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Úvod
Geologický ústav AV ČR je výzkumná organizace, která při přepočteném
počtu necelých 50 vědeckých a odborných pracovníků pokrývá některé
základní směry výzkumu zemského systému. Geologické obory prodělaly
v uplynulých dvou desetiletích řadu základních změn. Zatímco dřív byla
geologie vnímána jako nutná praktická nauka sloužící hlavně k pokrytí potřeby
surovin a pochopení zákonitostí vývoje živé i neživé přírody, vystupuje dnešní
geologie víc jako environmentální disciplina a stává se součástí proudu
historických a biologických věd. Podrobněji jsou vědecká témata a výsledky
grantových projektů zpracovány v každoročně vydávané Roční zprávě/Annual
Report, která je dostupná na webových stránkách ústavu.

Organizační struktura GLÚ – viz příloha č. 1

Hlavní činnosti
Účelem zřízení pracoviště je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti
geologie a vyhledávání možností využití jeho výsledků.
Předmětem hlavní činnosti je vědecký výzkum zejména v oboru geologie,
paleontologie, geochemie, mineralogie a petrologie, ložiskové geologie, geofyziky a evironmentální geologie. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a
vzdělanosti a využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, časopisy, sborníky apod., poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí
konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu
své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společných
výzkumů se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Ústav pořádá vědecká
setkání, konference, semináře, exkurze atd., včetně mezinárodních. Úkoly
realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a
odbornými institucemi veřejného i soukromého sektoru. Ústav dále vykonává
správu práv ke svým patentům a licencím.
GLÚ má 1 výzkumný záměr – evidenční číslo AV0Z30130516 s názvem
Zemský systém v průsečíku geologických procesů, vývoje života, klimatických
a antropogenních vlivů.

Majetek
1. Budovy ve vlastnictví státu, s nimiž je GLÚ AV ČR příslušný hospodařit
Kat.území Lysolaje, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
jiná stavba stojící na pozemku par.č. 513/91
jiná stavba stojící na pozemku par.č. 513/92, č. popisné 269
jiná stavba stojící na pozemku par.č. 513/93
Kat. území Průhonice, obec Průhonice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
technická vybavenost stojící na pozemku parc.č. 1081, č. popisné 769
technická vybavenost stojící na pozemku parc.č. 1082, č. popisné 770
2. Pozemky ve vlastnictví státu, s nimiž je GLÚ AV ČR příslušný hospodařit
Kat.území Lysolaje, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

parc.č.
513/91
513/92
513/93

druh pozemku
zastavěná plocha, nádvoří
zastavěná plocha, nádvoří
zastavěná plocha, nádvoří

-

Nemovitosti GLÚ nebyly zatíženy žádným věcným břemenem.

-

Stav převodu nemovitostí GLÚ v rámci přechodu na VVI k 31.12.2005:

1. Nemovitosti
Ústav vlastní nemovitosti uvedené výše. Uvedené budovy a zastavěné pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí. V letošním roce proběhla řada
jednání všech ústavů AV ČR v areálu Lysolaje, která vyústila v dohodu o rozdělení pozemků v areálu mezi tyto ústavy. GLÚ byl vyčleněn pozemek v jz.
části areálu, pozemky byly geodetiky zaměřeny a odděleny z celku, uzavřena
dohoda mezi GLÚ, ÚCHP a ÚRE o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem
státu.
2. Věcná břemena v areálu Lysolaje.
Po jednáních zástupců ústavů v areálu bylo zadáno vypracování projektu
na samostatné dodávky elektrického proudu jednotlivým ústavům. Dodávka
plynu je projednána a bude bez stavebních úprav, pouze proběhne výměna
plynoměrů. Věcná břemena na vodovody, kanalizaci, plynovody a komunikace
zatím nebyla projednána. U rozvodu vody bude nutné nové napojení ústavů
z přívodního místa Vodovodů a kanalizací, a.s. v areálu, případně vytvořit pro
GLÚ a ÚRE nové přívodní místo v jz. části areálu – z ulice Hřebenové.
-

-

Celková hodnota pohledávek činila 409 tis. Kč , kdy podstatnou část ve
výši 342 tis. Kč tvořily pohledávky z obchodního styku, jedná se především o faktury zakázek hlavní činnosti na konci roku, splatných v roce 2006.
Zbytek byly poskytnuté provozní zálohy, pohledávky za zaměstnanci a
ostatní pohledávky.
Ústav neměl pohledávky po lhůtě splatnosti.
Ústav neměl pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení.
Ústav neměl pohledávky, které jsou předmětem právních sporů.

- Celková hodnota závazků činila 2 502 tis. Kč. Největší podíl na této částce
měly meziroční závazky k zaměstnancům (1 396 tis. Kč) a zúčt. s institucemi
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (936 tis Kč).
-

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl odepisován rovnoměrně podle
odpisového plánu.

-

Majetek ústavu byl plně využíván k hlavní činnosti.

Hospodaření s finančními prostředky

Informace o hospodaření v rozsahu roční účetní závěrky jsou uvedeny
v příloze č. 2
-

ústav nemá jinou činnost
hospodaření v příspěvkovém režimu ve sledovaném období
skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 261 tis. Kč
díky darům na vědu

Struktura nákladů
platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci

46,57%

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

17,12%

nákup materiálu

8,94%

nákup energie, vody, paliv

1,04%

nákup služeb

10,42%

opravy a udržování

1,89%

cestovné

4,24%

odpisy dlouhodobého majetku

7,09%

ostatní náklady celkem

2,69%

-

Výnosy
Hlavní zdroje výnosů v hodnoceném roce:
1. Vlastní výrobky
2. Zakázky hlavní činnosti
3. Prodej materiálu

-

23 tis. Kč
1 662 tis. Kč
25 tis. Kč

Podíl státního rozpočtu na financování činnosti

Podíl státního rozpočtu na financování činnosti organizace
necelých 95 %.
-

Základní personální údaje
Přehledné personální údaje obsahuje příloha č. 3

činil

-

Čerpání mzdových prostředků

Celkový závazný limit prostředků na platy byl stanoven pro 73 přepočtených
zaměstnanců na 17 367 tis. Kč a ostatní osobní náklady na 75 tis. Kč.
V této výši byly prostředky také čerpány. Mzdové náklady nad rámec
celkového závazného ukazatele byly pokryty
prostředky
z projektů
výzkumu a vývoje poskytnutými
bez rozpočtového opatření (451 tis.Kč) a
z mimorozpočtových zdrojů (580 tis.Kč). Z institucionálních prostředků bylo
pouze 5,8 % použito na pohyblivé složky platu. Ústav neměl zřízen fond odměn.
Odměňování bylo uskutečňováno podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu.
Rozbor čerpání mzdových prostředků podle zdrojů, složek platu, OON a
průměrné výdělky v jednotlivých kategoriích obsahuje příloha č. 4.
-

Náklady na výzkum a vývoj

Náklady na výzkum a vývoj ve sledovaném období činily 29 488 tis. Kč

-

Zapojení v jednotlivých programech výzkumu a vývoje

Program
Počet projektů
Objem finančních prostředků (v tis. Kč)

GA ČR
7
1966

GA AV
14
3 601

interní
33
255

resortní
6
718

ostatní
5
343

Šíře grantových projektů reprezentuje hlavní směry výzkumu prováděného
v Geologickém ústavu AV ČR. Kromě tradičních paleobiologických a paleoekologických témat jsou zastoupeny projekty výzkumu životního prostředí, výzkumu
změn říční nivy po velkých povodních a další projekty, které jsou podrobněji
popsány v Roční zprávě/Annual Report, kde je rovněž uveden soupis publikací
zaměstnanců Geologického ústavu AV ČR a jejich spolupracovníků.
-

Kapitálové výdaje

GLÚ získal od zřizovatele konkursní prostředky ve výši 1 200 tis. Kč.
Z této účelové dotace byly pořízeny Gamaspektrometr a Discoplan.
Od grantové agentury AV ČR byla poskytnuta část prostředků ve výši 393 tis. Kč
na nákup mikroskopu Nikon.
Další investiční akcí bylo zpracování projektové dokumentace na novou budovu
ústavu v Lysolajích, na kterou zřizovatel poskytl ústavu 2 000 tis. Kč.
Poslední účelovou dotací od zřizovatele bylo 30 tis. Kč na IP Telefonie.
Z mimorozpočtových prostředků (Humboltova nadace) obdržel ústav 168 tis. na
pořízení mikroskopu.
Ostatní kapitálové výdaje tvořily strojní investice z vlastních prostředků.

Zahraniční služební cesty
Bylo uskutečněno celkem 67 cest na které vyjelo 84 osob. Cesty byly především podniknuty za těmito cíli: (1) kongresy, 4 konference, symposia pracovní
zasedání, (2) spojení terénních prací a účasti na kongresech, konferencích,
apod., (3) terénní práce, (4) laboratorní práce na přístrojích v ČR nedostupných,
(5) studijní pobyty,
(6) zahraniční projekty, (7) oponentury v zahraničí,
(8) výkon funkce v mezinárodních organizacích, (9) výkon funkce v zahraničních
redakčních radách, (10) ostatní důvody (pohřeb, jmenování, pobyty zahraničního
stážisty v zahraničí a zařizování jeho váz v zahraničí). Hlavním přínosem bylo
zejména: (1) získání analytických dat metodikami nedostupnými v ČR,
(2) získání terénních dat pro řešení zahraničních i tuzemských projektů,
(3) prezentace výsledků VaV, (4) zvyšování kvalifikace (studijní pobyty).
Náklady na tyto cesty činily 1 366 tis. Kč. Náklady na konference byly 129 tis Kč.

Organizační schema GLÚ AV ČR
Vědecká rada

Příloha č. 1
Shromáždění vědeckých
pracovníků

Ředitel

Zástupce ředitele
Vědecký tajemník

Odborné útvary

Správní útvary

310

Laboratoř teránové stavby

320

Laboratoř platformího vývoje

330

Laboratoř paleobiologie
a paleobiologie

340

Laboratoř environmentální
geologie

350

Laboratoř environmentální
geochemie

210

Ekonomický útvar

360

Laboratoř paleomagnetismu

220

Technický útvar

370

Laboratoř fyzikálně-mechanických
vlastností hornin

380

Laboratoř fyzikálních
metod

100

Útvar ředitele

Sekretariát ředitele

110

200

Útvar vědeckých informací
a knihovna

Technickohospodářská správa

Příloha 2

Rozvaha 2005

Rozvaha 2005

Rozvaha 2005

Rozvaha 2005

Rozvaha 2005

Rozvaha 2005

Rozvaha 2005

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3
Název zpracovatele:

Geologický ústav AV ČR
Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%

muži
0
8
13
10
11
19
61
62,9

ženy
0
8
6
7
8
7
36
37,1

celkem
0
16
19
17
19
26
97
100,0

%
0,0
16,5
19,6
17,5
19,6
26,8
100,0
x

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
0
2
1
9
0
49
61

ženy
3
0
3
2
6
0
22
36

celkem
3
0
5
3
15
0
71
97

%
3,1
0,0
5,2
3,1
15,5
0,0
73,2
100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2005 (Kč)

průměrný hrubý měsíční plat

celkem
20 805

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005
Počet
nástupy
odchody

9
10

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
53
21
23

97

%
54,6
21,6
23,7
0,0
0,0
100,0

Příloha 4
Název zpracovatele: Geologický ústav AV ČR

Rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2005
1. Porovnání závazného ukazatele (limitu) mzdových prostředků a skutečného čerpání za rok 2005
Ukazatel
závazný ukazatel (limit)
skutečnost za rok 2005
z toho mimorozpočtové prostředky
z toho fond odměn

Prostředky
na platy
tis. Kč
17 367
18 310
567
0

Ostatní osobní
náklady (OON)
tis. Kč
75
164
14
0

2. Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2005
Článek - zdroj prostředků
0 - Dary a ostat. prostředky rezervního fondu - mimorozpočtové
1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové
2 - Zahraniční granty - mimorozpočtové
3 - Granty GA ČR - mimorozpočtové
4 - Projekty ost. poskytovatelů - mimorozpočtové
5 - Tématický program NPV Informační společnost - účelové
6 - Program podp.cíl.výzk.a vývoje a Program podp.projektů cíl.výzk. - účelové
7 - Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové
Institucionální prostředky
Celkem

Platy
tis. Kč

OON
tis. Kč

0
376
0
143
358
0
0
65
17 367

0
75
0
7
0
0
0
7
75

18 310

164

3. Členění mzdové prostředky podle zdrojů za rok 2005
Mzdové prostředky
institucionální
účelové (kapitola AV- čl.1, 5 a 6)
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)
ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7)

tis. Kč
17 442
451
508
72

%
94,4
2,4
2,7
0,4

18 473

100,0

tis. Kč
14 540
296
6
0
1 695
520
1 252
18 309

%
79,4
1,6
0,0
0,0
9,3
2,8
6,8
100,0

tis. Kč
163 800
0
0
0
163 800

%
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0

z toho jiná činnost

Mzdové prostředky celkem

0,0

4. Vyplacené platy celkem za rok 2005 v členění podle složek platu
Složka platu
platové tarify
příplatky za vedení
zvláštní příplatky
ostatní složky platu
náhrady platu
osobní příplatky
odměny
Platy celkem

5. Vyplacené OON celkem za rok 2005
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepš. návrhy
odstupné
náležitosti osob vykon. základní (náhradní) vojenskou službu
OON celkem

6. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r. 2005
Kategorie zaměstnanců
vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)
odborný pracovník s VŠ (kat. 3)
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)
dělník (kat. 8)
provozní pracovník (kat. 9)
Celkem

Průměrný přepočt.
počet zaměstnanců
31
17
2
5
7
6
0
6
73

Průměr. měsíční
výdělek v Kč
27 665
18 512
18 101
13 432
16 995
14 173
0
9 117

