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Volební období 2013-2017 



1. Poskytovat kvalitní zázemí pro odbornou činnost poboček i 
odborných skupin – zajišťování konferenčního servisu, včetně 
nabízení externím organizátorům. 

2. Udržovat vysokou úroveň mezinárodních aktivit ČSCH v rámci 
Evropské unie.  

3. Udržet Chemické listy jako „výkladní skříň“ české chemie a ČSCH 
formující obraz odborné veřejnosti o stavu a vývoji chemie v České 
republice.  

4. Řešení generačního problému – motivace mladých, zejména 
studentů, nejen ke vstupu do ČSCH, ale zejména k setrvání v ní po 
ukončení studia a k aktivnímu zapojení do práce ve společnosti.  

5. Trvalá medializace chemie a přínosu chemického a 
farmaceutického průmyslu pro společnost.  

6. Běžná agenda / soutěže a ceny 

Cíle / „volební program“ předsednictva (Chem. Listy 108, 1 (2014) 



Zázemí pro odbornou činnost – konferenční servis 

• Sjezdy chemiků – 68. sjezd chemiků Praha: 
• Oslava 150. výročí založení ČSCH 
• Odborný program – inciativa „zdola“ 
• Zvrácen klesající trend počtu účastníků – 280 účastníků, 150 přednášek a 90 

posterů 
• Konferenční servis pro OS – pravidelné akce: 

• Polysacharidy (s mezinárodní účastí) 
• „Skalský dvůr ( Sympozium o nových směrech výroby a hodnocení potravin) 

Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 
• Mezinárodní konference o olejích a tucích 
• Pokroky v anorganické chemii (poprvé 2016),  
• …… a další 

• Konferenční servis externí – příklady: 
• Každoroční seminář pro MŽP 
• IIS-2018 (mezinárodní) 
• Kandidujeme na ENVIRA 2019 
• … a další 

 
Vše kompletně přes sekretariát.  

http://sjezd.csch.cz/
http://sjezd.csch.cz/


 
• ČSCH zastoupena ve výkonném výboru European Association for Chemical and 

Molecular Sciences (EuCheMS) – prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. 
• Několik členů ČSCH ve volených funkcích ve výborech divizí či pracovních skupin 

EuCheMS, nově 
• Division of Organometallic Chemistry (předseda – doc. Jan Čermák) 
• Division of Chemistry and the Environment (prof. Jan Tříska) 
• European Young Chemists´ Network (Ing. Roman Bleha) 

• European Chemistry Thematic Network (ECTN) Association – prof. Pavel Drašar – 
president 

• European Polymer Federation – ČSCH nově plným členem – zástupce Dr. Jiří Kotek  
• Další: 

• European Chemist Registration Board – ČSCH = sekretariát ECRB 
• Chemistry Eurobachelor Label Committee 

• Člen konsorcia ChemPubSoc Europe – vydávání evropských chemických časopisů  
podíl na zisku = nezanedbatelný finanční přínos   

• V rámci středoevropské spolupráce výměnné účasti na Sjezdech chemiků na 
Slovensku a v Polsku. 
 

• Připravuje se převedení Českého komitétu pro chemii, jako NAO IUPAC z AV ČR do 
ČSCH. 

Mezinárodní aktivity 



ChemPubSoc Europe  

http://www.chemphyschem.org/
http://www.chemmedchem.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2196-0216
http://www.chemsuschem.org/
http://www.eurjic.org/
http://www.chembiochem.org/
http://www.eurjoc.org/
http://www.chemcatchem.org/
http://www.chemistryviews.org/
http://www.chemeurj.org/
http://www.chempluschem.org/
http://www.chemistryopen.org/


• Jeden z hrstky odborných časopisů vydávaných národními chemickými společnostmi, 
které jsou citovány službami jako je Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current 
Contents, či Science Citation Index.  

• Impakt faktor kolísá, snaha o nápravu střednědobého poklesu oddělením nové řady 
Czech Chemical Society Symposium Series (CCSSS) 

• 4 z čísel ročně vydávána jako „členská“ – kromě individuálních členských příspěvků 
přispívají  hlavně kolektivní členové ČSCH  
• vysoké školy 
• ústavy AV ČR 
• státní instituce a obchodní a výrobní společnosti 
• inzerenti.  

• Pro udržení a rozšíření kontaktů s kolektivními členy ČSCH rozšířena nabídka služeb 
kolektivním členům – inzerce na webu, bannery na sjezdech….  

Chemické listy 

http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_2-volume_111-year_2017.html


• Cíle – motivace mladých: 
• ke vstupu do ČSCH a zejména k setrvání v ní po ukončení studia  
• k aktivnímu zapojení do práce ve společnosti.  

• Úkol – nové formy propagace zaměřené cíleně na mladé: 
• „ČSCH na Facebooku“ 
• Aktivní propagace ČSCH všemi členy na jejich pracovištích (zpřístupnění 

aktuální verze posteru ČSCH webu ČSCH). 
• Iniciování vzniku „Sekce mladých“ 

• Snahy „shora“ nepříliš úspěšné 
• Probíhá pokus vyvolat aktivitu „zdola“ 

• Zapojení mladých do mezinárodních aktivit – EYCN 
 

• Stav ke konci volebního období: 
• Počet členů prakticky beze  
      změny, ale…. 
• věkový průměr vzrostl…. 

Generační problém 



• Jedna z hlavních priorit HV i Předsednictva: 
• Účast na organizaci chemické olympiády  
• Olomoucký „Jarmark fyziky, matematiky a chemie“ 
• Ostravská „Chemie na Slezskoostravském hradě“. 
• Podíl na soutěži BASF „Hrdinové budoucnosti“. 
• Jednání o zapojení (sekce mladých) do úspěšného projektu „Přírodovědci“. 

• Nově: 
• Účast a zvláštní cena ČSCH na soutěži doktorských prací „Cena Jean-Marie Lehna za 

chemii“ pořádané Francouzským velvyslanectvím v ČR.  
 

• Nový web! - http://new.csch.cz/  

Medializace chemie 

http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/
http://new.csch.cz/




• Běžná agenda 
• Změna názvu a stanov společnosti, vynucená  
      změnou Občanského zákoníku – legalizace ČSCH, z.s.  
       jako spolku. 
• Aktualizace příručky člena ČSCH. 
• Čtvrtletní informační maily o novinkách a akcích společnosti. 

• Finance 
• Podpora od ČSVTS – zástupci ČSCH i ve volených funkcích ČSVTS (předsednictvo – 

prof. Jitka Ulrichová, RNDr. Helena Pokorná – DR) 
• Podpora od RVS (na Bulletin – 180 000 ročně, vloni navíc na sjezd). Děkujeme za 

Zprávy o činnosti poboček. 
• Financování – stále těžší sehnat sponzory (členské příspěvky nepokryjí náklady, 

pomáhají konference a sponzoři). Finanční agenda stále náročnější (DPH, kontrolní 
hlášení, souhrnné hlášení, elektronická komunikace……)  

• Ceny a soutěže 
• Udělena řada cen a ocenění – úplný výčet na webu. 
• Cena Alfreda Badera – potvrzeny příspěvky na ceny na 3 následující roky. Probíhá 

formou grantového řízení. Zástupci nadace loni navštívili sekretariát, kontrolovali 
podklady do soutěže, finanční toky atd. 

• Řada dalších soutěží pořádána v rámci OS. 
• (Cena JML) 

„Běžná“ agenda / Soutěže a ceny 



Závěr - zhodnocení 

Těšíme se na odezvu….. 


