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Název 
instituce Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 
Právní 
forma Veřejná výzkumná instituce 

IČ instituce  67985891 
Sídlo V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8, Česká republika 

Den, ke 
kterému 

byl 
proveden 

zápis 
VVI do 

rejstříku 
 

 01. 01. 2007 

Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 20 Praha 1  

Předmět 
hlavní 

činnosti 

 
Předmětem hlavní činnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,        
v. v. i. (dále jen ÚSMH) je multidisciplinární vědecký výzkum zaměřený na 
hodnocení nebezpečných účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných 
geodynamických procesů, na dynamiku, strukturu a geochemii zemské kůry, na 
stanovení a využití vlastností hornin a antropogenních materiálů, ekologické 
zpracování surovin spojené s likvidací tuhých odpadů za vzniku geomateriálů a 
vývoj biomateriálů a žárovzdorných, stavebních, konstrukčních a sorpčních 
materiálů z netradičních surovin.  
Svou činností ÚSMH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k 
využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje 
vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky 
apod.), poskytuje vědecké a expertní posudky, stanoviska a doporučení a 
provádí konzultační, poradenskou a popularizační činnost.  
Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a 
vychovává vědecké pracovníky.  
V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně 
organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a 
vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. 
Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a 
zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým 
zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými 
školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.  
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Další a jiné 

činnosti 

Předmět další činnosti není 
 
Předmětem jiné činnosti ÚSMH je testování, měření, analýzy a kontroly v 
oborech vědecké činnosti pracoviště v rozsahu, který nepřesáhne 20 % pracovní 
kapacity ÚSMH.  
 

 
Ředitel 

 

RNDr. Josef Stemberk, CSc., Stupice 33, 250 84 Sibřina, 
jmenován s účinností od 1. června 2012 

 
 
 
Listiny uložené ve sbírce listin 
 
 

 

Zřizovací listina Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.  
č.j. K-542/P/06 ze dne 28.6.2006 
 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,  
v. v. i., č.j. KAV-39/01-P/2010 ze dne 7.9.2010 
 
Jmenovací dekret ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 
RNDr. Josefa Stemberka, CSc., č. j. KAV-110/14-EO/2012  
ze dne 22. května 2012 
 
Podpisový vzor ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.  
RNDr. Josefa Stemberka, CSc., ze dne 1. června 2012 
 

 

 Výroční zprávy 2007 – 2012 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,        
v. v. i.  

 
 
Výpis proveden dne 27. listopadu 2013      
 
         PhDr. Zdena Hauznerová 
          oprávněná úřední osoba  
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