
 

ČESKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

PROTI CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI 

 

INFORMACE  - PLÁN ČINNOSTI ČOPN V R. 2015 

 

 Aktivity ČOPN v r. 2015   
 

  
 Osvětové přednášky – besedy s orientačním měřením kapacity plic „Poznejme 

CHOPN!“ 

ČOPN předběžně plánuje pro r. 2015 pět osvětových besed o CHOPN, případně i dalších 

plicních nemocech, obohacených o orientační měření kapacity plic pro přítomné zájemce. 

První beseda se koná dne 18. 3. 2015 od 14.00 hod pro klub seniorů Remedium v Praze 3. 

  

 Bezplatné měření spirometrie pro veřejnost – organizátorem Dne CHOPN v r. 2015 je 

ČPFS, ovšem veřejné měření spirometrie nemůže chybět v plánu osvětových aktivit 

ČOPN ani v letošním roce. V plánu činnosti je zorganizování 1-2 stanovišť pro bezplatné 

spirometrické vyšetření při vhodné příležitosti.  

 Publikace o ČOPN – Českém občanském spolku proti plicním nemocem – 

v návaznosti na reorganizaci ČOPN na spolek občanů, který se bude zabývat plicními 

nemocemi obecně a umožní vstup laickým členům, výbor plánuje vydání publikace, která 

upozorní na ČOPN jakožto pacientskou organizaci, stručně představí jeho plánované 

aktivity a formou vhodnou pro laiky také hlavní plicní diagnózy (podle konkrétního 

vývoje ČOPN po restrukturalizaci se může jednat o jednu publikaci, případně o několik 

rozsahem menších brožurek podle jednotlivých diagnóz).  

 Prezentace ČOPN na mezinárodní úrovni, postupné zapojení do „pacientských“ 

aktivit – zástupce ČOPN se zúčastní v květnu konference pacientských organizací 

v Zürichu a zasedání GOLD National Leaders v rámci ATS v Denveru v květnu a ERS 

v Amsterdamu v září 2015. 

 

 



 Legislativní změny, související s novelou občanského zákoníku a změnou zaměření 

ČOPN 

 

 

Stanovy, odpovídající platné legislativě vč. změny názvu, byly připraveny Mgr. Petrem Vítem 

(Neziskovky) a jejich projednání je na programu členské schůze. V případě odsouhlasení je 

nezbytné provést další kroky, zejména: 

 

- zajištění živnostenského listu pro ČOPN na živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ pro případ zisku z reklam; 

- předání stanov, čestných prohlášení členů výboru a živnostenského listu do spolkového 

rejstříku.  

 

Mgr. Vít přislíbil pomoc s nezbytnou legislativou. 

 

Problémy s pasivitou značné části členské základny řeší návrh stanov umožněním dvojí formy 

členství, a to řádného (s povinnou účastí na členské schůzi) a přidruženého (bez této povinnosti a 

zároveň bez práva na členské schůzi hlasovat). Výboru dává zároveň možnost při porušování této 

povinnosti přeřadit dotyčného člena z řádných mezi přidružené členy – tím na jedné straně 

nedojde k velkému úbytku členů, ale zároveň se sníží hlasovací kvórum na členských schůzích. 
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