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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2020 

 Členská schůze ČOPN, volba výboru 

 

Členská schůze ČOPN, která se sešla na náhradním zasedání dne 22. 6. 2020 ve 

Fakultní nemocnici Motol, zvolila nový výbor, opět na čtyřleté období. Ve výboru 

jsou zastoupeni jak lékaři, tak laici-pacienti. 

 

Od 22. 6. 2020 výbor pracuje v tomto složení: 

MUDr. Stanislav Kos, CSc. – předseda 

MUDr. Ivana Čierná Peterová 

MUDr. Ján Dindoš 

Ing. Jan Hrdý 

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. 

Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD. 

Doc. MUDr. František Salajka, CSc. 

RNDr. Petr Synek 

 

Další řádné volby výboru se uskuteční v prvním pololetí r. 2024.  

 

Členská schůze zároveň rozhodla o změně/upřesnění sídla spolku.  

 

Nová adresa:  

 

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 

Praha 8 – Libeň. 

 

  Přednáškové cykly pro pacienty s plicními nemocemi a jejich rodinné 

příslušníky 

Přednášky pro pacienty byly podobně jako další prezenční aktivity ČOPN v r. 

2020 zásadně ovlivněny epidemií COVID 19. Přesto se alespoň část podařilo 

uskutečnit buď v krátké době, kdy byla osobní účast zájemců při dodržení 

opatření na akcích možná, a to dalšími lekcemi RHB cvičení v termínech 

 

14. 9. a 5. 10. 2020  

 

(skupina pro CHOPN a astma při SOS Praha pod záštitou Nemocnice Na 

Bulovce)   

 

nebo dále on-line přednáškami ve dnech  



10. 11., 23. 11. a 14. 12. 2020 

(určeno především pro pacienty s IPF, odborné zajištění Thomayerova 

nemocnice).  

 

      
            

 Akce „Poznejme svoje plíce“ – besedy pro veřejnost 

Mezi tradiční aktivity, které ČOPN pořádá již osmým rokem, patří osvětové 

besedy o plicních nemocech s hlavním přihlédnutím k CHOPN a astmatu, popř. 

obohacené i o problematiku tuberkulózy. 

 

Přes letošní složité podmínky jsme byli schopni zorganizovat dvě besedy pro 

Kluby seniorů Jižního města v Praze v termínech 

 

21. 9. a 1. 10. 2020, 

 

další beseda je zde domluvená a uskuteční se, až to umožní epidemiologická 

situace v ČR. 

 

Jednoznačným přínosem bylo i televizní vystoupení předsedy ČOPN MUDr. 

Stanislava Kosa dne 26. 9. 2020, které se týkalo správného používání inhalátorů. 

 

 

    



 

 Aktivity směřující k pacientům s rakovinou plic 

Po loňském rozšíření směřování ČOPN o onkologicky nemocné pacienty a 

zapojení do platformy „Hlas onkologického pacienta“ byl letos ČOPN součástí 

osvětové kampaně proti rakovině plic, která byla pravidelně vysílána v hlavních 

vysílacích časech TV ČR. Zároveň byl ČOPN letos jedním z hlavních organizátorů 

tiskové konference ke Dni rakoviny plic dne 28. 7. 2020, která byla jako všechny 

letošní akce obohacena o problematiku COVID 19.   

  

 Změna grafické vizualizace a komunikační strategie, rozšířená publikace 

 

Celková změna vizualizace a komunikační strategie byla úspěšně završena 

vytvořením zcela nového moderního webu, který byl uveden do provozu od 1. 6. 

2020.  

 

Vzhledem k epidemiologické situaci také výbor operativně rozhodl o dalším 

vydání publikace „Společně proti plicním nemocem“, rozšířené o kapitolu 

COVID 19. Publikace byla vydána nákladem 11000 ks, což je dostatečné pro 

rozeslání do většiny plicních ambulancí v ČR začátkem r. 2021.  

 



 Světový den CHOPN v ČR   

Bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, kterému se ČOPN věnuje od svého 

založení v r. 2000, bylo bohužel letos zcela znemožněno. Pro lepší informovanost 

veřejnosti jsme realizovali novou microsite, věnovanou výhradně Světovému dni 

CHOPN i chronické obstrukční plicní nemoci jako takové.  

ČOPN se rovněž opět podílel na organizaci Přednáškového dne ke Světovému 

dni CHOPN dne 19. 11. 2020 formou on-line, na programu bylo celkem 10 

přednášek. Program byl i tentokrát koncipován tak, aby zůstal součástí 

celoživotního vzdělávání lékařů včetně kreditů za účast a současně byl přístupný 

a přínosný i pro laiky.  

On-line forma se v tomto případě ukázala jako přínosná, do akce se zapojilo 

bezmála 100 posluchačů. Vzhledem k tomu, že v minulých letech se při klasické 

prezenční formě ČOPN potýkal s menší účastí, jedná se o jednoznačný signál, že 

on-line formu není vhodné vynechat ani při zlepšení epidemiologické situace.  

Všem akcím Světového dne CHOPN předcházela cílená PR kampaň, která nám 

byla doporučena PR agenturou za dané situace jako nejvhodnější. Informace o 

akcích byly následně uveřejněny jak v on-line i tištěných médiích, tak 

v některých TV.  

Každoroční zakončení aktivit formou setkání členů ČOPN – zástupců lékařů a 

pacientů u „Kulatého stolu“ jsme byli nuceni zrušit bez náhrady. 

       

        

 Pět podzimních pravidel pro podporu plic 

Jako mimořádnou aktivitu realizoval v listopadu ČOPN stručný edukační leták 

„Pět podzimních pravidel pro podporu plic“, který obsahoval základní informace 

o nejdůležitějších plicních infekcích (chřipka, viróza, COVID 19), kterými jsou 

zejména na podzim ohroženi hlavně plicní pacienti, a zásady správného 

chování ke snížení rizika infekce. Letáky byly umístěny do 20 čekáren plicních 

ambulancí do plastových kapes posterů ČOPN a také spolu se vzorky 

ochranných pomůcek rozeslány všem členům ČOPN.  



Pro zájemce z řad členů ČOPN, kteří se nám na výzvu přihlásili na jaře, se nám 

také podařilo zajistit alespoň 2 ks roušek s nanovláknem/osobu.  

 

Zapojení ČOPN do pacientských struktur v ČR a v zahraničí 

 

ČOPN trvale usiluje o zviditelnění a posílení postavení v pacientských strukturách 

ČR s cílem posílit povědomí o problematice plicních nemocí. Zástupci ČOPN 

aktivně vystupují na setkání zástupců pacientských organizací na Ministerstvu 

zdravotnictví ČR, v Pacientské radě VZP stejně jako na seminářích AIFP 

(Akademie pacientských organizací). Na základě společného postupu ČOPN a 

ČPFS se v minulosti podařilo změnit přístup Ministerstva zdravotnictví ČR a 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke kuřákům s CHOPN ve věci přístupu k 

nejmodernějším lékům, které budou nadále přístupné pro „spolupracující 

kuřáky“. Na definici této skupiny se rovněž podíleli zástupci obou výborů. 

 

V rámci mezinárodních aktivit se ČOPN účastní činnosti: 

◼ ELF (European Lung Foundation) – člen International Patient Advisory 

Committee 

◼ GAAPP – Global Allergy + Airways Patient Platform 

◼  EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients 

Associations) – národní delegát 

 

  

 

Děkujeme všem našim partnerům a těšíme se na další spolupráci 

 

 

 

V Praze dne 5. 1. 2021 

 

       MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP 

       předseda ČOPN 

 



Příloha 

P Ř E H L E D      H O S P O D A Ř E N Í 

 

ČESKÉHO  OBČANSKÉHO  SPOLKU PROTI PLICNÍM NEMOCEM 

 

V roce 2020 obdržel Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) od svých partnerů 

finanční dary ve výši 926.000,- Kč, platby za propagační služby atd. ve výši 140.000,- Kč, celkem  

1.066.000,- Kč. Z těchto finančních prostředků byly hrazeny všechny pořádané akce (přednášky 

pro veřejnost, vzdělávací cykly pro pacienty, realizace nového webu, akce Světového dne 

CHOPN, náklady na publikaci) a veškeré náklady na zajištění provozu. 

 

Na jednotlivé nákladové položky připadlo v roce 2020 (zaokrouhleno): 

 

Technické, personální a propagační zajištění akcí: 

 

- Náklady na rozšířenou publikaci „Společně proti plicním nemocem“   

     

198.000,- Kč 

 

- Přednáškové cykly pro pacienty (Thomayerova nemocnice Praha, SOS Praha 8)  

   

   31.000,- Kč 

      - Osvětové akce (besedy, pacientský sbor atd.)      22.000,- Kč 

 

 

- Akce Světového dne CHOPN (přednáškový den, související prezentační a PR aktivity) 

   

172.000,- Kč  

      -  Den rakoviny plic (tisková konference)      80. 000,-Kč 

      - Pět podzimních pravidel pro podporu plic      31.000,- Kč 

      - Nový web (technické zajištění)       35.000,- Kč 

   

 

C e l k e m                    569.000,- Kč                         

                          

Organizační zajištění akcí, obsahové zajištění nového webu, náklady na základní provoz a 

personální náklady 

                           

          204.000,- Kč 

 

Ostatní provozní náklady (webové stránky ČOPN - služby webmastera a providera, bankovní 

poplatky, cestovné, sídlo-nájemné, pojištění, poštovné, cestovní náklady atd.)    

 

                            33.000,- Kč 

 

 

 

ČOPN vede podvojné účetnictví a každoročně odevzdává daňové přiznání Finančnímu úřadu 

Prahy 8. Veškeré dosud provedené kontroly účelnosti a správnosti použití finančních darů a 

vedení účetní agendy ČOPN byly prozatím vždy bez výhrad ze strany FÚ i PSSZ. 

 

 


