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V Praze dne 8. března 2020 

 

 

Věc: Uznávání a evidence STV v rámci databáze evidence STV ČSKe. 

 

Aktuálně dochází k výrazně zvýšenému zájmu o evidenci STV KYU, DAN do databáze ČSKe,  
a to zejména těsně před soutěžemi pořádanými ČSKe. Primárně se tak děje u členů, kteří si 
zkoušky technické vyspělosti řeší v jiných svazech popř. v zahraničí. TMK ČSKe proto dospělo  
k zavedení pravidel pro evidenci STV. 

Rozhodnutí následně odůvodňujeme: 

- Zvýšený zájem o účast na soutěžích ČSKe, tzn. je třeba, aby kluby přijaly podmínky  
i v rámci zkoušek, jejich evidenci a celková pravidla ČSKe. 

- Množí se případy, kdy je vysoký nárůst administrativních požadavků, zejména jak 
jsme uvedli - v předsoutěžním období, dále v období končící platnosti členských 
známek - tedy k 28.2., apod. 

- Jiné situace v rámci evidence STV. 

TMK ČSKe zavádí pravidla STV pro členy ČSKe: 

- Každý administrativní požadavek v oblasti evidence STV bude proveden nejpozději  
do 30 dnů od přijetí daného požadavku. Každý klub by s touto informací měl pracovat 
tak, aby jejich členové /závodníci/ měli celkově evidenci v pořádku a mohli  
bez komplikací na soutěžích ČSKe bez problémů startovat. 

- Každý nový člen ČSKe, jenž žádá o evidenci STV do databáze, která je podmínkou  
pro možnost startovat na soutěžích ČSKe, může žádat za 10 Kč na osobu /dle platné 
ekonomické směrnice ČSKe/ o převod STV z jiné organizace mezi členy Č.U.B.U.,  
a to pouze 1krát při prvním převodu. V každém další případě bude TMK ČSKe  
za evidenci vyžadovat poplatek 200 Kč na osobu /dle platné ekonomické směrnice 
ČSKe/. 
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- Každé ostatní zkoušky, které jsou vykonány v jiné organizaci Č.U.B.U., 
popř. v zahraničí, musí souběžně proběhnout v systému ČSKe.  

- Tato situace musí být doložena předložením validního protokolu jiné organizace. 
Procedura musí být předem domluvena se zkušebním komisařem z kolegia ZK a musí 
být zaevidována na serveru ČUBU.info. 

Žádost o přijetí o evidenci STV z jiné federace by měla obsahovat: 

1. Jméno a příjmení  
2. Datum narození  
3. Udělené STV  
4. Datum zkoušky  
5. Zkušební komisař  

Součástí dokumentu (žádosti) musí být statutárním orgánem provedeno prohlášení o validitě 
dat. Každé zjištění nepravdivosti údajů bude předáno disciplinární komisi a uvedené STV 
budou z databáze odstraněny bez jakéhokoliv nároku náhradu.  

Toto usnesení nabývá platnosti dnem následujícím po zveřejnění na webu czechkarate.cz. 
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