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Vá�ení čtenáři, 

 
 jsem rád, �e Vás mohu oslovit v květnovém čísle Che-

mických listů. Rok 2004 bude za sedm měsíců pravděpo-
dobně hodnocen jako rok obratu jak v ekonomickém 
a společenském dění v České republice, tak také v činnosti 
České společnosti chemické. Jaké je současné postavení 
ČSCH v na�í republice a Evropě? Společnost má asi 2700 
členů v příznivém generačním rozlo�ení, patří mezi středně 
veliké evropské národní chemické společnosti a je začleně-
na do řady odborných domácích a zahraničních aktivit. 
Chemické listy jsou médiem přístupným v�em odborníkům, 
kteří se zajímají o chemické vědy. Časopis je  vydáván 
společně s Asociací českých chemických společností, fi-
nančně podporován, ale také respektován státními orgány 
České republiky, některými českými vysokými �kolami, 
Svazem chemického průmyslu a  řadou obchodních a prů-
myslových firem působících v na�í republice. Po odborné 
a společenské stránce je hodnocen čtenáři  velmi dobře, 
jeho vědecká úroveň je vyjádřena  relativně zajímavým 
�impact� faktorem. Mimo vydávání Chemických listů se 
ČSCH spolupodílí na vydávání 4 evropských chemických 
časopisů. ČSCH má fungující pobočky v  6 krajích 
a  29 dobře pracujících odborných skupin, sama je spolu-
ře�itelkou dvou projektů Evropské Unie, aktivně se účastní 
práce na evropském studijním profilu bakaláře a magistra 
v oboru chemických věd, je �ádána o odborná vyjádření 
z oblastí průmyslové chemie a chemického výzkumu. Na 
dobré organizační a osobní úrovni jsou kontakty se sou-
sedními národními chemickými společnostmi, jmenovitě 
Maďarskou, Německou, Polskou, Rakouskou,  Slovenskou 
a Slovinskou chemickou společností. Probíhá jak výměna 
účasti mladé generace chemiků na národních sjezdech 
těchto společností, tak vzájemná výměna informací.  

Kvalitativní změnou projde evropská spolupráce spol-
kového �ivota chemiků. Federace evropských chemických 
společností (FECS), zalo�ená v roce 1970 v Praze, měla a� 
do roku 1990 smysl své existence předev�ím v překonávání 
izolace dané existencí dvou ekonomicky a ideologicky 
rozdílných systémů. Tento svůj hlavní cíl více či méně 
úspě�ně plnila. Po otevření evropského prostoru pro země 
bývalého komunistického bloku se její dosavadní struktura 
stávala více a více formální a z pohledu chemiků nefunkč-
ní. V leto�ním roce je navr�ena v�em 56 členským společ-
nostem diskuse o kvalitativní změně FECS od roku 2005 

v organizačně racionálněji uspořádanou Evropskou spo-
lečnost pro chemické  a molekulární vědy (EuChMS) se 
sídlem v Bruselu. Tím se přiblí�í transformovaná FECS 
svým partnerům v Alianci pro chemické vědy a technologie 
v Evropě (AllChemE), která sdru�uje dal�í 4 evropské 
organizace (CEFIC, CERC3, COST a EFCE). Změna 
předpokládá finanční zabezpečení nové organizace jednot-
livými členskými společnostmi v závislosti na počtu jejich 
členů. Předpokládám, �e  první roky existence  EuChMS 
nebudou lehké a výrazně poklesne počet původních členů 
FECS, právě v důsledku nezbytnosti jejího samofinancová-
ní. 

Ekonomické problémy asi stále zůstanou těmi nejdů-
le�itěj�ími v reálném �ivotě ČSCH a bude zále�et jen na 
nás samotných, zda budou ře�eny nářkem a nebo tvůrčím 
přístupem například v organizování atraktivních konferen-
cí, pracovních seminářů, zapojením ČSCH do projektů jak 
národních, tak  evropských a poskytováním profesionál-
ních slu�eb sekretariátu společnosti subjektům působícím 
v chemii.  

Rok 2005 je posledním rokem mého působení ve funk-
ci předsedy ČSCH. Chtěl bych opustit tuto funkci 
s vědomím, �e odcházím z odborné společnosti, která má 
své bohatství jak v ekonomické stabilitě, tak předev�ím 
v potenciálu členské základny. 

Vilím �imánek 


