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Proč se stát členem České společnosti chemické
Zapojení v České společnosti chemické, členu Asociace českých chemických společností, přináší individuálním chemikům
kromě vlastního členství v největší a nejstarší profesní organizaci chemiků:










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...
podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH,
možnost dostávat 4 ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo“ Chemických listů,
možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami,
možnost objednání „osobního balíku předplatného“ Chemických listů a časopisů konsorcia EUChemSoc,
členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě,
informace o dění v evropských chemických strukturách



možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu Eurchem,
platného v celé EU,





přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,







možnost přidruženého členství v IUPAC,
možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS ,
GDCh, GÖCh, SFC aj.),
možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH,
možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.),
možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají“,
vedle individuálního členství je možné kolektivní členství firem,
a řadu dalších služeb.

Jak se stát členem ČSCH
Členská přihláška je k dispozici na internetových stránkách ČSCH nebo na sekretariátu ČSCH. Členství je přístupné pro
všechny zájemce o chemii a přijetí nového člena doporučí dva členové ČSCH (doporučení je možné nahradit odborných
životopisem), členství nabývá platnosti po schválení hlavním výborem ČSCH.
Výši členských příspěvků a možné slevy schvaluje na návrh předsednictva hlavní výbor ČSCH.
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Cena firmy METROHM
Firma METROHM Česká republika
ve spolupráci s
Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické
vyhlašuje
1. ročník soutěže o cenu firmy Metrohm
A. Cena firmy Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let).
Udělují se 3 ceny, každá dotovaná částkou 10 000 Kč. Soutěžící nechť zašlou pdf-verzi své publikace, vyšlé v roce
2012, e-mailem na adresu barek@natur.cuni.cz spolu se svými identifikačními údaji (příjmení, jméno, pracoviště,
datum narození, rodné číslo, případně členské číslo České společnosti chemické) do 15. prosince 2012.
B. Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie.
Uděluje se jediná cena, dotovaná částkou 20 000 Kč. Nominační návrh se stručným zdůvodněním v rozsahu cca
2 stránky může zaslat jednotlivec i instituce na emailovou adresu barek@natur.cuni.cz do 15. prosince 2012.
O udělení ceny bude rozhodovat komise ve složení: Ing. P. Barath, prof. J. Barek, prof. J. Labuda, prof. J. Ludvík,
prof. K. Vytřas a prof. E. Paleček. Rozhodnutí této komise je definitivní a nepodléhá žádnému dalšímu schvalování
jinými orgány.
Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na semináři firmy Metrohm Česká republika na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze ve středu 30. ledna 2013.

Za firmu Metrohm ČR
Ing. Peter Barath, Ph.D.

Za Odbornou skupinu Analytické chemie České společnosti chemické
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí
Katedra analytické chemie PřF UK
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