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1) POŘADATEL ZKOUŠKY
a) V databázi ČSKe pořadatel zkoušky zadá termín na zkoušky na STV a přiřadí zkušebního
komisaře. Dle vygenerované faktury zaplatí poplatek na účet ČSKe za každé zkoušené
kyu/dan dle pokynů uvedených na faktuře.
b) Pořadatel zkoušky STV ohlásí termín zkoušek emailem na úsek STK PSKe stk@pske.cz před
provedením zkoušky samotné.
c) Pořadatel zkoušky zaplatí za každé zkoušené kyu 50,- na účet PSKe před provedením zkoušky
jak je uvedeno v Ekonomické směrnici. Poplatky za zkoušené DAN se PSKe neplatí.
Číslo účtu PSKe: Komerční banka 51-1420110227/0100, VS “číslo zkušebního protokolu”, SS 222.

d) Platby jsou nevratné! (při neúčasti zkoušeného na zkoušce, popřípadě neúspěšné zkoušce).

2) ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ
a) Nesmí zkoušet pokud nejsou zaplacené poplatky na účet ČSKe a PSKe a může požadovat k
nahlédnutí potvrzení o zaplacení všech poplatků ČSKe a PSKe před provedením zkoušek.
b) Nesmí zkoušet klub, který není viditelný v databázi ČSKe nebo PSKe.
c) Může provést zkoušku v daném termínu na základě protokolu vygenerovaného z databáze
ČSKe a zkoušet pouze ty zkoušené účastníky, kteří jsou uvedeni na protokolu.
d) V případě opravných zkoušek je nutné postupovat stejným způsobem jako při zadávání
nových zkoušek. Stávající protokol není možné za žádných okolností opravovat.
e) Po provedení zkoušek a zapsání výsledků o úspěchu či neúspěchu pošle vygenerovaný
protokol z databáze ČSKe s podpisem a razítkem klubu a zkušebního komisaře na úsek STK
PSKe stk@pske.cz a zároveň ho trvale archivuje.

3) NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ
a) V případě opakovaného případu neplnění povinností od pořadatele zkoušek nebo
zkušebního komisaře dojde k zneviditelnění subjektu z databáze ČSKe a PSKe.
b) V případě opakovaného porušování může být zkušebnímu komisaři odebrána licence.

4) KONTROLA PLATEB A PROTOKOLŮ
a) Na webových stránkách PSKe http://pske.cz/oddily.php je publikována informace o
zaplacených poplatcích k jednotlivým protokolům identifikovaných dle variabilního symbol.
U každého protokolu je uveden jeho stav.
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5) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato směrnice úseku STK nabývá účinnosti dne 15.5. 2017
Směrnice o provádění zkoušek STV byla schválena předsednictvem PSKe dne 30.4. 2017

V Praze dne

Sensei Jan Bartoš 4th Dan
Místopředseda PSKe
Předseda STK PSKe a KR PSKe
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