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V úvodníku 1. čísla Chemických listů tohoto roku 
seznámil předseda Společnosti profesor John čtenáře 
s bohatou činností České společnosti chemické dokumento-
vanou výčtem současných domácích i mezinárodních akti-
vit. S oprávněnou hrdostí také připomněl, že tento rok 
oslavuje společnost již 150. výročí své existence. Nenápad-
ně rovněž zde čtenáře a členy ČSCH upozornil na úspěšné 
překonání administrativních potíží, které vyplynuly z nové-
ho znění Občanského zákoníku. Česká společnost chemic-
ká, ve zkratce ČSCH, musela z tohoto důvodu v loňském 
roce aktualizovat své stanovy a dokonce změnit svůj název. 
Naštěstí jde o změnu marginální, za historický název při-
byla pouze písmena z.s., znamenající „zapsaný spolek“. 

Nové stanovy ČSCH jsou v plném znění dostupné na 
webové stránce společnosti. Některé pasáže z nich chci 
v následujícím textu ocitovat. Mám k tomu následující 
důvod: Dostala se ke mně originální listina Stanov che-
mické společnosti z roku 1891. Tento vzácný dokument 
umožňuje porovnání obou stanov. Úředně se toho příliš 
nezměnilo, i v roce 1891 musely být Stanovy úředně schvá-
leny a chemická společnost, figurující pod tehdejším ná-
zvem „Spolek českých chemiků“, byla zaregistrována, což 
je doloženo číslem jednacím a nalepeným kolkem na po-
slední straně dokumentu. Zajímavější je porovnání, jak se 
v časovém odstupu 125 let liší odstavce Stanov, vyjadřující 
cíle a zaměření společnosti. 

Ve Stanovách z roku 1891 tak v §1 stojí: „Chemická 
společnost, stávající pod názvem „Spolek českých chemi-
ků“ se sídlem v Praze, s jednací řečí českou, vytkla si za 
účel: vzájemným sdělováním úkoly theoretické a praktické 
chemie řešiti a ku chemickému vzdělání svých členů, ja-
kož i ku zvelebení chemického průmyslu v Čechách se 
přičiňovati.“ 

Odpovídající partií nových stanov ČSCH z roku 2015 
je formulace: „Cílem ČSCH je, aby pro všechny své členy 
byla vyhledávaným fórem pro jejich prezentaci, otevřené 
a kritické diskuse o chemii, a aby všichni členové společně 
vytvářeli tvůrčí a účelně fungující organizaci, která je re-
spektována jak u naší veřejnosti, tak i v zahraničí.“ 

Historická listina Stanov v §2 uvádí: „Účelu svého 
domáhá se společnost: 

a) Pořádáním schůzí, v nichž o všech záležitostech, 
spadajících do vědecké a technické chemie přednášeno, 
jednáno a usnášeno býti může; b) pořádáním odborných 
sjezdů, při nichž o všech technických otázkách dotýčného 
chemického odboru pojednáváno a uzavíráno býti může; 
c) vydáváním zpráv spolkových, jakož i odborných spisů; 

d) zařízením a používáním knihovny a sbírek; e) vypisová-
ním a udělováním cen a honorárů za literární práce nebo 
výzkumy a vynálezy na poli chemické vědy nebo chemic-
kého průmyslu; f) návštěvami průmyslových výstav 
a závodů; g) podáváním dobrozdání, návrhů a žádostí 
v záležitosti chemické industrie, chemické vědy a chemic-
kého ústavu k Organům obecním, zemským a státním.“ 

V současných Stanovách se o klíčových aktivitách 
dočteme: „Společnost se podílí prostřednictvím svých 
regionálních poboček a odborných skupin na organizaci 
konferencí, seminářů a pracovních setkání. Ve spolupráci 
s Asociáciou slovenských chemických a farmaceutických 
spoločností (ASCHFS) jsou pořádány každoroční sjezdy 
chemických společností. Tyto aktivity jsou nezastupitel-
nou platformou pro národní i mezinárodní komunikaci 
chemické obce. Tisková media Chemické listy a Bulletin, 
které společnost vydává, jsou respektovanými periodiky 
jak v naší republice, tak v zahraničí, a slouží k vzájemné 
komunikaci chemické obce. ČSCH je také jedním ze spo-
lumajitelů konsorcia PubChemSoc Europe, které vydává 
řadu renomovaných odborných časopisů.“ 

K  bodu historických Stanov o vypisování a udělování 
cen je třeba dodat, že současná ČSCH uděluje řadu vyzna-
menání a cen, pořádá pravidelně Heyrovského, Ilkovičovu, 
Nernstovu přednášku a ve spolupráci s firmami organizuje 
každoroční soutěže Cenu Karla Štulíka, Cenu Shimadzu, 
Cenu Metrohm a zajišťuje Mezioborové setkání mladých 
biologů, biochemiků a chemiků. 

I když vnímáme rozdíly v jazyku a slohovém stylu 
obou Stanov, s potěšením můžeme konstatovat, že zásadní 
obsahové odlišnosti historického a současného textu nena-
lezneme. To potvrzuje, že současná Společnost se stále 
hlásí k historickému vkladu našich předků. Je možno sice 
namítnout, že text Stanov je úřední a do jisté míry také 
formální dokument, který může být dosti vzdálen reálnému 
životu. Moderní text Stanov však uvádí cíle a současně 
dokládá jejich naplnění výčtem současných aktivit Společ-
nosti. Tento fakt dokazuje, že ČSCH jako nositelka tradic 
českého chemického spolkového života snahy zakladatelů 
dále účinně rozvíjí na národní i mezinárodní úrovni. Na to 
můžeme být jako členové Společnosti právem hrdi. Pokud 
opustíme vzletné fráze, můžeme docela prostě konstatovat, 
že současná ČSCH všestranně pomáhá svým členům 
v rozvoji jejich profesních aktivit. Za to musíme za to přede-
vším aktivním členům a orgánům Společnosti poděkovat.  

      
Petr Holý 

Pohled do historie stanov České společnosti chemické 
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