Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého
občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci
se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5
Datum konání:

5. 12. 2014

Místo konání:

Česká lékařská společnost JEP, Sokolská 31, Praha 2

Doba konání:

14.00 – 15.26 hod.

Přítomni:

dle listiny přítomných (příloha č. 2 tohoto zápisu)

Náhradní valnou hromadu/náhradní zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti
chronické obstrukční plicní nemoci („ČOPN“) z pověření výboru zahájil ve 14 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/náhradní zasedání členské schůze ČOPN („valná
hromada“, popř. „VH“) byla svolána výborem ve smyslu stanov spolku/sdružení pozvánkou ze dne 25.
11. 2014, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 9 členů
spolku/sdružení ČOPN, resp. jejich zástupců vybavených plnými mocemi (příloha č.3 tohoto zápisu)
z celkového počtu 68 členů, je tedy přítomno 13 % hlasujících hlasů. Náhradní valná hromada je ve
smyslu stanov ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.
Poté dr. Kos upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů spolku/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 hlasovat.
9 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 vyzval valnou hromadu k předložení návrhů na volbu předsedy valné hromady. Doc. Salajka
na tuto funkci navrhl předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. Vzhledem k tomu, že další návrhy
vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.
9 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 se po zvolení ujal funkce předsedy valné hromady a dalšího řízení jejího průběhu.
Předseda valné hromady navrhl valné hromadě, aby zapisovatelkou a osobou sčítající hlasy byla
zvolena pí. Eva Pecháčková a ověřovatelem zápisu MUDr. Jarmila Fišerová a navrhl, aby bylo o volbě
hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.
9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu.
Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů a zvolila orgány řádné
valné hromady takto:
Zapisovatel valné hromady, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková
Ověřovatel zápisu: MUDr. Jarmila Fišerová
Předseda valné hromady vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předseda valné hromady konstatoval, že podle pozvánky ze dne 25. 11. 2014 je pořad jednání valné
hromady následující:
1.

Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2013

2.

Zpráva o hospodaření ČOPN v r. 2013

3.
Informace o činnosti ČOPN v r. 2014, informace o legislativních změnách, týkajících se
činnosti občanských sdružení-spolků
4.

Další činnost ČOPN, navrhované změny

5.

Závěr

9 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 Dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.
Bod pořadu jednání č. 1:
Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2013
Se Zprávou o činnosti ČOPN v r. 2013, kterou výbor ČOPN projednal na svém zasedání dne 28. 3.
2014 a doporučil ji valné hromadě ke schválení, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Zpráva tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Po přednesení zprávy Dr. Kos otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo
z přítomných nevystoupil, předložil VH k následující návrh usnesení:
Valná hromada
s c h v á l i l a Zprávu o činnosti ČOPN v r. 2013
a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o
návrhu hlasovat.
9 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. 2013
Se zprávou o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2013, kterou výbor ČOPN projednal na svém zasedání
dne 28. 3. 2014 a doporučil ji valné hromadě ke schválení, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav
Kos, CSc. Zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Po přednesení zprávy otevřel diskusi k tomuto bodu. V diskusi vystoupil prof. MUDr. Vítězslav Kolek,
DrSc. – upozornil na obecně velké rozdíly v jednotlivých nabídkách na zajištění akcí, např. na zajištění
stanů na měření spirometrie. Následně MUDr. Kos předložil VH následující návrh usnesení:
Valná hromada
s c h v á l i l a Zprávu o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2013

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o
návrhu hlasovat.
9 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:
Informace o činnosti ČOPN v r. 2014, informace o legislativních změnách, týkajících se činnosti
občanských sdružení-spolků
Informace tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu a VH s jejím zněním seznámil MUDr. Stanislav Kos. Po
přednesení a otevření krátké diskuse předložil VH tento návrh usnesení:
Návrh usnesení k bodu 3.
1. Valná hromada s ch v á l i l a
předložený materiál „Informace o činnosti ČOPN v r. 2014, informace o legislativních
změnách, týkajících se činnosti občanských sdružení-spolků“ (příloha 6)
a ukládá výboru
– připravit a prodiskutovat změnu stanov ČOPN vč. změny názvu tak, aby byly v souladu
s aktuální legislativou a mohly být přijaty na zasedání VH/NVH v I. pololetí r. 2015 společně
s materiály, které je dle zákona nutné postoupit spolkovému rejstříku do 30. 6. 2015.
-

provést revizi členské základny. Členům, se kterými přes prokazatelnou snahu není
dlouhodobě možné navázat kontakt, ukončit členství v ČOPN

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o
návrhu hlasovat.
9 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:
Další činnost ČOPN, navrhované změny
Materiál tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu a VH s jejím zněním seznámil MUDr. Stanislav Kos. Poté
otevřel k materiálu diskusi, ve které postupně vystoupili:
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (dále VK) – zůstává ČOPN v po plánovaných změnách členem
ČARO?
MUDr. Stanislav Kos, CSc. (dále SK) – ano, zůstává, umožňují-li to stanovy ČARO
VK – je praktické členění na kluby? Lepší by bylo umožnit variantně i pro laiky případné členství
v ČOPN bez dalšího rozlišení;
SK – bude diskutováno s právníkem při tvorbě nových stanov;
VK – novelizované stanovy by měly obsahovat, že členem výboru ČOPN je vždy předseda ČPFS. Je
to i v zájmu nově strukturované organizace pro zvýšení její prestiže;
Doc. MUDr. František Salajka, CSc. (dále FS) – požadavek nemá žádné opodstatnění, jedná se o
snahu ČPFS podmanit si ČOPN;

MUDr. Pavel Kalina – požadavek by zavazoval i další předsedy ČPFS, přitom je pro ně předem
omezující a časově náročný;
SK – situaci by mohla řešit účast člena výboru ČPFS bez hlasovacího práva na schůzích výboru
ČOPN;
VK – požadavek je zásadní, výbor ČPFS nebude vnímat postoj ČOPN jako vstřícný vzhledem
k ČPFS;
FS – ČOPN navrhovanou restrukturalizací na převážně laickou, „pacientskou“ organizaci vyšel vstříc
požadavkům ČPFS zásadním způsobem;
MUDr. Jarmila Fišerová, VK, SK – výbor ČOPN bude v budoucnu restrukturalizován vzhledem
k vstupu laiků do ČOPN. Je nezbytné, aby stanovy dostatečným způsobem zajišťovaly odbornou
úroveň, nejlépe tak, aby nemohlo docházet k přehlasování odborníků;
VK – ve stanovách musí být řečeno, že z hlediska odborné garance jsou pro ČOPN závazná
stanoviska ČPFS. Problematiku struktury výboru ČOPN nepokládá za uzavřenou a předpokládá, že
bude dostatečný prostor ji diskutovat v průběhu přípravy nových stanov.
SK – předložil alternativní návrh na nový název spolku pacientů (ČOPN), který by byl zaměřený na
hlavní/vybrané plicní nemoci:
a) Český spolek občanů proti plicním nemocem
b) Český občanský spolek proti plicním nemocem

Následně proběhlo hlasování, které poměrem hlasů 6:3 schválilo návrh názvu uvedený pod b)
Po uzavření diskuse MUDr. St. Kos předložil VH tento návrh usnesení:
Valná hromada s c h v á l i l a
předložený materiál „Další činnost ČOPN, navrhované změny“ (příloha č. 7) jako výchozí materiál pro
další činnost ČOPN a změny v jeho uspořádání a směřování.
Ukládá výboru
a) S přihlédnutím k usnesení VH k bodu 3 zajistit vypracování nových stanov v souladu
s hlavními zásadami předloženého materiálu a s hlavními body diskuse tak, aby odpovídaly
aktuální legislativě a zároveň umožňovaly zahájení plánované činnosti v plném rozsahu,
zejména přijímání členů-laiků. Termín – podle možností nejlépe březen 2015 (VH 4. 3. 2015 –
Hradec Králové – Kaleidoskop, příp. NVH 21. 3. 2015 – Luhačovické dny)
b) při přípravě stanov využít právní pomoci. Bude-li to možné, využít případné nabídky na
zajištění právní podpory formou sponzorského daru.
a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o
návrhu hlasovat.
9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0
hlasů se zdrželo hlasování

Bod pořadu jednání č. 5
Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP konstatoval, že valná hromada
projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast
na valné hromadě. V 15 hod. 26 min. prohlásil valnou hromadu za ukončenou.
Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková v.r.
Předseda valné hromady: prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP v.r.
Ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Jarmila Fišerová v.r.

Přílohy: 1.

Pozvánka

2.

Listina přítomných

3.

Plné moci k zastupování členů spolku

4.

Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2013

5.

Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2013

6.

Informace o činnosti ČOPN v r. 2014, informace o legislativních změnách, týkajících
se činnosti občanských sdružení-spolků

7.

Další činnost ČOPN, navrhované změny

