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Členské služby a výhody | Česká společnost chemická  
 
Zapojení v České chemické společnosti, členu Asociace českých chemických společností, EuCheMS, ECTN-A a ČSVTS přináší 
individuálním chemikům, kromě vlastního členství v největší a nejstarší české profesní organizaci chemiků (zal. 1866): 
 

ROZŠIŘTE SVÉ KONTAKTY 
 

 celosvětově uznávanou příslušnost k jedné z nejstarších profesních organizací v chemii na světě,  
 možnost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH,  
 kontakty, informace, služby, možnosti, uplatnění,…  
 přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,  
 možnost přidruženého členství v IUPAC, a z toho plynoucí sleva u nakladatelství Blackwell a na konferencích 

sponzorovaných IUPAC, členové IUPAC dostávají časopis Chemistry International,  
 možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS, GDCh, GÖCh, SFC aj.),  
 

ZÚČASTNĚTE SE NÁRODNÍCH SJEZDŮ 
 možnost zúčastnit se národních sjezdů s významnou slevou pro členy, které jsou pořádány každoročně, jednou na Slovensku 

jednou v ČR,  
ZLEPŠETE SVOJI INFORMOVANOST 

 možnost dostávat 4x ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo" Chemických listů v tištěné či elektronické podobě,  
 možnost dostávat 4x ročně, cestou elektronické pošty, členské upozornění na nejdůležitější události a aktuality, 
 volný přístup k členskému magazínu ChemViews (http://www.chemistryviews.org/), jehož je ČSCH spoluvlastníkem, 

a to i na vašem mobilním telefonu apod., 
 členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě,  
 informace o dění v evropských strukturách, jako např. EuCheMS, ECTN, EC2E2N a podobně,  
 přístup k elektronickým informačním médiím Společnosti,  
 volný přístup k tištěným verzím časopisů ChemPubSoc Europe v „knihovně ČSCH“, kterou po dohodě s PřF UK Praha zřídila 

ČSCH v Knihovně chemie (sídlící v budově Hlavova 8/2030, Praha 2, Albertov, přízemí, v místnostech č. 148, 149, 150).  
 

ZAPOJTE SE DO ŘEŠENÍ GRANTŮ EU 
 možnost participovat na řešení grantů s evropskými partnery, jako napři ECTN a partnerskými národními společnostmi. 
  

UŠETŘETE PENÍZE 
 možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami,  
 podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH,  
 významnou slevu (ca 90%) na předplatné časopisu Chemistry - A European Journal, a dalších evropských časopisů 

konsorcia ChemPubSoc Europe, jichž je ČSCH spolumajitelem, 
 přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,  
 možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH, 
 slevu při zapůjčení automobilu (až 35%) u společností AVIS a HERTZ na celém světě, kromě Austrálie, a použití těchto 

automobilů na akcích v ČR za speciální tarify,  
 sleva 20 % z publikačních poplatků v časopise ChemOpenChem, který společnost spoluvlastní. 
 

ZDŮRAZNĚTE SVOJI PROFESIONALITU 
 možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu EurChem, 

platného v celé EU,  
BUĎTE VIDĚNI 

 možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.),  
 možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají",  
 a řadu dalších služeb, které se teprve sjednávají,  

PRO FIRMY A PODNIKATALE 
 Firmám, podnikům, institucím a dalším právnickým osobám nabízí ČSCH mimo jiné i tzv. "kolektivní členství", při kterém 

se ve vzájemné smlouvě sjedná to, čím mohou pomoci jedna strana druhé. Podrobnosti na dotaz.  
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Pozvaní přednášející 
 
 prof. Pavel Kočovský, DSc., FRSE, PřF UK Praha 

Aplikace katalytických procesů v organické chemii 
 Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., L’Oreal 

Moderní chemie v kosmetice 
 Ing. Martin Kuchař, Ph.D., VŠCHT Praha 

Problematika nezákonných chemických látek z pohledu vědce a kriminalisty 
 Dr. Ing. Jan Macák, CEMNAT FCHT Univerzita Pardubice 

Fotovoltaické procesy na nanotubulární titanii a hybridních chromoforech 
 prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. hc, FRSC, ÚOCHB AV ČR a UK Praha 

Navrhování struktur lékových substancí in silico 
 doc. Ing. Albert Breier, DrSc., STU Bratislava   

P-glykoprotein – membránový transportér spôsobujúci viacliekovú  rezistenciu 
nádorových tkanív (Implikácie pre návrh efektívnych chemoterapeutík)  

Hlavní témata 
 
 Analytická chemie  
 Anorganická chemie  
 Chemické vzdělávání a historie chemie  
 Jaderná chemie  
 Nanomateriálová chemie  

 Organické materiály 
 Polymery  
 Průmyslová chemie, ekonomika a řízení  
 Termická analýza 
 Analýza dat  

Společenský večer s vyhlídkovou plavbou 

Posterová sekce v Podolské vodárně s prohlídkou muzea 



 

 

Toto číslo Chemických listů vzniklo za finanční podpory firmy TEVA.  

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. je vý-
znamným farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou 
historií. Její sídlo se nachází na severovýchodě Čes-
ké republiky v Opavě, Komárově. Ve svém širokém 
portfoliu má generické léčivé přípravky – především 
antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipi-
demika, antihypertenziva aj. – v podobě tablet, tobo-
lek a kapalných lékových forem, dále také volně pro-
dejné léky (OTC), účinné farmaceutické látky (API) 
a rostlinné extrakty. Produkty splňují uznávané stan-
dardy kvality a jsou exportovány do řady zemí celého 
světa, včetně USA a západní Evropy. Na úspěších 
společnosti a plnění náročných cílů se podílí více než 
1500 zaměstnanců. V r. 2006 se společnost stala 
součástí nadnárodní skupiny Teva. Teva patří mezi 
10 největších farmaceutických firem světa a je nejvý-
znamnějším světovým výrobcem generických léčiv. 
Je naší upřímnou snahou pomáhat lidem v jejich 
zdravotních obtížích a v maximální míře tak přispívat 
ke zlepšení kvality jejich života. 

Dobře víme, že největším bohatstvím každé firmy 
jsou její lidé. Našich zaměstnanců si velmi vážíme 
a zvláště oceňujeme fakt, že průměrná délka doby 
zaměstnanců u naší společnosti je vyšší než 14 let. 
Příležitosti ve stabilní, globálně operující a pevně 
zaintegrované součásti strategicky expandující vý-
znamné světové korporace jsou však výzvou pro 
další úspěšné. K posílení jádra našich úspěšných 
týmů hledáme zkušené odborníky –  specialisty i ma-
nažery – s praxí v chemickém nebo farmaceutickém 
odvětví.  
 
 
Podívejte se na nás a náš kraj:  
www.tevapharm.cz, www.opava-city.cz,  
www.nohavica.cz/Muzeum 
Zeptejte se nás na Vaši budoucnost: 
Mgr. Blanka Rinasová, tel.: 553 642 424,  
mobil: 602 725 903,  
e-mail: blanka.rinasova@tevapharm.cz 


