
Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické 
obstrukční plicní nemoci 
se sídlem Kartouzská 6, 150 98  Praha 5 

Datum konání:   16.2.2011 

Místo konání:     Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 

Doba konání:   15 hod.00 min. až 16 hod. 15 min. 

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

 

Náhradní valnou hromadu Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci 
(„ČOPN“) z pověření výboru zahájil v 15 hod.00 min. a do doby zvolení předsedy řádné valné 
hromady řídil  předseda výboru p. MUDr. Stanislav Kos, CSc.  Přivítal přítomné členy sdružení a 
hosty. 

Dr. Kos konstatoval, že náhradní valná hromada sdružení ČOPN („valná hromada“) byla svolána 
výborem ve smyslu stanov sdružení pozvánkou ze dne 7. 2. 2011, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
zápisu.  

Dr. Kos konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 19 
členů sdružení ČOPN, resp. jejich zástupců vybavených plnými mocemi (příloha č. 3 tohoto zápisu) 
z celkového počtu 65 členů, je tedy přítomno 29 % hlasujících hlasů. Náhradní valná hromada je ve 
smyslu stanov sdružení ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech. 

Dále pak upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů sdružení na valné hromadě tak, jak 
vyplývá ze stanov ČOPN. Zároveň navrhl, aby hlasování na valné hromadě probíhalo formou 
veřejnou. O tomto způsobu hlasování dal poté  hlasovat. 

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

Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů. 

Dr. Kos předložil valné hromadě návrh výboru, aby předsedou valné hromady byl zvolen prof. MUDr. 
Vladimír Vondra, DrSc. Dále pak vyzval hlasující na valné hromadě k předložení dalších návrhů na 
volbu předsedy valné hromady. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval hlasující k 
hlasování.  

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

Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů. 

Prof. Vondra se po zvolení ujal funkce předsedy valné hromady a dalšího řízení jejího průběhu. 

Předseda valné hromady prof. Vondra navrhl valné hromadě, aby zapisovatelkou byla zvolena pí. Eva 
Pecháčková, ověřovatelkou zápisu pí. MUDr. Iveta Vondrová a osobou sčítající hlasy pí. Věra 
Lančová a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.  

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

Valná hromada schválila předložený návrh 95 % přítomných hlasů a zvolila orgány řádné valné 
hromady takto: 

Zapisovatel valné hromady: Eva Pecháčková 

 
Ověřovatel zápisu: MUDr. Iveta Vondrová   
 



Osoba pověřená sčítáním hlasů: Věra Lančová 

Předseda valné hromady vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí. 
 

Předseda valné hromady konstatoval, že podle pozvánky ze dne 7. 2. 2011   je pořad jednání valné 
hromady následující:  

1. Zpráva o činnosti ČOPN v letech 2007 – 2010  

2. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2010  
3. Návrh činnosti na rok 2011, spolupráce s ČPFS a ČARO  
4. Návrh úpravy stanov ČOPN  
5. Různé 
6. Volba výboru ČOPN 
7. Závěr 

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

Pořad jednání valné hromady tak, jak je shora uvedeno, byl valnou hromadou 100 % 
přítomných hlasů schválen. 

 
Dále prof. Vondra přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady. 

Bod pořadu jednání č. 1: 

Zpráva o činnosti ČOPN v letech 2007 – 2010  
Souhrnnou informaci o činnosti ČOPN v letech 2007 – 2010 a Zprávu o činnosti ČOPN v r. 2010, které 
výbor ČOPN doporučil valné hromadě ke schválení a které tvoří přílohu č. 4 a) a b) tohoto zápisu, 
přednesl doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD. 
 
Po přednesení zprávy prof. Vondra otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi 
nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení: 
 

Valná hromada  

s c h v á l i l a   Zprávu o činnosti ČOPN v letech 2007 - 2010 

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

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

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100  % přítomných hlasů. 

 
 

 Bod pořadu jednání č. 2: 

Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2010  

Se zprávou o činnosti a stavu ČOPN v r. 2010, kterou výbor ČOPN doporučil valné hromadě ke 
schválení a která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, 
CSc.  
 
Po přednesení zprávy prof. Vondra otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi 
nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení: 
 



Valná hromada  

s c h v á l i l a   Zprávu o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2010 

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

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

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100  % přítomných hlasů. 

Bod pořadu jednání č. 3: 

Návrh činnosti na rok 2011, spolupráce s ČPFS a ČARO  

S návrhem činnosti na rok 2011, kterou výbor ČOPN doporučil ke schválení a která tvoří přílohu č. 6 
tohoto zápisu, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc.  
 
Prof. Vondra otevřel k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady diskusi. V diskusi vystoupili: 
 
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.: Za nově zvolený výbor ČPFS vyjádřil názor, že je třeba hledat 
nové formy spolupráce ČPFS s ČOPN. O konkrétní podobě jsou v tuto chvíli různé představy, ale není 
pravda, že by výbor ČPFS usiloval o podmanění si ČOPN, ale je třeba hledat co nejvíce společných 
programů, lépe spolupracovat navenek a koordinovat odborné aktivity, aby na akcích ČOPN byla 
umožněna i prezentace ČPFS. Informoval o vzniku sekce obstrukčních plicních nemocí v rámci ČPFS. 
Je zřetelné, že existuje příliš mnoho zájemců o podporu firem. 
 
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.: většina peněz určených na podporu pneumologie končí v ČOPN, 
což je chyba vzhledem k ČPFS 
 
Doc. Musil, prof. Kolek: je třeba lépe využít spolupráci obou organizací 
 
Prof. Kolek: navrhuje v závěru každého roku společné jednání partnerských organizací o plánovaných 
aktivitách na příští rok 
 
MUDr. Kos: nabízí možnost využití organizačního zázemí ČOPN pro společné aktivity. Podporuje 
myšlenku společného plánování akcí na příští rok každoročně vždy v listopadu. 
 
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.: podle něho je spolupráce takto  nereálná, ČOPN buď bude fungovat 
pod ČPFS, nebo by ČPFS měl ustavit vlastní sekci pro CHOPN. 
  

Po ukončení diskuse předložil prof. Vondra valné hromadě následující návrh usnesení: 

 
Valná hromada  s c h v á l i l a   

Návrh činnosti na rok 2011, spolupráce s ČPFS a ČARO a doporučuje výboru ČOPN účast na 
společném jednání ČPFS a ČOPN, v listopadu 2011 o aktivitách v následujícím roce  

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

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

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100  % přítomných hlasů. 

 

 



Bod pořadu jednání č. 4: 

Návrh úpravy stanov ČOPN  

Dr. Kos přednesl valné hromadě návrh na rozšíření možnosti členství ve sdružení i na další 
zdravotnické odborníky kromě lékařů kvůli posílení aktivní členské základny ČOPN. Z tohoto důvodu 
byl valné hromadě předložen následující návrh na úpravu stanov, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.  

Článek "Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti", bod 1. se mění takto: 

„Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby z řad zdravotnických odborníků, zejména lékařů, 

zabývající se problematikou CHOPN, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jim 
tato způsobilost nebyla omezena způsobem, který takové členství znemožňuje.“ 
 
Prof. Vondra otevřel k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady diskusi. Vzhledem k tomu, že 
v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení:  

 
Valná hromada  s c h v á l i l a  

následující změnu stanov:  

Článek "Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti", bod 1. se mění takto: 
„Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby z řad zdravotnických odborníků, zejména lékařů, 

zabývající se problematikou CHOPN, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jim 
tato způsobilost nebyla omezena způsobem, který takové členství znemožňuje.“. 

  
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné doplňující ani pozměňující návrhy, dal předsedající 
valné hromady o návrhu hlasovat. 
 

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

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů. 

 

Bod pořadu jednání č. 5: 

Různé – protože nebyly předloženy žádné návrhy na doplnění tohoto bodu, navrhl prof. Vondra 

ukončení projednávání tohoto bodu. Návrh byl odsouhlasen 100 % přítomných hlasů. 

Bod pořadu jednání č. 6: 

Volba výboru ČOPN 

Předseda valné hromady prof. Vondra konstatoval, že vzhledem k rezignaci stávajícího výboru 
z důvodu ukončení funkčního období je nezbytné zvolit nový výbor sdružení a stanovit jeho funkční 
období. V souladu se stanovami sdružení pak předložil valné hromadě následující návrh: funkční 
období členů výboru bude dvouleté, resp. do konání VH, příp. NVH v r. 2013, výbor bude pracovat 
v počtu 5 členů  s tím, že o jejich volbě bude hlasováno jednotlivě. Zároveň otevřel k předloženému 
návrhu diskusi a požádal o předložení návrhů na volbu členů výboru. 

V diskusi navrhl prof. Kolek, aby ve výboru ČOPN byl předseda ČPFS ,obdobně jako v ČIPA a ČARO.  

Doc. Salajka namítl, že ČIPA a ČARO sdružují jiné odbornosti, není tedy důvod, aby byly zastoupeny 
ve výboru ČOPN. Za účelnější považuje společné jednání výborů každý podzim. 

Prof. Skřičková: výbory by se neměly krýt.  



MUDr. Balý: kolegium ČIPA není volená struktura. 

Za členy výboru byli navrženi: pp. Kos, Musil, Vondra, Dindoš, Zatloukal, Salajka. Po ukončení 
diskuse předložil prof. Vondra valné hromadě návrh na volbu členů výboru, tak, jak byli navrženi 
valnou hromadou s tím, že členy výboru budou zvoleni kandidáti s nejvíce obdrženými hlasy, kteří 
zároveň obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů: 

 
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, obdržel 18 hlasů, tj. 95 % přítomných hlasů. 

Doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD., obdržel 17 hlasů, tj. 89 % přítomných hlasů. 

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., se po projevení důvěry valnou hromadou kandidatury 
vzdal.  

MUDr. Ján Dindoš obdržel 18 hlasů, tj. 95 % přítomných hlasů. 

MUDr. Jaromír Zatloukal obdržel 18 hlasů, tj. 95 % přítomných hlasů. 

Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP, obdržel 16 hlasů, tj. 84 % přítomných hlasů. 

 
Valná hromada zvolila 95 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Stanislava Kosa, CSc., 
FCCP 

Valná hromada zvolila 89 % přítomnými hlasy členem výboru doc. MUDr. Jaromíra Musila, PhD. 

Valná hromada zvolila 95 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Jána Dindoše 

Valná hromada zvolila 95 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Jaromíra Zatloukala 

Valná hromada zvolila 84 % přítomnými hlasy členem výboru Doc. MUDr. Františka Salajku, 
CSc., FCCP 

  
Po ukončení voleb předložil prof. Vondra valné hromadě následující návrh usnesení.  

Valná hromada: 

1. s t a n o v i l a : 
a) dvouleté funkční období členů výboru, resp. do konání VH, příp. NVH v r. 2013 
b) počet členů výboru na 5 

2.      z v o l i l a   členy výboru MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP, doc. MUDr. Jaromíra Musila, 

PhD., MUDr. Jána Dindoše, MUDr. Jaromíra Zatloukala a Doc. MUDr. Františka Salajku, CSc., FCCP. 

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 19 hlasy pro usnesení (0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování), tj. 100 % přítomných hlasů. 

Bod pořadu jednání č. 7 

Ukončení valné hromady 
 

Předseda valné hromady prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., konstatoval, že valná hromada 
projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast 
na valné hromadě. V 16 hod. 15  min. prohlásil valnou hromadu za ukončenou. 

 

Zapisovatel: Eva Pecháčková v.r. 

                           



Předseda valné hromady: Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. v.r. 

 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Iveta Vondrová, v.r.     

 

 

Přílohy:   1.  Pozvánka 

2. Listina přítomných 

3. Plné moci k zastupování členů sdružení 

4. Zpráva o činnosti ČOPN v letech 2007 – 2010  

5. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2010  

6. Návrh činnosti na rok 2011, spolupráce s ČPFS a ČARO  

7. Návrh úpravy stanov 

 

 

 

 


