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Registr ReMuS - pravidla pro
authorship [publikačníspoluautorství)
a

publikačníaktivity

Příloha č. 1ke Smlouvě o poskytnutí azpracování údajůz registru
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Účet a rozsah

Registr ReMuS je zřizován Nadačnímfondem IMPULS ve spolupráci se odbomou společnostíSKNIL
ČNS ČrS JEP. Cílem registru je mapovat situaci ohledně roztroušené sklerózy v Českérepublice.

2.

Deíinice pojmů

IMPULS, nadačnífond v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajůprovozuje
registr pacientů s roároušenou sklerózou v Českérepublice (dále jen ,,ReMuS"), ve kterém shromažďuje,
zptacovává a uchovává některé osobní údaje (včetně citlivých údajů)pacientů a dalšíchosob, u nichž je
podezření na toto onemocnění;

SKNIL ČNSČrS JEP je Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie Českéneurologické spoleěnosti
Českélékařskéspolečnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ,,SKNIL"). SKNIL je jednou z odborných
sekcí Českéneurologické společnosti a zabyvá se problematikou neuroimunologie v celé šířiklinických a
laboratorních aspektů, zejména likvorologie, a sdružuje odbomíky zabyvající se tématikou klinické
neuroimunologie a likvorologie. Výbor SKNIL je voleným orgánem SKNIL a je odborným garantem
registru ReMuS;

ReMuS znamená registr pacientů s roztroušenou sklerózou v Českérepublice spravovaný a provozovaný
IMPULSem, kdy podmínkou zaŤazení pacienta do registru ReMuS je podpis informovaného souhlasu,
který mimo jiné definuje rozsah shromažďovaných dat.

3.

Zodpovědnost

Primární zodpovědnost a kontrola spoluautorství je výhradní zodpovědností Výboru SKNIL.

4. Pravidla
Všechny publikace, které využívajídata z registru ReMuS, musí splňovat nížeuvedená pravidla, která
byla vy,tvořena a schválená Výborem SKNIL se souhlasem správní rady IMPULSu, nadačníhofondu.
Pravidla se snažív maximální míře reflektovat účelregistru, tj. získání kvalitních informací o stavu
onemocnění RS v ČR, je.lich správnou interpretaci a ptezentaci v domácím i zahraničnímtisku,
maximálně podpořit spolupráci mezi jednotlivými RScentry v ČR a transparentně zohlednit přispění
jednotlivých osob na vzniku dané publikace.

a.

Pravidla pro publikační spoluautorství
i. Návrh na publikačníspoluautorství musí být
z registru ReMuS;

ii.
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Počet a pořadí autoru

je

již součástí žádosti o uvolnění dat

podmíněn zejména stupněm přispění k danému
manuskriptu a je rozhodnutím hlavního autora. Jako významné přispění je míněn
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iii.

příspěvek ve většině oblastí vzniku manuskriptu, tj. při sběru datlmnožstvídat
z danébo RS centra, která budou využita pro danou ana|ýzu, přípravě designu
článku, analýze, interpretaci výsledku a psaní článku;
Spoluautorství bude nabídnuto hlavním autorem vždy jedné osobě z příslušného
RS centra, která naplní výše uvedené požadavky. Tuto osobu nominuje vedoucí RS
centra. V případě signifikantního přispění mtňe vedoucí RS centra nominovat ještě
druhou osobu;

spoluautory zjednotlivých center můžehlavní autor nominovat i další
osoby, které se podílely na vzniku manuskriptu a naplnily většinu výše uvedených
požadavků(např. statistik, epidemiolo g, ai.);
Pokud je příslušná osoba navtžena a souhlasí se spoluautorstvím, musí poskytnout
finální souhlas s manuskriptem a provést všechny úkony, které jsou požadovány
příslušnýTn časopisem;
Pokud by navržený spoluautor v procesu odesílání článku nespolupracoval a do 2
týdnů od odeslání vyzývacího mailu neodpovídal na oprávnénépožadavky, může
b/t z autorského týmu vyškrtnut;
Stejná publikačnípravidla budou uplatněna i v případě abstraktů a posterů na
odborných konferencích, ve kter.ých budou publikována data z registru ReMuS;
V případě, že v procesu publikace je cíloqým časopisem journal limitujícípočet
spoluautoru, pak spoluautoři, kteří se zkapacitních důvodůjiž nestanou členy
autorského týmu, musí být uvedeni v oddílu Poděkování (Acknowledgement)

iv. Mimo

v.
vi.
vii.
viii.

příslušnépublikace.
b.

Pravidla pro poděkování

i.

ii.
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V oddílu Poděkování (Acknowledgement) příslušnépublikace budou uvedeni
spoluautoři, kteří se z důvodu přednastavených limitu jednotlivých periodik
nedostanou mezi autorský tým.Rozhodnutí je v pravomoci hlavního autora;

Dále v oddílu Poděkování (Acknowledgement) budou uvedeni ti vedoucí RS center
(nebo jimi jmenované osoby), kteří přispěli daty svého RS centra pro příslušnou
publikaci, ale nenaplnili qíšeuvedené požadavky pro spoluautorství.

c.

Pravidla pro přílohv
V příloze každéhomanuskriptu musí být uvedena velikost použitéhodatasefu (počet
pacientů) zkaždého přispívajícíhoRS centra pro danou publikaci.

d.

obecná pravidla
V každépublikaci, ve které byla použita data z registru ReMuS, musí b;it na závét
seznamu autoru uvedeno: ,,V této publikaci byla využita data z registru ReMuS" (,,This
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publication uses data from the ReMuS registry") jako vyjádření lznání i dalších
spolupracovníků,kteří nejsou uvedeni v autorském týmu.
Problematika autorství neobsažená v tomto dokumentu se řídíautorským zákonem, zék.
ěís|o I2Il2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákon:ů.

Tato Pravidla pro publikačníspoluautorství se netýkají publikací výsledků práce
farmaceutických firem, při kteých mohlo byt využito i dXz registru ReMuS.
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