ROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2005
ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR
( ÚFM )
Sídlo :
Žižkova 22, 616 62 Brno
IČ :
68081723
Telefon: 541 212 286
Fax :
541 212 301
E-mail : secretar@ipm.cz
Web. str. : www.ipm.cz
Způsob zřízení : Na základě zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR
Zřizovatel : Akademie věd ČR
Organizační struktura : viz příloha č.1
Stručný přehled hlavních činností :
Vědecký výzkum v oblasti fyziky materiálů a materiálových věd se zaměřením na
chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů v relaci k jejich struktuře, zejména
výzkum procesů vedoucích k degradaci jejich vlastností při provozní exploataci.
Údaje o majetku :
Seznam budov v majetku státu, s nimiž Ústav fyziky materiálů AV ČR hospodaří :
kat. území Veveří, zapsáno u Katastrálního úřadu Brno-město
ostatní stavební objekt stojící na pozemku parc.č. 835/1 č.popisné 513
ostatní stavební objekt stojící na pozemku parc.č. 835/2
Seznam pozemků v majetku státu, s nimiž Ústav fyziky materiálů AV ČR
hospodaří:
kat. území Veveří, zapsáno u Katastrálního úřadu Brno-město
parc. č.

druh pozemku

835/1
835/2
836

zastavěná plocha
zastavěná plocha
ostatní plocha, zeleň v zástavbě
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Základní personální údaje :
1.Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2005 (fyzické osoby)
věk
muži
ženy
celkem
___________________________________________________________________________
do 20 let
0
1
1
21 – 30 let
19
10
29
31 – 40 let
21
7
28
41 – 50 let
16
8
24
51 – 60 let
22
24
46
61 let a více
25
4
29
___________________________________________________________________________
celkem
103
54
157
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2005 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
10
0
2
27
0
64
103

ženy
3
6
2
1
23
2
17
54

celkem
3
16
2
3
50
2
81
157

3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2005 ( Kč )
Průměrný hrubý měsíční plat : 20 984
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců
v roce 2005
počet
nástupy : 20
odchody : 0
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2005
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet
58
29
10
8
52
157

-3Využití nemovitého majetku :
1. Bezúplatné umístění Matematického ústavu AV ČR v hlavní budově ÚFM
2. Pronájem původního bytu správce na základě nájemné smlouvy v samostatném
objektu v areálu ÚFM.
Využití movitého majetku :
1.Transmisní elektronový mikroskop Philips CM12 (pořizovací cena v r.1988 : 8 mil.Kč)
- využití 8 hod. denně
2.Řádkovací elektronový mikroskop JEOL 6460, vybavený rtg mikroanalyzátory (pořizovací
cena v r. 2002: 12 mil. Kč) – využití 10 hod. denně
3.Rezonanční pulsátor Amsler 10 HFP 1478, 100 kN, vysokocyklové únavové zkoušky,
trvalý provoz
4.Rezonanční pulsátor Amsler 2 HFP, 20 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty
600 °C, vysokocyklové únavové zkoušky, trvalý provoz
5.Rezonanční pulsátor Cracktronic 8024, 70 N/m, pro ohyb, předcyklování trhlin, provoz
6 až 8 hod/den
6.Rezonanční pulsátor Schenck PVQ, 60 kN, tah-tlak, šíření únavových trhlin, trvalý provoz,
(dva stroje)
7.Servohydraulický pulsátor Shimadzu 10 kN, únavové zkoušky, provoz 15 hod/den
8.31 creepových strojů pro zkoušky v konstantním zatížení i napětí v tahu i tlaku, trvalé
využití
9.Elektrohydraulický pulsátor s čelistmi a pecí pro vysoké teploty, elektronická řídící
jednotka inovována v r. 2000, využíván průměrně během roku 8 hod. denně
10.Elektrohydraulický pulsátor MTS 810, využíván 8-9 hod denně
11.Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem,
využití cca 8 hod denně, pořizovací cena 5 mil. Kč v r. 1999
12.Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z50 vybavený pecí,
využití cca 12 hod denně, pořizovací cena 4,5 mil. Kč v r. 2002
13.Hydraulický zkušební stroj pro rychlé deformace ZWICK Rel, využití 5 hod denně,
pořizovací cena 2,5 mil. Kč v cenách r. 1986
14.Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z 2,5 vybavený tvrdoměrnou
hlavou ZHU 0.2 a optikou, využití 6 hod denně, pořizovací cena 2,5 mil. Kč v r.2005
15.Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250 – ve stadiu uvádění do provozu, pořizovací
cena 4 mil. Kč v r.2005
16.Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50J), v provozu 10 hod denně,
pořizovací cena 2,5 mil. Kč v r. 2005

-4Účetní metoda odpisování : rovnoměrné odpisování
Věcná břemena : nejsou
Celkové pohledávky :

1,314.420,- Kč (detailně – příloha č. 2. – Rozvaha)

Celkové závazky :

8,660.160,- Kč (detailně – příloha č. 2 – Rozvaha)

Výnosy :

88,691.000,- Kč (detailně – příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty)

Celková hodnota majetku : 126,606.000,- Kč
Podíl státního rozpočtu na financování činnosti :

101,367.000,- Kč

Rozbor čerpání mzdových prostředků :
Limit prostředků :
-

platy : 38,761.614,- Kč
OON :
772.592,- Kč

Skutečné čerpání :
-

platy : 38,761.614,- Kč
OON:
772.592,- Kč

Čerpání fondu odměn :
- limit :
- čerpání :

76.000,- Kč
74.359,- Kč

Rozbor čerpání mzdových prostředků v členění na platy a OON :
Celkem mzdy + OON :
Mzdy
:
OON
:
Členění podle článků :
Mzdy :
Institucionální
Účelové
Mimorozpočtové

39,534.206,- Kč =
38,761.614,- Kč =
772.592,- Kč =

100,00 %
98,05 %
1,95 %

:
:
:

28,190.377,- Kč =
2,638.193,- Kč =
7,933.044,- Kč =

72,7 %
6,8 %
20,5 %

:
:
:

109.502,- Kč =
217.700,- Kč =
445.390,- Kč =

14,2 %
28,2 %
57,6 %

OON :
Institucionální
Účelové
Mimorozpočtové

-5Členění podle kategorií zaměstnanců :
Vědečtí pracovníci

:

9,139.361,- Kč (tarifní mzda)
960.165,- Kč (os.příplatek)

Odb.prac. VaV

:

2,881.077,- Kč (tarifní mzda)
201.349,- Kč (os.příplatek)

Počty realizovaných projektů :
GA AV :
7
Interní startovací :
1
Cílený výzkum :
2
Výzkumný záměr : 1
Výzk.centrum :
1
MPO :
2
GA ČR :
19 (řešitelé)
10 (spoluředitelé)
Zahraniční :
9
Přínos jejich realizace :
Řešení všech projektů GAAV, GAČR, mezinárodních, resp. jiných, přineslo nové
poznatky týkající se vztahu mezi vlastnostmi především nových perspektivních inženýrských
materiálů a jejich mikrostrukturou.
Náklady na konferenční poplatky :
Celkem :

948.730,- Kč

Náklady na zahraniční služební cesty :
Celkem :

2,724.500,- Kč

Přínos jejich realizace :
Účast na zahraničních konferencích, kongresech a ostatních odborných akcích je zcela
nezbytná pro úspěšnou vědeckou práci na světové úrovni. Účast znamená především
získávání a udržování osobních kontaktů ve vědecké komunitě, přístup k nejnovějším
poznatkům, presentaci vlastních výsledků a jejich aktivní oponenturu.

Příloha č. 1

Ředitel:
doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc.
Tel.:
+420 541 212 286
+420 532 290 464
Email: lukas@ipm.cz
Zástupce ředitele:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Tel.:
+420 541 212 290
+420 532 290 454
Email: sklen@ipm.cz
Vedoucí odd. mechanických vlastností:
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
Tel.:
+420 541 636 415
+420 532 290 415
Email: kunz@ipm.cz

Vedoucí technicko hospodářského odd.:
Ing. Jiří Látal
Tel.:
+420 541 212 304
+420 532 290 497
Email: latal@ipm.cz
Vedoucí oddělení struktury:
RNDr. Milan Svoboda, CSc.
Tel.:
+420 532 290 474
Email: svobm@ipm.cz
Předseda vědecké rady:
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Tel.:
+420 532 290 437
Email: turek@ipm.cz

Příloha č. 2

Příloha č. 3

