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Právní postavení, organizační začlenění,název a sídlo redakce
čanc - česká asociace geofyziků, z. s., IčO 60460253, (dále jen ''ČAAG'') jako vydavatel
časopisu ''EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment'', ISSN 1805-2266
(online), resp. ISSN 1803-1447 (CD-ROM), (dále jen ''vydavatel") zřiznje vnávaznosti na Čl. ilI,
odst.3.2. Stanov CAAG a Statut redakčnírady časopisu redakci časopisu ''EGRSE - E'xploration

Geophysics, Remote Sensing and Environment'' (dále jen ''redakce'').
Činnost redakce usměrňuje kromě vydavatele i redakčnírada.
Redakce se zřizuje na dobu vydávání časopisu.
Název redakce je: Redakce časopisu ''EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and
Environment".
Sídlo redakceje ustaveno redakčníradou, zpravidla podle požadavku vedoucího redaktora časopisu.
Redakce zajišťuje vydávání časopisu, její činnost je hrazena z finančníchprostředků vydavatele
časopisu.
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Poslání a úkoly redakce
je
plnit úkoly pro vydavatele, které vydavateli vyplyvaji z právnich předpisů.
Posláním redakce
Úkolem redakce je především:

a. zabezpeč,it vy dáv áni časopisu;
zabezpečit uveřejňováni inzerce, která je v souladu se zát1my a zaměřením časopisu.
b.
3. Činnost
redakce íidi a zani odpovídá vedoucí redaktor jmenovaný a odvolatelný Radou Čaac.
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čt. s
Náplň práce redakce
Zaúčelemplnění svého poslání a úkolu redakce
a' na úseku redakčníchprací:
. vykonává odbomě technickou přípravu článků,
I zpracovává konečnou úpravu článků'
. stará se o celkovou grafickou a teclrnickou úroveň časopisu;
b. na úseku styku s autory:
. je ve spojení s autory od přijetí recenzovaného rukopisu až do jeho výištění;
c. na úseku spolupráce s r,ydavatelem a externími spolupracovníky (grafické práce, tisk,
překlady apod.)
. operativně spolupracuje s r.ydavatelem a externími spolupracovníky,
. navrhuje smlouvy s externími spolupracovníky'
. zabezpečuje dodrženítermínťr dodání podkladů pro vyištění;
d. na úseku administrativním
. potvrzuje věcnou správnost došlých faktur pro účetnictvívydavatele,
. zabezpečuje distribuci časopisu odběratelům a odevzdání povinných pracovních a
autorských výisků podle platných předpisů,
. zpracovává ročni zprávy osvé činnosti, připravuje a Zpracovává materiály pro
jednání redakčnírady,
. vede evidenci odběratelťr.
Za činnost uvedenou v odst. 1 můŽe bý pracovníkůmredakce vyplacena odměna z prostředků
Čaac. Tuto odměnu schvaluje Rada ČAaG.
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Čl. +
Složeníredakce
Redakci tvoří vedoucí redaktor a podle potřeby můžebý redakce doplněna o dalšípracovníky.
Členy redakce jmenuje a odvolává Rada ČaaG na návrh vedoucího redaktora.

Čl. s
Vedoucí redaktor
Vedoucí redaktor řeší především následující úkoly:
a' Útoty
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u ob,uhouou stránku časopisu
publikací,
a
odpovídá za to, aby se obsahem časopisu a publikací neporušovaly zákonern
chráněné zájmy státu, občanůa or ganizací,
spravuje a chrání svěřený rnajetek a dodržuje přísnou hospodárnost při vynakládáni
finančníchprostředků, odpovídá za pravidelné vydáváni časopisu podle schválené
periodicity, rozsahu, nákladu, za kvalitujeho konečnépodoby aza jeho distribuci,
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redakce v rozsahu kompetencí vymezených tímto statutem,

vyhledává pracovníky pro redakci a podává návrh na uzavření pracovního poměru
s nimi a na organizačníLrspořádání redakce,

b'
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redakce,
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do redakce vydavate.em a získanéhočinností

zajišťuje včasnépředání účetlríchdokladů r,ydavateli.
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čt. o
ostatní č|enovéredakce
Náplň činnosti ostatních členůredakce stanovuje vedoucí redaktor podle potřeb zabezpečování
edičních záměrů a hospodaření časopisu.
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Jednání a podepisování za redakci
Zaredakci v právních vztazichjedná vedoucí redaktor.
Podepisováni zaredakci se děje tak, žeknázvl redakce připojí svůj podpis vedoucí redaktor
Radou

CAAG pověřený člen asociace.
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1. Tento dokument nabýváúčinnost dnem schválení Členskou schůzíasociace.
Záv

ě
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Schváleno členskou schůzíČaac v Brně. 21.3.2011
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Zavydavatele: prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc'
předseda Čaac - Českéasociace geofyziků, z.s.

