
Zápis z náhradního zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti 
plicním nemocem 
se sídlem Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 
67/2, Praha 8 

Datum konání:   22. 6. 2022 

Místo konání:     Plicní klinika 2. LF a UK FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

Doba konání:   13.30 –  14.20 hod. 

Přítomni:            podle listiny přítomných (příloha č. 2 tohoto zápisu)  

 

Náhradní zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem („ČOPN“) z 
pověření výboru zahájil ve 13 hod.30 min. a do doby zvolení předsedajícího zasedání řídil předseda 
ČOPN p. MUDr. Stanislav Kos, CSc.  Přivítal přítomné členy spolku. 

Dr. Kos konstatoval, že náhradní zasedání členské schůze ČOPN („členská schůze“) byla svolána 
výborem ve smyslu stanov spolku pozvánkou ze dne 8. 6. 2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.  

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 11 
řádných členů ČOPN z celkového počtu 50 řádných členů, je tedy přítomno 22 % hlasujících hlasů. 
Dále je přítomen 1 přidružený člen. Členská schůze je ve smyslu stanov ČOPN usnášeníschopná ve 
všech věcech. 

Poté dr. Kos upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů sdružení na členské schůzi. Zároveň 
navrhl, aby hlasování na valné hromadě probíhalo formou veřejnou. O tomto způsobu hlasování dal 
hlasovat.  

11 hlasy přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 
hlasů se zdrželo hlasování. 

Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů. 

Dr. Kos vyzval členskou schůzi k předložení návrhů na volbu předsedajícího zasedání členské 
schůze. Dr. Čierná Peterová na tuto funkci navrhla předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. 
Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.  

10 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 1 
hlas se zdržel hlasování. 

Členská schůze schválila předložený návrh 91 % přítomných hlasů. 

Dr. Kos se po zvolení ujal funkce předsedajícího zasedání členské schůze („předsedající“) a dalšího 
řízení jejího průběhu. 

Předsedající navrhl členské schůzi, aby zapisovatelkou a osobou sčítající hlasy byla zvolena pí. Eva 
Pecháčková a ověřovatelem zápisu MUDr. Ivana Čierná Peterová, a navrhl, aby bylo o volbě 
hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.  

10 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 1 
hlas se zdržel hlasování. 

Členská schůze schválila předložený návrh 91 % přítomných hlasů a zvolila orgány členské 
schůze takto: 

Předsedající zasedání členské schůze: MUDr. Stanislav Kos, CSc.  



Ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová 
 
Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková 
 

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí. 
 

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 8. 6. 2022 je pořad zasedání členské 
schůze následující:  

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2021, účetní závěrka    

2. Přijetí řádných členů  

3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2022 

4. Změna stanov 

a) Upřesnění sídla spolku 

b) Další navrhované změny 

5. Různé  

6. Závěr  

 

11 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 
hlasů se zdrželo hlasování. 

Pořad zasedání členské schůze tak, jak je shora uvedeno, byl 100 % přítomných hlasů 
schválen. 

 
Dále Dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání členské schůze. 

Bod pořadu jednání č. 1: 

Výroční zpráva ČOPN za r. 2021, účetní závěrka   

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2021 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal dne per rollam 
15. 3. 2022 a doporučil je členské schůzi ke schválení, seznámil členskou schůzi MUDr. Stanislav 
Kos. Výroční zpráva a účetní závěrka tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto zápisu. 

Po přednesení zprávy Dr. Kos otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo 
z přítomných nevystoupil, předložil členské schůzi následující návrh usnesení: 

Členská schůze 

s c h v á l i l a    

Výroční zprávu ČOPN za r. 2021 vč. účetní závěrky  

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o 
návrhu hlasovat. 

11 hlasů přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 
hlasů se zdrželo hlasování. 

Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů. 

Bod pořadu jednání č. 2: 

Přijetí řádných členů 

Na schůzi nebyli přítomni žádní přidružení členové, kteří by projevili zájem o řádné členství.  

Návrh usnesení k bodu 2: 



Vzhledem k tomu, že na schůzi nebyli přítomni žádní přidružení členové, kteří by projevili zájem 
o řádné členství, nebylo o žádném členu hlasováno a nebylo přijato žádné usnesení. 

Bod pořadu jednání č. 3: 

Plán činnosti ČOPN pro r. 2022 
 
Plán činnosti ČOPN pro r. 2022 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu a členskou schůzi s jejím zněním 
seznámil MUDr. Stanislav Kos. Po přednesení a otevření krátké diskuse osobně pozval všechny 
přítomné na přednáškový den 25. 11. 2022, který se pravděpodobně uskuteční v hybridní formě, tedy 
prezenčně i on-line. V rámci akcí Světového dne CHOPN v ČR se počítá po dvouleté odmlce 
s bezplatným spirometrováním pro veřenost v obchodních centrech (předběžně 2-4 centra), naopak 
podle sdělení Dr. Čierné Peterové nebudou při této příležitosti pro zájemce otevřené ambulance. 
Zároveň dr. Kos upozornil všechny přítomné, že rozsah a forma aktivit stále bezprostředně souvisí 
zejména s epidemiologickou situací v ČR. Dr. Kos a Dr. Čierná Peterová dále informovali přítomné o 
průběhu „Programu k časnému záchytu rakoviny plic“ vč. zapojení ČOPN do souvisejících PR aktivit.  
Poté dr. Kos předložil členské schůzi tento návrh usnesení: 

Návrh usnesení k bodu 3. 

1. Členská schůze   o d s o u h l a s i l a 

Plán činnosti ČOPN pro r. 2022 

a ukládá výboru 

  realizovat předložený plán vč. případných dalších vhodných aktivit s přihlédnutím k finančním 
a organizačním možnostem ČOPN i k případným omezením, vyplývajícím ze zdravotní a 
epidemiologické situace v ČR  

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o 
návrhu hlasovat. 

11 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 
hlasů se zdrželo hlasování. 

Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100  % přítomných hlasů. 

 

Bod pořadu jednání č. 4: 

Změna stanov 

a) Upřesnění sídla spolku 

Změna je navrhována na základě změny statusu Nemocnice Na Bulovce, kde se nachází sídlo spolku. 
Potvrzení o změně tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 

Současné sídlo spolku:  Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce 
Budínova 67/2 
180 81  Praha 8 - Libeň 

Navrhovaná změna: 
Sídlo spolku:   Klinika pneumologie Fakultní nemocnice Bulovka a 3. LF UK  

Budínova 67/2 
180 81  Praha 8 – Libeň 

 
b) Další navrhované změny stanov 

 
Kapitola II. – doplnění poslání spolku VII/3, kapitola VI/15, 16 – rozšíření způsobů jednání členské 
schůze, popř. hlasování o možnosti elektronické komunikace; 



Kapitola III/1, VIII/4 – omezení přidruženého členství, kap. III/4,5 – upřesnění požadovaných údajů o 
členech spolku, III/8b), IV/3 – drobné související změny, VII/3, VIII/5,6 – změny, týkající se složení 
výboru. Všechny tyto změny souvisejí se zákonnou definicí pacientské organizace, podle které je 
možné usilovat o zápis do seznamu pacientských organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Příloha č. 7 – seznam změn stanov 
Příloha č. 8 – nové kompletní znění stanov 

 
Dr. Kos a E. Pecháčková stručně informovali přítomné o důvodech změn. Dr. Kos otevřel k tomuto 
bodu diskusi a poté předložil návrh usnesení 
 
Návrh usnesení k bodu 4. 
 
Členská schůze  s c h v á l i l a   

navrhované změny stanov: 

a) Upřesnění názvu Nemocnice na Bulovce v adrese sídla spolku  

b)  Všechny dále navržené změny stanov 

c) Kompletní nové znění stanov se všemi zapracovanými změnami 

Dále členská schůze pověřuje výbor, aby provedl nezbytné změny v obchodním rejstříku a dále 
usiloval o splnění podmínek zápisu na seznam pacientských organizací MZ ČR. 

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen protinávrh, dal předsedající o návrhu hlasovat. 
 
11 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 
hlasů se zdrželo hlasování. 
 
Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů. 

Bod pořadu jednání č.5 

Různé 

Dr. Kos informoval přítomné, že grant Ministerstva zdravotnictví ČR, který byl vypsán pro zlepšení 
profesionalizace pacientských organizací, ČOPN nebyl udělen. Přítomní vzali informaci na vědomí a 

pověřili výbor účastí v případných dalších vhodných grantech (11 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
hlasování).  

Dr. Kos dále informoval přítomné o návrhu člena ČOPN Ing. Jáchymstála na vylepšení dávkování 
kyslíku kyslíkového přístroje pro domácí léčbu kyslíkem. Vzhledem k negativnímu postoji jak výrobce 
přístroje, spol. Linde, tak oslovených odborníků (dávkování kyslíku vždy stanovuje lékař a nemůže být 
dále upravováno) výbor další aktivitu v tomto směru nedoporučuje – přítomní s vysvětlením i 

navrženým postupem souhlasí (11 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování). 

Doc. Koblížek požádal ČOPN o podporu grantu FN HK ”Telerehabilitation and telecoaching and 
their role in increasing the availability of pulmonary rehabilitation of patients with chronic lung 
diseases - COPD, interstitial lung disease and lung carcinoma (randomized and controlled study)”, 
který se zabývá zlepšením spolupráce na linii “praktický lékař – plicní lékař – fyzioterapeut. Přítomní 
podporu odsouhlasili (11 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování)  

Bod pořadu jednání č.6 

Závěr (ukončení členské schůze) 
 
Předsedající zasedání MUDr. Stanislav Kos konstatoval, že členská schůze projednala všechny body 
schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast. Ve 14 hod. 20 min. 
prohlásil členskou schůzi za ukončenou. 
 



Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková v.r. 

 

Předseda valné hromady: MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP v.r. 

 

Ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová v.r. 

 

Přílohy:   1.  Pozvánka 

2. Listina přítomných 

3. Výroční zpráva ČOPN za r. 2021 

4. Účetní závěrka r. 2021 

5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2022 

6. Potvrzení změny statusu Fakultní nemocnice Bulovka 

7. Seznam změn stanov 

8. Nové kompletní znění stanov 

 

 


