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Rok 2013 je v naší Společnosti rokem volebním. Volby 
proběhnou v souladu se stanovami České společnosti che-
mické elektronicky a korespondenčně.   Na období listopad 
2013 – listopad 2017 má být zvoleno 16 členů HV, 4 ná-
hradníci a 3 členové revizní komise. Návrh na jednoho 
nebo více kandidátů může podat fyzická osoba, odborná 
skupina nebo regionální pobočka ČSCH. Kandidátka nebo 
kandidát musí být členem ČSCH a občanem České repub-
liky. Volební komise byla schválena předsednictvem ČSCH 
dne 19. 10. 2012 ve složení Pavel Chuchvalec, Helena 
Pokorná, Vilím Šimánek (předseda), Boleslav Taraba 
a Pavel Zachař. 

Volby jsou příležitostí ke generační obměně, oživení 
a posílení Hlavního výboru lidmi s novými myšlenkami 
a nápady i možností opět dát důvěru těm, kteří poctivě ve 
zvolené funkci pracovali a osvědčili se v minulém voleb-
ním období. Je to hledání těch, kteří jsou ochotni věnovat 
svůj volný čas této dobrovolné činnosti, která není finanč-
ně ohodnocena. Bez osobního nasazení, nezištnosti a nad-
šení členové Hlavního výboru a jimi zvoleného předsednic-
tva mnoho nezmůžou. Dovolte mi, abych ze svého úhlu 
pohledu vyjádřil názor na budoucí možné kandidáty. Co by 
měl člověk, který se rozhodne kandidovat, naplňovat a jaké 
by měl mít předpoklady? Měl by to být odborník schopný 
komunikovat s lidmi z jiných než chemických profesí 
a s veřejností. Měl by být i vizionář, mít nadhled, který mu 
umožní vidět některé problémy nejen z perspektivy vlastní-
ho pracoviště či regionu, který dokáže cíle a aktivity 
ČSCH spojit také s cíli dalších národních chemických spo-
lečností sdružených v European Association for Chemical 
and Molecular Sciences (EuCheMS). Měl by být realista 
i pragmatik, dokázat své představy uskutečňovat.  Být tý-
movým hráčem schopným motivovat své spolupracovníky. 
Práce ve strukturách ČSCH je neokázalá, jednání nejsou 
zábavná, většinou na úkor volného času, rodiny či přátel. 
Umět přesvědčit a dokázat strhnout pro správnou věc, 
sdělit svůj nesouhlas, přijmout názor druhého, umět trpěli-
vě naslouchat a vnímat, co si myslí ostatní členové Společ-
nosti, to by mělo být pevně zabudováno v osobnosti kandi-
dáta. Reprezentativní osoby s přesvědčivou autoritou a sebe-
vědomím  jsou nezbytné, nesmí však zvítězit  dojem nad 
obsahem.  

Je žádoucí, aby se co nejvíce členů Společnosti zú-
častnilo voleb, aby kandidátka obsahovala chemiky 
z vědecké sféry, vysokého a středního školství, zdravotnic-
tví, chemické výroby či obchodní sféry. Zvažte prosím, jak 
pracovali dosavadní členové HV a předsednictva, spraved-
livě  posuďte, jaké  budou představy  těch, kteří přijmou 
kandidaturu do nadcházejících voleb a svou účastí vy-
jádřete,  že  Vám není lhostejné, kdo bude Českou společ-
nost chemickou reprezentovat po dobu příštího volebního 
období.  

 
Časový harmonogram voleb: 
1. Vyhlášení voleb do HV ČSCH formou oznámení na 

webových stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Che-
mických listů 107(1); 2013. Termín: leden 2013. 

2. Zaslání návrhů na kandidáty do HV a členy revizní 
komise. Termín pro poslání návrhů: 22.4.2013. 

3. Vyžádání souhlasu navržených kandidátů a jejich 
stručné CV. Termín: 30.4.2013. 

4. Uvedení profilu navržených kandidátů na interneto-
vých stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemických 
listů 107(7); 2013. V Bulletinu bude jako vložený list 
nebo součást stránky volební lístek pro korespondenč-
ní hlasování, v elektronické formě pak na webových 
stránkách www.csch.cz. Termín: 10.5.2013 (tisková 
forma až v červencovém čísle CHL) 

5. Čas pro provedení volby (elektronicky/
korespondenčně): 1.6. až  30.9.2013. 

6. Oznámení výsledků voleb na internetových stránkách 
ČSCH. Termín: 5.10.2013 

7. Svolání schůze nového HV a volba předsedy/
předsedkyně a členů předsednictva ČSCH. Termín: 
říjen 2013. 
 
Návrhy je možné poslat buď na e-mail: 

chem.spol@csvts.cz  (předmět Volby 2013) nebo poštou na 
adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební 
komise, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1.  

 
Vilím Šimánek 

 

Volby do Hlavního výboru České společnosti chemické a revizní  komise  pro nové funkční období 
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Pavlu Ulbrichovi, Tiboru Füzikovi, Růženě Píchalové, Ireně Voráčkové  
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Vyřešení struktury retrovirové částice jako klíč  
k inhibici HIV 
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