10

ORJ ORG PVS

223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000001

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000002

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000003

223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000001

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000002

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000003

223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000001

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000002

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149012000003

223 0010 110000000 216100 51680000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004

223 0010 110000000 216100 51370000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000002

0,00 200 000,00

0,00 -400 000,00

0,00 400 000,00

0,00 200 000,00

0,00 -200 000,00

0,00 400 000,00

0,00 -400 000,00

0,00 -200 000,00

0,00 200 000,00

0,00 -400 000,00

0,00 400 000,00

0,00 -1 000 000,00

0,00 1 000 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00

Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Rozdíl Příjmy-Výdaje:

0,00 0,00



Lic: ERUJ (ginis M) *** GINIS Standard-UCR *** strana: 11
*******************.******.*••*****"*******,,••*****.*****.**.* *••*•••••••• **•••,,** * ***•••***** ****,,**** *.**** *****.***** ************.*************••*.**.

Čas 07:46:21
Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 31

IČO: 70894451 Energeticky req. úřad
UCS: 70894451 Energeticky requlačni úřad

NS 70894451 Energeticky requ1ačni úřad
R O Z POČ T O V É Z Á P I S Y s popisy řádku - opis

ues H Rok Mě De Doklad

*******••*.*******.*****.*.*********.******** •••**.**.*****.***.******** ••**••*.******.*.*****.*****.***.*.****.*.**** ••***••**••***************.******.****.***,,*.*.*••,,***••*

400 000,00

NS

70894451 70894451 3 2015 9 1 000001
* rozpočtovéopatřeni Č. II
70894451 70894451 3 2015 9 1 000001
* rozpočtovéopatřeni Č. II
70894451 70894451 3 2015 9 1 000001
* rozpočtovéopatření č • II

Celkem za NS: 70894451

Celkem:
RozdÍl Příjmy-Výdaje:

SU AU ZOR WS PřijmyODPA POL ZJ UZ

223 0010 110000000 216100 51370000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000003 0,00

223 0010 l10000000 216100 51620000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00

223 0010 110000000 216100 51710000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00

0,00

0,00

Vydaje

-150 000,00

-250 000,00

0,00

0,00
0,00



Lic: ERUJ (ginis M) *.* GINIS Standard-UCR *** Strana: 12

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
DCS: 10994451 Energetický regu1ačni úřad

***••••• **.** •••••• **•••••• *••*.****** ••****.* ••**********.******.*.****************************.***** •••• *****************.*******************.***.**********.******* ••*******

NS 70994451 Energetický regulační úřad
R o Z POČ T O v É Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

Čas 07:48:23
Datum: 19.01.2016

OOOOALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 31

*********** ••• ********.******** ••••• *.************** ••• *******•••• *.************ •• ***.********.****************** •••• *******************.****.*******************.*****.*.**.**
NS H Rok Mě De Doklad SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS Přijmy Výdaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70894451 70894451 3 2015 10 1 000001
* rozpočtove opa tčeni Č. 12
70894451 70894451 3 2015 10 1 000001
* rozpočtove opa tčeni č • 12
70894451 70894451 3 2015 10 1 000001

223 0010 110000000 216100 51520000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 200 000,00

223 0010 110000000 216100 51530000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -100 000,00

* rozpočtové opatčeni Č. 12
223 0010 110000000 216100 51560000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -100 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_----------------------------------------------
Celkem:
Rozml Přijmy-Výdaje:

0,00 0,00
0,00



Lic: BRUJ (ginis M) *.* GINIS Standard-UCR **. strana: 13
.***********.*.*******.***.* •••****.**.**********•••******••**••*•••**.***************"'****************••******.*.***.********.*.*************.** ••*****•••• ***.**.***•••*••***

0000ALV02JFS

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
UCS; 70894451 Energetický regulačni úřad

R O Z POČ T O V É Z Á prs Y s popisy řádků - opis

Čas 07;50:04
Datum: 19.01.2016

ccs H Rok Mě De Doklad

NS 70894451 Energetický regul.ační úřad UCltSP006 01112004 07: 31

**.********.******••••****.**••*.**.**.******* ••***.**.*.*********••********.***********••***.********.*****.*••******••********••*.**••*••*********.****.******••••*********••
VýdajeSU AU ZDR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PRJ Příjmy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 7 2015 11 13 000001
• rozpočtové opatřeni Č. 13
70894451 70894451 7 2015 11 13 000001
* rozpočtove opatřeni Č. 13
70894451 70894451 7 2015 II 13 000001
* rozpočtové opatření Č. 13
70894451 70894451 7 2015 11 13 000001
* rozpočtové opa třeni Č. 13
70894451 70894451 7 2015 II 13 000001
* rozpočtovÉ! opatření Č. 13

""S
223 0010 110000000 216100 50110000 000 115980048 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 50130000 000 115980048 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 50310000 000 115980048 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 50320000 000 115980048 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

223 0010 110000000 216100 53420000 000 115980048 0000 1000000000000 5010010011 000000000000

0,00 113 412,00

0,00 466 700,00

0,00 145 028,00

0,00 52 210,00

0,00 5 801,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00 783 151,00
-783 151,00

Celkem za NS; 70894451 0,00 783 151,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem;
Rozdíl Příjmy-Výdaje:



Lic: ERUJ (qinis M)

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

***************************************••**••****************.*••*.***.** •••****•••**.*.**.** ••**••**••••**.*•••••• ****••**•••***.***.** •••••******.***.******.***.****.*.** ..*.
*.* GINIS standard-uCR **. Strana: 14

NS 70894451 Energetický requlační úřad
R O Z POČ T O V É z Á P I S Y. s popisy řádků - opis

Čas 07:52:23
Datum: 19.01.2016

0000.ALV02JFS

...***•••*****.*...... ***••••• *••••• ***.*••••***..*******.***.*.* •••********•••••***.*.****.** •••••• *•••*.****•••**••*.******.********•••*.*.**********••*.*...*•••**********••****
UCRSP006 01112004 07: 31

NS H Rok Mě De Doklad SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PRJ Příjmy Výdaje

70894451 70894451 7 2015 11 13 000002
* rozpočtovéopatření Č. 14
708514451 70894451 7 2015 II 13 000002

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
223 0010 110000000 216100 50110000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -3 100 000,00

* rozpočtovéopatřeni Č. 14
223 0010 110000000 216100 50130000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00 3 100 000,00

Celkem za NS: 70894451
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00

Rozdíl Příjmy-Výdaje:
0,00 0,00

0,00



Lic: ERUJ (ginis M) '* ... '* GIN I S S t a n dar d - U C R '* '* • Strana: 15
.". .". * •• "'•• *•••• *••••••••• * ••••••••• *"'''' ••• .".••••••••••••• .".••• ."."'••••• .".••••••••••••••• "'• .".."."'•• "'•••• "'••• .".•••••• ."..".••••••
IČO: 70894451 Energetický req. úřad Čas 07:53:31
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 19.01.2016

R O Z POČ T O V É Z Á P I S Y s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS
NS 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07: 31
•••••••••••• "'•••• *••••••• *•• *•••• *•••••• *.******* •••• *•••• "'••*.*****.******* •• ***.****.********* •• *.* •• *.**.* ••• *•••••••• *.* ••••••• **.* •• ***•• *********••*••••••• *••••• *.* •••••
UCS NS H Rok Mě De Doklad SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PlTS PRJ Příjmy Výdaje

70894451 70894451 3 2015 11 13 000003
'II eeapcčccvé opatření č • 15
70894451 70894451 3 2015 II 13 000003
• rozpočtove opa třeni č • 15
70894451 70894451 3 2015 II 13 000003
• rozpočtové opatření č. 15
70894451 70894451 3 2015 11 13 000003
• rozpočtove opatřeni Č. 15
70894451 70894451 3 2015 II 13 000003
• rozpočtové opatřeni č • 15
70894451 70894451 3 2015 11 13 000003
• rozpočtové opatřeni ě • 15
70894451 70894451 3 2015 II 13 000003

223 0010 110000000 216100 51680000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 600 000,00

0,00 -600 000,00

0,00 1 130 000,00

0,00 -300 000,00

0,00 -100 000,00

0,00 -680 000,00

0,00 -50 000,00

223 0010 110000000 216100 51370000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000002

223 0010 110000000 216100 51720000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000001

223 0010 110000000 216100 51370000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 51620000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004

223 0010 110000000 216100 51620000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000005

223 0010 110000000 216100 51710000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004
* rozpočtové opa třeni Č. 15

Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00

Celkem: 0,00 0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje: 0,00



L.ic: ERUJ {gin.is MJ ••• GINIS Standard-UCR ••• Strana: 16••••••••••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••• *•••*•••••••••• **••••••••••• ***••• *********•••••••• *•••••• ***.******.***.*.*.*.***** ••••••••••••• *•••• *.***••****•••*••••••
IČO: 70894451 Energet.icJcý reg. úřad
UCS: 70894451 Energet.icJcý regulační úřad

NS 70894451 Energet.ický regulační úřad
R O Z POČ T O v É Z Á P I S Y. s pop.isy řádků - op.is

Čas 07:56:29
Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07: 31

rrcs H Rok Mě De Doklad

******••****.**.** ••••• ***••*••*••***••*••••*.*••••••• ***••••••• ***.*.*.**** ••***.***•••*••**•••• **.***.*.** ••••••••• **••••• ***•••• *.********.***********.***.*** ••**.******.**
VYdajeNS SU AU ODPA POL PR.1 příjmy-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
• rozpočtove opatření č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
• rozpočtove opatření č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtové opa tření č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtove opatření č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtové opatření Č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
• rozpočtové opa tření Č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtove opatření Č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
• rozpočtové opa třeni č • 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtové opa tření Č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtove opatření č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
• rozpočtové opatření Č. 16
70894451 70894451 25 2015 12 1 000001
* rozpočtove opatření Č. 16

ZJ OZ ORJ ORG rNS

723 0001 410000000 216100 50110000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000 0,00 -63,00

63,00

63,00

-9 989,00

9 989,00

9 989,00

-10 436,00

10 436,00

10 436,00

-3 203,00

3 203,00

3 203,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 691,00Celkem za NS: 70894451

723 0008 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
RozdÍl Příjmy-VYdaje:

223 0010 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

723 0001 410000000 216100 50140000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000 0,00

723 0008 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

223 0010 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

723 0001 410000000 216100 50210000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000 0,00

723 0008 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

223 0010 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

723 0001 410000000 216100 50240000 000 000000000 0000 0000000000000 5010010011 000000000000 0,00

723 0008 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

223 0010 410000000 216100 51730000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 000000000000 0,00

0,00

0,00 23 691,00
-23 691,00



Lic: ERUJ {ginis Ml ••• GINIS Standard-UCR **. Strana: 17
******•••• **************************.*****************••*.*••••• ***.*••**.*.**.**** ••*********.*.***•••**.*********.******.********.**.*.****.******** ••••••••• **.** ••••• *.*••*
IČO: 70894451 EnergeticJcý reg. úřad Čas 07: 57: 57
UCS: 70894451 EnerqeticJcý regulační úřad Datum: 19.01.2016

R o z poč T O v É Z Á P I S Y s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS
NS 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07: 31

**.*••*****.***.**.************•••*•••****.********.*******.*.*******.*** •••••• *******.**••••• **.******.*••***.*****.**.******************.********.**.*********.***********.*.
NS H Rok Mě De Doklad SU AU ZDR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS PRJ Příjmy Vydaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70894451 70894451 3 2015 12 23 000002
." rozpočtové opatření č • 17
70894451 70894451 3 2015 12 23 000002

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000003 0,00 10 000,00

* rozpočtové opatření č • 17
223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000001 0,00 -10 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem.:
RozdÍl příjmy-Výdaje:

0,00 0,00
0,00



Příloha č. 9

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2015



Lic: ERUJ (ginis M) • •• GIN I S S t a n dar d - U CR· • • Strana: 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *.*••*•••• *.****•••••***••***.*•••*********•••*****••••*.**••**•••**••*.****.** ••••••••• *.**.*.** ••*•••••****••*.**••*.*
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas 08:14:15
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 19.01.2016

Ú ČET N Í Z Á P I S Y s popisy řádků - opis 0000ALV02J9M
NS 70894451 Energetický regulačni ůřad UCRSP005 13032012 16: Ol

.* •••••••• *.*••*.**••*******.**.**.****.*********.**** •••*.***.**** ••**••••• ******.****•••********"'****.**•••"'."'**•••• ****••*.**.***.********* ••**•••*.**.*.***** ••***.***.***
ues NS H Rok Mě De Doklad SU AU ZDR ODPA POL ZJ fJZ ORJ ORG PVS PRJ Dal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 ° 2015 3 17 000112
• mul tilicence Kerio
70894451 70894451 O 2015 6 11 000064
• JIS napojeni na insolveněni rejstřik
70894451 70894451 O 2015 7 7 000052
* SW VMWare
70894451 70894451 O 2015 7 23 000134

223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000001 0,00 231 957,00

223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000001 0,00 120 032,00

223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000001 0,00 107 932,00

• SW pro tiskové služby
223 0010 110000000 216100 61110000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000001 0,00 112 409,00

celkem za NS: 70894451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 572 330,00

Rozdíl M)-DAL: 0,00 572 330,00
-572 330,00



IČO: 70894451 Energetický reg. uřad
UCS: 70894451 Energetický regu~aěni Uiad

Lic: ERUJ (qinis Ml * ...... GIN I S S t a n dar d - U C R *...... Strana; 2

**...*...*...*...****** ...******...********* ...************************************************* ...*******************************************************************************************

NS 70894451 Energetický requ~ačni Uřad
ú ČET N Í Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

Čas 08:23;14
Datum: 19.01.2016

0000ALV02J9M
OCRSP005 13032012 16: 01

*********************.****** .......***.*** ...***** ...**************.* ...********* ......****************************************** ...*....****************************** ...**********************.*
NS li Rok Mě Oe Ook~ad SI] AU ZOR ODPA ZJ UZ ORJ ORG PVS Dal

70894451 70894451 O 2015 11 26 000181
* bezpečnostni dveře
70894451 70894451 O 2015 12 14 000109

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
223 0010 110000000 216100 61210000 000 000000000 9035 1000000000000 5010010011 149012000001 0,00 189810,00

* bezpečnostni dveře
223 0010 110000000 216100 61210000 000 000000000 9035 1000000000000 5010010011 149012000001 0,00 39860,00

Ce~kem. za NS: 70894451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cef kem:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_--0,00 229 670,00

RozdÍl Ml-DAL: 0,00 229670,00
-229 670,00



Lic: ERUJ (ginis M) • •• GIN I S S t a n dar d - U CR· • • Strana: 3

••• *******.*.* ••••••• **••• *.*.* •••• "''''•••••••••• ***********************.***************.***************.**.********.**********.***.*****.** ••********.****.***** ••****.**.**.**
IČO: 70894451 Energeticky reg. úřad Čas 08:19:35
UCS; 70894451 Energetický regulač.ni úřad Datum: 19.01.2016

Ú ČET N i Z Á P I S Y S popisy řádků - opis 0000ALV02J9M
NS 70894451 Energetický regulačni úřad UCRSP005 13032012 16: Ol

••• ***.* ••• **.**** ••• ******.***.* ••******•••• *****•• ******••**.**.****.******.*.******.********"''''*******************.************************.****.**********.*****.****** ••**
ves NS H Rok Mě De Doklad SU AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS Dal------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 O 2015 3 10 000050 223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000003 0,00 103 469,50

0,00 60 487,90

0,00 146 890,40

0,00 47 311,00

0,00 512 225,67

0,00 116619,80

0,00 499 637,00

0,00 382 395,10

0,00 112077,46

• elektronická kontrola vstupu Jihlava, Tolstého 15
70894451 70894451 O 2015 4 28 000171 223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149012000003
• klimatizační jednotka
70894451 70894451 O 2015 6 24 000151
• elektronická kontrola vstupu Ostrava
70894451 70894451 O 2015 7 7 000049
* adaptér ústředna Ostrava
70894451 70894451 O 2015 7 23 000134
• tiskárny 3 ks
70894451 70894451 O 2015 10 13 000077
* docházkový terminu 2 ks
70894451 70894451 O 2015 10 21 000136
* kamerový systém
70894451 70894451 ° 2015 II 27 000195
• elektronický vstup
70894451 70894451 O 2015 12 29 000368

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149012000003

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000003

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149012000003

223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000003

• zhodnoceni ústředny
223 0010 110000000 216100 61220000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000003

Celkem za NS: 70894451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00 1 981 113,83

Celkem;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdíl M)-DAL;

0,00 1 981 113,83
-1 981 113,83



Lic: ERUJ (ginis M) *** GIN:IS Standard-UeR *** Strana;
******************************************************************************************************************************************************************************

ú ČET N Í Z Á P I S Y s popisyřádků - opis

Čas 08:17:51
Datum: 19.01.2016

0000ALV02J9M
UCRSPOOS13032012 16: Ol

IČO:70894451 Energetický reg. úřad
ucs. 70894451 Energetickýregulačni úřad

NS 70894451 Energetický requlačni úřad

cca H Rok Mě Oe Doklad

***************************'******'*********'***************'***************'***********************************'*******************************************************************

223 0010 410000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000000000 5010010011 149012000002 0,00 650 980,00

0,00 471 900,00

0,00 936 540,00

0,00 463 430,00

0,00 463 430,00

0,00 463 430,00

0,00 463 430,00

NS st] AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG 'VS DaJ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 O 2015 2 24 000133
* Škoda oc:taviaSJ5 3724
70894451 70894451 O 2015 2 24 000134
* Škoda octavia 5J5 6390
70894451 70894451 O 2015 3 3 000011
* nákup Škoda Superb 5J5 3723
70894451 70894451 O 2015 12 22 000225
* škoda Octavia 5J6 7201
70894451 70894451 O 2015 12 22 000226
* Škoda Octavia 5J6 7205
70894451 70894451 O 2015 12 22 000227
* škoda Octavia 5J6 7202
70894451 70894451 O 2015 12 22 000228
'* Škoda Octavia 5J6 7204

223 0010 410000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000000000 5010010011 149012000002

223 0010 410000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000073723 5010010011 149012000002

223 0010 110000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000077201 5010010011 149012000002

223 0010 110000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000077205 5010010011 149012000002

223 0010 110000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000077202 5010010011 149012000002

223 0010 110000000 216100 61230000 000 000000000 9020 1000000077204 5010010011 149012000002

Celkam za NS: 70894451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00 3 913 140,00
-3 913 140,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Rozdll M)-DAL;

0,00 3 913 140,00



IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
OCS: 70894451 Energetický regulačni úřad

Lic: EROJ (qinis MJ ... .... GIN I S S t a n dar d - U CR· ... ... Strana: 5
........................*** *** ** * **.** ••• **.**.*.******* ••****** **.****.** ••*••*.**.* •• *••• *********************************.**.*******.**************

NS 70894451 Energetický regulační úřad
ú ČET N i Z Á P I S Y s popisyřádků - opis

Čas 08:16:16
Datum: 19. Ol .2016

OOOOALV02J9M
OCRSP005 13032012 16:01

**.*******************************************.******** ...******************.************************************.*.*********************************************************.**
ucs NS H Rok Mě De Doklad Stl AU ZOR ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG PVS PRJ Dal------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70894451 70894451 O 2015 3 17 000113
* notebook 2 ks
70894451 70894451 O 2015 9 18 000108
* notebook
70894451 70894451 O 2015 9 25 000155
• výpočetní technika
70894451 70894451 O 2015 10 6 000032

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000002 0,00 81 215,20

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000002 0,00 78 916,20

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000002 0,00 270 168,80

*. zá.J.ožní zdroj
70894451 70894451 O 2015 12 23 000303

• videokonferenční zařizeni pro pracoviště v Ostravě
70894451 70894451 O 2015 II 27 000197 223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000002

223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000002 0,00 465 950,00

0,00 169 504,60

* server sharepo.int
223 0010 110000000 216100 61250000 000 000000000 9000 1000000000000 5010010011 149011000002 0,00 3.54 185,79

Cellem za NS: 70894451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 218 840,59

Rozdíl MO-CAL: 0,00 1 218 840,59
-1 218 940,59



Příloha č. 10

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2015



1/ Zpráva auditora II

o ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona Č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce zprávy: vedení Energetického regulačního úřadu

Název účetní jednotky: Energetický regulační úřad

Sídlo: Masarykovo náměstí 5, 586 O I Jihlava

IČO: 70894451

Ověřované období: rok 2015

J\-CONT. s r o .. se sídlem Polní 4.586 OI Jihlava, 1(:049448889, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brnč, oddíl C, vložka 12563 a v seznamu auditorských společnosti II Komory auditorů (~R pod osvčdčcním čislo 372



Výrok auditora určený pro zřizovatele Energetického regulačního úřadu

Provedl jsem ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona Č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy venergetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to
v jeho návaznosti na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno v souladu
s Mezinárodními účetními standardy a týkalo se období roku 2015.

Za vedení účetnictví, jeho úplnost, pravdivost a správnost odpovídá statutární
orgán účetní jednotky. Povinností auditora je získat veškeré informace pro ověření
tvorby fondu a vazby na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno s ohledem na rozsah
účetnictví kontrolou dokladů při respektování významností vykazovaných skutečností.

Dle mého názoru byla tvorba i čerpání fondu v souladu s platnými právními
předpisy a fond je věrně a pravdivě zobrazen v účetní závěrce Energetického
regulačního úřadu za účetní období roku 2015.

A-CONT, s. r. o., zastoupená jednatelem

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529

Příloha: Rozvaha .' - I

V Jihlavě dne 16. 2. 2016



Příloha č. 11

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2015



Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2015

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2015:

A. účast na jednání vrcholných orgánů a pracovních skupin v rámci Rady evropských
energetických regulátorů (CEER) a Agentury pro spolupráci energetických
regulátorů (ACER)

Rada evropských energetických regulátorů je neziskové dobrovolné sdružení
regulátorů (CEER) mající za cíl zavedení a zefektivnění jednotného konkurenceschopného
evropského trhu s elektřinou a plynem s důrazem na zákaznickou politiku, která by přinášela
užitek všem spotřebitelům. Činnost ACER je dána legislativou EU, k jeho prioritám patří
harmonizace regulačních rámců a integrace národních trhů především prostřednictvím
vypracování rámcových pokynů k síťovým kodexům a samotných síťových kodexů. ACER
se dále soustřeďuje na budování účinné energetické infrastruktury a integrovaného trhu, který
by poskytoval spotřebitelům možnost volby. Mezi CEER a ACER probíhá úzká spolupráce
s tím, že asociace CEER ve větší míře akcentuje spotřebitelskou problematiku a témata
prosazování regulačního rámce EU v přilehlých regionech.

Ve vrcholných orgánech CEER a ACER, které činí konečná rozhodnutí k naplnění
svých cílů, byly zájmy České republiky prosazovány zástupci ERÚ, kteří se jednání těchto
orgánů pravidelně zúčastňovali.

Činnost pracovních skupin obou organizací v oblasti elektroenergetiky, plynárenství
a částečně REMIT probíhá paralelně, a proto i jednání skupin probíhají zpravidla v jednom
dni. Problematika maloobchodních trhů a spotřebitele, distribučních soustav, OZE a kvality
dodávek je doménou CEER. Naopak ACER má výhradní postavení v oblasti energetické
infrastruktury.

Plyn a elektřina

V pracovních skupinách pro elektřinu a plyn byla projednávána komunikace a postup
vůči orgánům Evropské unie a jiným institucím (Evropské komisi, Generálnímu ředitelství
pro energetiku - DG ENER, Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž - DG COMP,
sdružením provozovatelů přenosových a přepravních soustav, distribučních společností,
konzultačním firmám). Skupiny vyhodnocovaly aktivity příslušných podskupin a zároveň
projednávaly a připomínkovaly jimi zpracovávané dokumenty. V uplynulém roce se skupiny
soustředily na dopracování síťových kodexů, na implementaci již schválených sít'ových
kodexů a na monitoring způsobu implementace v jednotlivých členských zemích. Pracovníci
úřadu aktivně spolupracovali na vývoji síťových kodexů a podíleli se na přípravě dotazníků
určených k sledování implementace dotčených síťových kodexů. Svou účast na jednání
koordinovali s dalšími subjekty České republiky tak, aby byly eliminovány, resp.
minimalizovány případné negativní dopady na ČR. Velká pozornost byla také věnována
problematice integrace trhů s elektřinou (denní trh s elektřinou, vnitrodenní trh s elektřinou),
přípravou plánů integrace a rozvoje elektroenergetiky v dalších obdobích a integraci trhů
s plynem v rámci zemí V4 a České republiky a Rakouska.



Zákazníci

Pokud jde o pracovní skupinu pro zákazníky, v roce 2015 bylo jejím hlavním cílem
orientovat spotřebitelskou problematiku jako profilovou agendu CEER. S tímto cílem skupina
zintenzivnila vzájemné konzultace týkající se dokumentů, které vypracovávaly ostatní
pod/skupiny CEER, popřípadě ACER a další spolupracující organizace (například
podporovatelé Vize 2020 apod.).

V roce 2015 byl z pohledu ERÚ nejdůležitějším zpracovaným dokumentem
v zákaznické oblasti poziční dokument o dobře fungujících maloobchodních trzích.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

V rámci regionální spolupráce v elektroenergetice se hlavní pozornost zaměřila
na problematiku německo-rakouské nabídkové zóny, kdy ACER svým stanoviskem
No 0912015 ze dne 23. září 2015 potvrdila zhoršování situace v regionu z hlediska kruhových
toků z důvodu existence německo-rakouské hranice a nutnost implementace pravidel
pro přidělování kapacit jako způsobu řešení situace a podpory integrace trhu. Dále bylo
diskutováno rozdělení regionů pro výpočet přenosových kapacit v Evropě v návaznosti
na pravidla alokace kapacit, kdy dne 13. listopadu 2015 provozovatelé přenosových soustav
společně předložili návrh definice regionů pro výpočet kapacit. Rovněž probíhaly práce
na projektu flow-based market couplingu v regionu střední a východní Evropy - ukončení
fáze 1 a příprava na fázi 2, byla řešena harmonizovaná aukční pravidla pro přidělování
dlouhodobých kapacit. Ani v jednom bodu nicméně nepanovala do konce roku 2015 shoda
všech národních regulačních úřadů.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy byl sledován vývoj
několika pilotních projektů, jejichž cílem je podpora včasné dobrovolné implementace
síťových kodexů - síťového kodexu pro mechanismus alokace kapacit (NC CAM),
pro vyrovnávání soustavy (NC BAL) a interoperabilitu (NC Interoperability), probíhala
podpora integračních projektů. Úspěšně byly dokončeny pilotní projekty a zahájen ostrý
provoz nabízení přepravních kapacit na přeshraničních propojovacích bodech s partnerskými
provozovateli přepravních soustav Německa a Slovenska na on-line rezervační platformě
PRISMA a Polska na on-line rezervační platformě OAS-SYSTÉM S.A. (OSA), a to od
1. listopadu 2015 v souladu s kodexem sítě pro mechanismy přidělování kapacity. Česká
a rakouská strana pokračovaly v diskuzích a pracích na integraci plynárenských trhů, přičemž
se od poloviny roku do diskuze zapojil i slovenský provozovatel přepravní soustavy
s možností využití stávajících přepravních kapacit.

Strategickým tématem moderovaným ze strany ACER a Evropské komise je efektivita
regionálních skupin. Zástupci členských zemí se opakovaně shodli na tom, že sdílení
informací na regionální úrovni má smysl, i když především Evropská komise chce vidět
kvantifikovatelné výstupy.

Integrita a transparentnost trhů

Pracovní skupiny se zabývaly problematikou související s implementací opatření
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti
velkoobchodního trhu s energií (REMIT). Hlavní projednávána témata byla zaměřena
na plnohodnotné fungování národních registrů účastníků trhu (CEREMP), které jsou
propojeny s centrálním evropským registrem ACER. Jejich bezpečný a spolehlivý provoz je
výchozím bodem pro aktivity monitorování velkoobchodních trhů s energií. Dne 7. října 2015
byla spuštěna první fáze sběru dat podle nařízení REMIT. V této souvislosti zahájily činnost



skupiny expertů ve stálých výborech (Standing Committee) se zamerením na posuzovam
kvality dat (zejména jejich úplnost, včasnost, přesnost, platnost a konzistenci) jako klíčový
prvek pro smysluplné vyhledávání vzoru představujících zneužívání trhu.

Pokračovaly diskuse nad sestavením příručky pro monitorování trhu (Market
Monitoring Handbook) a zejména kapitoly o PPATs (osoby, které v rámci své profese
sjednávají transakce) a o porušení povinnosti hlásit data. Příručka bude využívána
vyšetřovacími skupinami národních regulátoru jako jednotná evropská metodika.

V neposlední řadě se pak členové skupiny vyjadřovali k problematice, která
s implementací nařízení REMIT přímo i nepřímo souvisí, jako legislativa upravující pravidla
na finančních trzích (EMIR, MiFID I, a nově také MiFID II).

B. účast na jednáních regionu V4, dvoustranných jednáních, workshopech a fórech,
studijní pobyty a jednání s EK

V loňském roce se uskutečnila čtyři setkání představitelů regulačních úřadů zemí
regionu V4, v Praze, Bratislavě, Ostravě a maďarském Szekszárdu. Účastníci setkání
diskutovali témata bezpečnosti dodávek skrze podporu nákladově efektivních přeshraničních
propojení ve vztahu k Energetické unii a její podpory. Spolupráce se zaměřily na pokračování
diskuzí o integraci plynárenských trhů zemí V4, dále pak na téma ceny elektřiny a plynu
zejména pro domácnosti a chráněné zákazníky.

V průběhu roku se zástupci úřadu zúčastnili několika konferencí, jednání Florentského
a Madridského fóra a workshopů. Dále se zástupci ERÚ účastnili jednání regionálních skupin
pro sestavování seznamů projektů společného zájmu. Další dvoustranná či vícestranná jednání
se týkala integrace trhů s elektřinou a plynem a konkurenceschopnosti.

V roce 2015 pokračovala činnosti jednoho zaměstnance
sekondovaného národního experta u Agentury ACER.

ERÚ na pozici



Příloha č. 12

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2015
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