Příloha interního předpisu České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP č. 2
verze 03
I. Přehled a způsob udělování poct a cen ČSNM
a. Čestné členství ČSNM
i. Udělení Čestného členství ČSNM ČLS JEP (ČČ) je navrhováno členy ČSNM
členům ČSNM za významný přínos oboru nukleární medicína, výjimečně je
možné ČČ udělit i nečlenům ČSNM (např. zahraniční osobnosti, která
spolupracovala na rozvoji nukleární medicíny v ČR).
ii. ČČ se uděluje kandidátům ze všech navázaných odborností (lékařství,
radiologická fyzika, radiofarmacie, nelékařské profese).
iii. Výběr kandidáta
1. V jednom kalendářním roce se obvykle uděluje jedno ČČ. Více ČČ
v jednom kalendářním roce se uděluje jen výjimečně, v odůvodněných
případech a se schválením nadpoloviční většinou Výboru.
2. Kandidáta ČČ volí výbor ČSNM na své schůzi v dostatečném předstihu,
tedy minimálně 6 měsíců před kongresem Dny nukleární medicíny (DNM).
3. Každý člen výboru má právo předložit jeden návrh na oceněného spolu se
zdůvodněním. Návrhu se může vzdát, či podpořit jiný návrh.
4. Dále vědecký sekretář do souhrnu kandidátů přidává návrhy od ostatních
členů ČSNM doručené na výzvu na webových stránkách společnosti do
jeho rukou poštou či elektronicky.
5. Volba Výborem z uvedených kandidátů ČČ je tajná.
6. V případě, že jeden kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných
členů výboru, je mu nabídnuto udělení ČČ, jinak následuje druhé kolo
voleb.
7. Pokud na prvních dvou místech nedošlo ke shodě počtu hlasů, do druhého
kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
8. Při shodě počtu hlasů
a.
více kandidátů na prvním místě postupují pouze tito kandidáti.
b.
více kandidátů na druhém místě postupuje kandidát na prvním
místě a všichni kandidáti na druhém místě.
9. ČČ je nabídnuto kandidátovi s nejvyšším počtem hlasů v druhém kole, při
shodě počtu hlasů mezi více kandidáty se druhé kolo po diskuzi opakuje.
iv. Předání ČČ
1. Udělení ČČ nabízí kandidátovi předseda ČSNM, poté informuje Výbor, zda
kandidát ocenění přijímá. Pokud kandidát ČČ odmítne, postupuje se
individuálně, dle většinové dohody členů výboru.
2. Ocenění se preferenčně předává osobně na Dnech nukleární medicíny.
Předání je spojeno s představením profesního životopisu čestného člena,
zdůvodněním udělení ČČ a 10 min ústního sdělení čestného člena na
volné téma.
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3. V časopise Nukleární medicína je v blízké návaznosti na Dny nukleární
medicíny otištěn rozhovor s čestným členem, v odpovědnosti šéfredaktora
časopisu.
4. Pokud se čestný člen není schopen dostavit na oficiální předání ČČ, může
nominovat příbuzného či kolegu k převzetí v zástupu, ev. nechat přečíst /
spustit své vyjádření (zdravici) v tištěné či audiovizuální formě.
5. Čestný člen ČSNM je zproštěn povinnosti platby členských příspěvků
ČSNM.
b. Cena za vědeckou práci
i. Cena za nejlepší publikaci ČSNM
1. Pravidelně se uděluje na DNM za originální fulltextové publikace na poli
nukleární medicíny vydané v uplynulém kalendářním roce v časopisech s
přiděleným impact faktorem (IF).
2. Rozhodným datem vydání je rok vydání tištěné verze, v případě výhradně
elektronických časopisů pak datum zveřejnění elektronické verze.
3. O udělení Ceny rozhodne Výbor, Cena není vymahatelná a nevzniká na ni
žádný právní nárok, Cena nemusí být udělena vůbec.
4. Proti rozhodnutí výboru o udělení Ceny se nelze odvolat. Cenu může
obdržet pouze člen ČSNM nepřetržitým tříletým členstvím v ČLS JEP,
který nemá dluh na členských příspěvcích, který byl členem ČSNM i v
uplynulém kalendářním roce, který bude zároveň prvním autorem v pořadí
a jehož afiliace v publikaci je k subjektu působícímu v ČR (tj. je zapsán v
obchodním či obdobném rejstříku ČR).
5. Forma ceny je finanční dar ve výši stanovené pro daný kalendářní rok
Výborem, splatný bezprostředně po DNM bankovním převodem na účet
příjemce, nejpozději však do konce kalendářního roku.
6. Při rozhodování o udělení Ceny se výbor bude zásadně řídit výší posledně
zveřejněného IF časopisu.
7. Při existenci více publikací v časopise s nejvyšším IF může být Cena
rozdělena.
8. Do soutěže o Cenu se musí přihlásit sám autor nebo ho přihlásí některý
člen ČSNM. Navrhující člen ČSNM však musí informovat autora a autor
musí s přihlášením souhlasit.
9. Přihlášky je třeba zasílat do konce května spolu s uvedením celého jména
autora včetně titulů, jeho členského čísla, adresy bydliště a event. i
korespondenční adresy a dále názvu a adresy afiliovaného pracoviště
včetně IČ, je-li přiděleno; součástí přihlášky musí být kopie článku a
vyjádření souhlasu, že je autor či zastupující spoluautor ochoten vystoupit
na DNM a přednést přednášku o této publikaci, což je také podmínkou
udělení ceny.
10. Přihlášky se zasílají elektronicky na adresu vědeckého sekretáře, tj.
vedecky.sekretar@csnm.cz, který obratem zašle potvrzení o přijetí.
11. Výsledek soutěže bude oznámen v zápisu ze schůze Výboru.
12. O výsledku budou uchazeči informováni elektronicky do konce července.
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ii. Ceny za nejlepší publikace časopisu Nukleární medicína
1. Uděluje se Cena za nejlepší původní práci a Cena za nejlepší
kazuistiku publikovanou v uplynulém ročníku autory do 40 let v roce
publikace
2. O udělení Ceny rozhodne redakční rada hlasováním per rollam, technicky
zajišťuje redakce. V případě rovnosti hlasů rozhoduje šéfredaktor.
3. Cena není vymahatelná a nevzniká na ni žádný právní nárok.
4. Cena nemusí být udělena vůbec.
5. Cenu může obdržet pouze člen ČSNM, který nemá dluh na členských
příspěvcích, který byl členem ČSNM i v předchozím kalendářním roce,
který bude zároveň prvním autorem v pořadí a jehož afiliace v publikaci je
k subjektu působícímu v ČR.
6. Forma ceny je diplom a finanční dar ve výši stanovené pro daný kalendářní
rok Výborem, splatný bezprostředně po DNM bankovním převodem na
účet příjemce.

II. Závěrečná a přechodná ustanovení
a. Tento předpis doplňuje Interní předpis ČSNM č. 2 verze 3 a byl schválen Výborem
ČSNM na schůzi 5.2.2019
b. Tento interní předpis vstupuje v platnost a účinnost schválením předsednictvem
ČLS JEP ze dne 12.3.2019
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