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 Aktivity ČOPN v r. 2014   
 

 
 Měření spirometrie pro veřejnost v rámci Světového dne CHOPN (ve spolupráci 

s ČPFS, využita nabídka Medica Health World na pokračování loňské spolupráce): 

 22. – 23. 11. 2014 – po vyhodnocení letošních finančních možností a ukončení činnosti 

Center zdraví výbor rozhodl o realizaci stanovišť ve čtyřech obchodních centrech (Brno, Ostrava, 

Plzeň, Praha) a na náměstí v Ústí nad Labem. Měření probíhalo v průběhu víkendu na každém 

stanovišti vždy jeden den (22. 11. 2014 – Ostrava, Plzeň, Ústí, 23. 11. 2014 – Brno, Praha). 

Spirometrické vyšetření podstoupilo cca 700 zájemců, což je při pěti měřících dnech rozhodně 

pozitivní (r. 2013 – 998 měření při deseti měřících dnech). 

 Tisková konference k akci Česko, dýchej! - 18. 11. 2014 – prof. Kolek, prim. Pauk, 

měření spirometrie pro přítomné novináře. 

 

 Vědecko-vzdělávací schůze Den boje proti CHOPN se uskutečnila dne 21. 11. 2014 v 

Lékařském domě ČLS JEP. Akce byla hodnocena kredity ČLK a ČAS, prezentováno bylo 

celkem 12 zajímavých přednášek. 

 Akce „Poznejme CHOPN!“ – besedy o CHOPN s kluby seniorů – proběhly tři besedy 

s kluby seniorů: 

- 16. 6. 2014 – beseda pro klub Elpida na Praze 4 – přednášející dr. Kos, přítomni dva 

pacienti s CHOPN (úzká spolupráce s firmou Novartis) 

- 15. 10. 2014 – beseda pro kluby seniorů Prahy 1- přednášející prof. Vondra 

- 29. 10. 2014 – beseda pro kluby seniorů Prahy 9 – přednášející dr. Kos 

Pro I. čtvrtletí r. 2015 je předběžně jednáno o besedě pro klub Remedium na Praze 3. 

 

 Kampaň „Clean Air!“ – ČOPN se svými aktivitami hlásí k myšlence kampaně „Dýchej 

čistý vzduch!“, vyhlášené výborem ČPFS na kongresu v Olomouci 19. 9. 2014. 



Konkrétním příspěvkem bylo zajištění stanu pro měření spirometrie v Hradci Králové na 

akci „Den spirometrie v HK“ dne 9. 10. 2014.  

 

 Aktivní podíl na přednáškové činnosti – blok přednášek na Luhačovických dnech  

 Prezentace ČOPN na mezinárodní úrovni – zástupce ČOPN se zúčastnil zasedání GOLD 

National Leaders v San Diegu  (ATS) a Mnichově (ERS). 

 

 

 Legislativní změny, související s novelou občanského zákoníku 

 

 

Dne 23. 7. 2014 se předseda ČOPN MUDr. Kos a E. Pecháčková zúčastnili právní konzultace 

s Mgr. Petrem Vítem (Neziskovky). Ze schůzky kromě obecných informací a projednání 

možných řešení, týkajících se budoucí činnosti ČOPN, vyplynuly pro ČOPN konkrétní 

povinnosti pro nejbližší období: 

1. Vyvěšování listin do rejstříku (poprvé za r. 2014) – jedná se o výroční zprávu (dosud 

Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření a stavu sdružení + účetní závěrka), a to do 30. 

6. 2015. S tím souvisí povinnost uspořádat valnou hromadu/členskou schůzi ke schválení 

listin do tohoto termínu; 

2. Změna názvu – název musí nově obsahovat slovo spolek, případně koncovku z.s. 

(zapsaný spolek) – termín 31. 12. 2015 

3. Úprava stanov – povinnost promítnout ve stanovách změny, vyplývající z novely 

občanského zákoníku do 31. 12. 2016. 

Při úpravě stanov je třeba mít na paměti problémy s členskou základnou – s velkou částí 

členů ČOPN není dlouhodobě v kontaktu, což může zapříčinit problémy při rozhodování 

valné hromady, úpravě stanov apod. Valná hromada by měla uložit výboru revizi členské 

základny s tím, že členům, se kterými není možné přes prokazatelnou snahu navázat kontakt, 

výbor ukončí členství. 
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