
Výbor České diabetologické společnosti (dále Výbor ČDS ) přijal a vydává v souladu s 
ustanovením § 4, odst. 2 a následující, Stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně (dále jen ČLS JEP), tento  
 

Vnitřní předpis ČDS  č. 1 
 

Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie 
 

§ 1 
Účel a harmonizace vnitřního předpisu 

  
a) Tento vnitřní předpis pro potřeby ČDS  upravuje a podrobně specifikuje pravidla 

organizační složky ČDS ČLS JEP pro udílení cen ČDS. 
 

b) Tento vnitřní předpis plní své úkoly v souladu se Stanovami ČLS JEP. Jeho platnost je 
dána datem nabytí účinnosti tohoto předpisu, a to dnem následujícím po dni schválení 
tohoto předpisu předsednictvem ČLS JEP. 
 

§ 2 
   Udílené ceny 

 
a) Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii (diplom + 30 000 Kč) 

b) Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci  (nezávisí na věku autora) (diplom + 
30 000 Kč) 

c) Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci autora ve věku do 35 let (diplom a 
30 000 Kč). 

§ 3 
Podmínky k udělení ceny 

  
a) První autor musí být členem ČDS. Chce-li soutěžit a není členem ČDS, musí podat 

přihlášku do organizační složky ČDS   ČLS JEP. 

b) Do soutěže jsou zařazeny práce, které jsou do výborem ČDS stanoveného termínu 
přihlášeny do soutěže (do konce února). 

c) Práce přihlašuje jejich autor nebo navrhuje někdo ze členů ČDS. Navrhující člen ČDS 
musí informovat autora a autor musí s návrhem souhlasit.  

d)  Hodnocené články  mohou být zveřejněny jen dálkovým přístupem.(tzn. Články existující  

      pouze v elektronické podobě nelze vyřadit  z hodnocení.) 

 

§ 4 
Způsob hlasování 

 
a) Právo hlasovat mají všichni členové výboru i revizní komise ČDS. 

b) Pokud je hodnotitel autorem nebo spoluautorem některé z hodnocených prací, pak v dané 

kategorii nehlasuje (pracoviště nehraje roli, hodnotitel může hlasovat v kategorii druhé, tj. 

např. v monografiích). (autor a spoluautor nehlasují v dané kategorii.) 

c)  Hlasování probíhá ve dvou kategoriích  

-  monografie 
-  odborné články,  společně pro ceny b) a c) 

 



d) Seznam přihlášených prací rozdělených na dvě kategorie je rozeslán sekretářkou ČDS po 
uzavření seznamu přihlášek (konec února).   

 
e) Hlasující sestaví v každé kategorii pořadí nejlepších tří prací. Přidělí tři body za první 

místo, dva za druhé a jeden za třetí (formulář). Všichni hlasující se musí vyjádřit stejným 
způsobem, tzn. volit první tři místa v každé kategorii. 

 
f) V kategorii cen za originální publikace může autor získat za jednu publikaci pouze jednu 

cenu (b nebo c).  
 
g) Vyšší společenskou prestiž má cena prof. Páva.  
 

§ 5 
Další ustanovení 

 
a) Slavnostní vyhlášení probíhá při zahájení výročního kongresu ČDS. 

b) Ceny za posterová sdělení na celostátním kongresu ČDS (Diabetologické dny) 
Odměněny budou první tři posterová sdělení takto: 

       1. cena - diplom + 7 000 Kč  
        2. cena - diplom + 5 000 Kč  
                   3. cena - diplom + 3 000 Kč 

c) Výběr provádí hodnotící komise určená programovým výborem kongresu.  
 

§ 6 
Účinnost 

 
(1)Tento předpis byl schválen Výborem ČDS dne 14. 06. 2011 a následně byl  schválen 
předsednictvem  ČLS JEP dne 22 06 2011 a nabyl účinnosti dne 23 06 2011.  
 
(2)Tento vnitřní předpis byl  novelizován a schválen výborem ČDS dne 18. 06. 2013. 
 
(3) Tento vnitřní předpis byl novelizován a schválen výborem ČDS dne 20. 09. 2016. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Za správnost: 
 

                                                                                               
 
MUDr. Tomáš Merhaut    Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 
Člen výboru ČDS ČLS JEP    předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP. 
 


