
Dodatek Č. 1

ORGANIZAČNí ŘÁD
Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, V.V.i.

Články Č. 8 a 9 se mění takto:

ČI. 8
Poradní orgány ředitele

Ředitel jmenuje své dočasné nebo stálé poradní orgány. Poradními orgány ředitele
jsou:
a) atestační komise
b) . investiční komise
c) komise pro výpočetní techniku a správu sítě
d) komise pro stavební rozvoj a využití areálu ÚSMH.
e) dozorčí komise
f) komise pro určení vnějších vlivů (ČSN 332000.3)
g) komise pro inventarizaci, oceňování a likvidaci majetku

Stálou komisí je redakční rada časopisu Acta geodynamica et geomaterialia.
Předsedou redakční rady je ředitel nebo jím jmenovaná osoba.

ČI. 9
Organizační struktura

1. Výzkumnou činnost pracoviště uskutečňují tyto vědecké útvary:
a) oddělení struktury a vlastností materiálů
b) oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
c) oddělení geochemie
d) oddělení seismotektoniky
e) oddělení inženýrské geologie

2. Infrastrukturu výzkumu a další společné činnosti zabezpečují útvary:
a) sekretariát ředitele - zajišťuje přímé služby vedení ústavu, agendu personální,

mezinárodních vztahů a agendu grantovou a spolupráce s VŠ. Členové
sekretariátu vedou samostatně svěřenou agendu a shromažďují informace
požadované vedením,

b) hospodářské oddělení - zajišťuje plnění úkolů pracoviště po stránce
hospodářské a správní zejména tím, že podle pokynů ředitele poskytuje
podklady pro průběžné sledování rozpočtu, podává hospodářské informace
vedení, vedoucím oddělení a vedoucím vědeckých a pracovních týmů. Dále
provádí mzdovou agendu, zajišťuje materiálně-technické zásobování, vede
hospodářskou evidenci, zajišťuje správní agendu pracoviště, plní úkoly spojené
s vnitřní správou pracoviště. Po stránce metodické je oddělení řízeno
zřizovatelem.



c) technické oddělení - zajišťuje svou činností údržbu pracoviště a instalaci
a provoz technických zařízení, zajišťuje investiční výstavbu pracoviště,
autoprovoz, technické revize a ostrahu pracoviště.

d) středisko vědeckých informací, jehož součástí je knihovna, získává,
zpracovává, dokumentuje a rozšiřuje informace ve vědních oborech působnosti
ústavu. Středisko vede centrální evidenci všech publikací pracovníků ústavu.
Po stránce metodické a koordinační je středisko řízeno Knihovnou AV ČR.

3. Organizační schéma pracoviště je uvedeno v příloze tohoto organizačního
řádu.

Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. ledna 2014 a byl schválen Radou pracoviště.

RNDr.ďei~::!rk, CSc.
ředitel ústavu


