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Úvodní slovo předsedy 
Shirokan Dojo, z.s v roce 2020 dosáhlo výsledku hos-
podaření  - 54 796 Kč. Veškeré aktivity byly financovány 
z členských příspěvků a dotačních projektů MŠMT, měs-
ta České Budějovice a drobné finanční podpory JKA 
ČR.  
Ke konci roku 2020 Shirokan Dojo, z.s. eviduje 94 čle-
nů, z toho  

• 62 členů mládeže od 0-23 let a  
• 32 členů 24 let a více. 

Na rok 2020 byla naplánována celá řada sportovních 
projektů aktivit a účast na soutěžích, ale s ohledem na 
pandemii COVID19 velká většina projektů nebyla vůbec 
realizována. V průběhu roku 2020 docházelo k omezo-
vání shromažďování občanů a tím pádem i k útlumu ve-
škerých tréninkových a sportovních aktivit.  
Výkonný výbor tak operativně reagoval na aktuální 
podmínky a docházelo k přípravě alternativních plánů, domácích tréninků, soutěží doma a komuni-
kaci prostřednictvím Facebook a Messenger.  
I tak se podařila sportovní příprava a účast na krajském přeboru jihočeského kraje. Členové Shiro-
kan Dojo se umístili na stupních vítězů a získali nominace na MČR JKA. Shirokan Dojo se účastnil 
tří národních soutěží. Nad rámec byly uspořádány dvě vlastní online soutěže, kterých se zúčastnilo 
přes 30 sportovců.  
Členové Shirokan Dojo se účastnili celkem šesti výukových sportovních akcí. Přičemž nejdůležitěj-
ší z konaných akcí jsou Školení rozhodčích a instruktorů, Seminář s Hideo Ochi a Letní škola kara-
te, která měla účast přes 80 osob, z toho 19 ze Shirokan Dojo. 
Zakončení tréninkové sezóny 2019/2020 proběhlo standardně zkouškami na technické stupně, 
kterých se účastnilo 22 žáků. 
V důsledku zrušených sportovních aktivit byly připraveny kvalitní sportovní dresy (trika, mikiny a 
softschelové bundy pro všechny členy Shirokan Dojo.  
Další rozvoj Shirokan Dojo, z.s. závisí na udržení členské základny a na tom, zda budeme moci 
pokračovat v plánovaných aktivitách, našich časových, ale i finančních možnostech. Shirokan 
Dojo, z.s. bude dále pokračovat ve svém poslání, pro který bylo založeno, tj. ve výuce bojového 
umění a výchově mladých sportovců.  

         …………………………………. 
                   Mgr. Stanislav Bílý 
                  předseda 
                  Shirokan Dojo, z.s. 
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1. Účel dokumentu 
Účelem dokumentu je poskytnout členské základně ucelenou informaci o činnostech a hospodaře-
ní Shirokan Dojo, z.s. za rok 2020 v souladu s požadavky, které ukládá § 21, zákona č. 563/1991 
Sb. 
V dokumentu jsou uvedeny všechny aktivity a cíle, kterých by mělo být v průběhu roku 2020 dosa-
ženo, včetně harmonogramu, financí. 
Výroční zpráva nepodléhá ověření auditorem. Ověření bylo provedeno kontrolní komisí, která vy-
dává své stanovisko ve Výroční zprávě z kontrolní komise za rok 2020.  
Výroční zpráva Shirokan Dojo, z.s. za rok 2020 byla řádně projednána a schválena valnou hroma-
dou dne 2.9.2021.  
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2. Shirokan Dojo 
2.1. Poslání 

1. Základním účelem je veřejně prospěšná činnost, kde hlavní činností Shirokan Dojo je:  
a) provozovat bojová umění a další sportovní disciplíny v rámci zapojení do sportovních a 

tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky, pořádat sportovní a kulturní akce,  

b) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 
estetických a mravních pravidel,  

c) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samo-
správy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,  

d) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení  
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v 

místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 
činností.  

2. Shirokan může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

2.2. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem Shirokan Dojo, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je před-
seda Shirokan Dojo, z.s. 
Ve sledovaném období proběhla volební valná hromada, která potvrdila stávající složení výkonné-
ho výboru, statutárního orgánu a složení kontrolní komise. Nedošlo tedy ke změnám ve struktuře 
organizace.  
Statutárním orgánem je: 
Mgr. Stanislav Bílý, předseda a člen výkonného výboru 

6. dan karate JKA WF. Absolvent VŠ Pedagogické fakulty, trenér 1. tř. FTVS UK, 
Instruktor JKA WF "B", rozhodčí JKA WF "B", zkušební komisař JKA WF “B”.  
Závodní činnost od r. 1979 do r. 2000. Více než 40x na stupních vítězů v soutě-
žích jednotlivců i družstev v disciplínách kata i kumite na národní, evropské i svě-
tové úrovni. 
Trenérská a instruktorská činnost 1985.  

Další členové výkonného výboru: 
Ing. Tomáš Kovalovský, místopředseda  
3. Dan karate JKA WF. Absolvent ČVUT Fakulta stavební, trenér 3. tř. JKA ČR, 
instruktor JKA WF "D", rozhodčí JKA WF “D”.  
Závodní činnost od r. 2001 do r. 2016.  
Trenérská a instruktorská činnost od r. 2010.  

Ing. Karel Muk, člen výkonného výboru 
3. Dan karate JKA WF. Absolvent ČVUT Fakulta strojní, trenér 3. tř. JKA ČR, in-
struktor JKA WF "D", rozhodčí JKA ČR “G”.  
Závodní činnost od r. 1995 do r. 2013.  
Trenérská a instruktorská činnost od r. 2010. 
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2.3. Historie a současná situace rozvoje 
Shirokan Dojo, z.s. byla založena dne 15. prosince 1995. Je vedena ve spolkovém rejstříku u Kraj-
ského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 1996. 
Shirokan Dojo je dobře zavedený a známý oddíl Shotokan karate registrovaný v národní organizaci 
Sportovní karate JKA ČR a vazbou na celosvětovou mateřskou organizaci JKA WF (Japan Karate 
Assocication). Oddíl karate se může pyšnit sportovními úspěchy na národní i mezinárodní úrovni.  
Aktivita Shirokan Dojo probíhala ve dvou vlnách a to ihned od jeho založení, kdy probíhala výkon-
nostní sportovní činnost a účast na národních i mezinárodních soutěžích. Činnost byla utlumena 
cca v roce 2005. Od roku 2010 byla činnost obnovena při ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích, a 
následně od roku 2015 při ZŠ Kubátová v Plzni a ČVUT Praze.  
Výkonný výbor se spolu s trenéry věnuje rozvoji dětské členské základny a dlouhodobé práci s 
dětmi s cílem vychovat nové sportovce na národní a mezinárodní úrovni. Shirokan Dojo působí v 
Českých Budějovicích (hlavní základna, tréninky 4x týdně), Plzni (tréninky 2x týdně) a v Praze 
(tréninky 2x týdně).  
Shirokan Dojo má formou dlouhodobého pronájmu zajištěné zázemí ve sportovních prostorách ZŠ 
a MŠ L. Kuby v Českých Budějovicích. V hlavní tělocvičně je trvale položené tatami i další spor-
tovní vybavení, kde probíhá výuka karate.  
Tréninky probíhají ve standardních skupinách PO, ST: 16:30 - 17:30 přípravka, začátečníci 17:30 - 
18:30 mírně pokročilí 18:30 - 19:30 pokročilí a závodníci ÚT: 15:30 - 16:30 děti přípravka (mateř-
ská školka) ČT: 17:00 - 19:00 pokročilí a závodníci.  
Nad rámec standardních tréninků se sportovci od 6 - 23 let účastní cca 10 sportovních seminářů 
karate, soutěží místního charakteru 3x rok, soutěží národního charakteru 7x rok.  
Od 09/2017 probíhá projekt “Soustředění talentované mládeže”. Každý měsíc se koná pravidelné a 
intenzivní soustředění nad rámec výše jmenovaných aktivit s cílem zajistit intenzivní přípravu spor-
tovců na volný zápas (kumite) a sestavy (kata).  
Za dobu činnosti existuje stabilní trenérská základna o počtu 7 trenérů. Z toho 2 trenéři jsou absol-
venti FTVS UK, 7 trenérů jsou instruktoři JKA karate Česká Republika, 3 trenéři jsou mezinárodní-
mi instruktory JKA WF. Všichni trenéři jsou držiteli licence rozhodčích JKA ČR, navíc dva instruktoři 
jsou držiteli mezinárodní licence JKA WF. 
Shirokan Dojo, z.s. provozuje internetový portál www.shirokan.cz, který byl v roce 2018 moderni-
zován obsahově, graficky i technologicky. Je trvale udržován v aktuálním stavu. K internetovým 
stránkám oddílu jsou přidruženy stránky Facebook, Instagram a portál Messenger.  
Ke konci roku 2020 Shirokan Dojo, z.s. eviduje 94 členů, z toho  

• 62 členů mládeže od 0-23 let a  
• 32 členů 24 let a více. 

Činnost a sportovní aktivity byly výrazně utlumeny v průběhu roku 2020 vlivem situace COVID19.  
Výkonný výbor operativně reagoval na aktuální podmínky a docházelo k přípravě alternativních 
plánů, domácích tréninků, soutěží doma a komunikaci prostřednictvím Facebook a Messenger.  
I tak se podařila sportovní příprava a účast na krajském přeboru jihočeského kraje. Členové Shiro-
kan Dojo se umístili na stupních vítězů a získali nominace na MČR JKA.  
V důsledku zrušených sportovních aktivit byly připraveny kvalitní sportovní dresy (trika, mikiny a 
softschelové bundy pro všechny členy Shirokan Dojo. 

2.4. Strategie rozvoje 
Cílem je veřejně prospěšná činnost, vytvoření příležitosti pro vlastní sportovní aktivity, výuka, roz-
voj a předání bojových umění mladším generacím. 

Stránka  z 7 38

http://www.shirokan.cz


Výroční zpráva  
Shirokan Dojo, z.s.  

za rok 2020

15. 1. 2021

Všichni funkcionáři a trenéři Shirokan Dojo realizují svou činnost při zaměstnání. Hlavním cílem 
není profesionální sportovní činnost ani komercializace za účelem tvoření zisku a výdělku trenérů. 
Hlavním prostředky pro naplnění cílů jsou:  

• zajištění udržitelnosti a rozvoje členské základny v podobě náborů a rozvoje vzájemných 
kamarádských vztahů prostřednictvím tréninkových aktivit a jednodenních a vícedenních 
sportovních akcích doplněných i jinými aktivitami, 

• zajištění finančních prostředků z členských příspěvků a grantů dotační podpory,  

• vytvoření podmínek a zázemí pro sportovní aktivity v podobě prostor, trenérské zázemí a 
kvalifikaci instruktorů, sportovních pomůcek a dresů, 

• výchova sportovců a mladých závodníků v disciplínách karate. 
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3. Zhodnocení plánů a předpokládaný rozvoj za rok 
2020 
3.1. Valná hromada a řízení 

3.1.1. Valná hromada 
Dle stanov je povinnost uspořádat jednu povinnou VH za rok. Za rok 2020 byly uskutečněny dvě 
valné hromady 
Podzimní Valná hromada Shirokan Dojo, z.s. dne 24.9.2020 
Valná hromada byla svolána řádně v souladu se 
stanovami Shirokan Dojo, z.s. Valná hromada byla 
schopná usnášení. Na valné hromadě proběhlo:  

• Podání průběžné zprávy o činnosti - aktivity, 
členství, rozvoj. 

• Volba statutárního orgánu, výkonného výbo-
ru a kontrolní komise, kde bylo potvrzeno 
stávající složení statutárního orgánu, výkon-
ného výboru a kontrolní komise. 

• Schválení Plánu činnosti a rozpočtu na ka-
lendářní rok 2021. 

• Schválení výše členských příspěvků.  

3.1.2. Jednání výkonného výboru 
Výkonný výbor Shirokan Dojo, z.s. se v průběhu roku scházel pravidelně v průběhu tréninkových 
aktivit a zodpovědně řídil přípravu a realizaci: 

• všech sportovních aktivit, 

• strategických dokumentů jako jsou plán činností, výroční zpráva a 

• plnění všech mandatorních požadavků GDPR, účetnictví, účetní uzávěrka apod. 

3.1.3. Činnosti požadované podle zvláštních právních předpisů 

3.1.3.1. Identifikace skutečných majitelů dle zákona 253/2008 Sb. 
Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejný rejstřík a jsou v 
něm evidováni skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jed-
noho z veřejných rejstříků (§118b a násl. zákona č. 304/2013Sb., v 
platném znění). Takovým veřejným rejstříkem je mimo jiné i spolkový 
rejstřík, a proto se povinnost zápisu týká i spolků. Do 1. ledna 2021 byla 
povinnost spolků zapsat stanovené údaje do evidence. 
Za skutečného majitele jsou považovány osoby dle zákona č. 
253/2008Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu (§4 cit. zák.). V případě spolku je sku-
tečným majitelem fyzická osoba: 

1. která disponuje více než 25 % hlasovacích práv spolku, 
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo 
3. která je členem statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle 

bodu 1 nebo 2. 
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Skutečným majitelem tak nikdy nemůže být právnická osoba, tedy např. jiný spolek, byť by mu 
svědčila výše uvedená hlasovací většina. Členové spolku zpravidla nemají žádnou majetkovou 
účast na spolku. Přesto má jakýkoliv spolek povinnost evidovat své skutečné majitele. 
Cíl: Provést evidenci skutečných majitelů dle požadavku zákona č. 253/2008 Sb. ve spolko-
vém rejstříku. Zápisy do evidence provádí příslušný rejstříkový soud. Pro zápis je doporučeno 
použít inteligentní formulář https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular. Vyplněný formulář (lze 
pouze elektronicky) je třeba zaslat (nebo jinak doručit) místně příslušnému rejstříkovému soudu 
(shodný soud, který vede spolkový rejstřík). Je vyžadován úředně ověřený podpis. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Do evidence skutečných majitelů Shirokan Dojo, z.s. uvedl svůj 
statutární orgán, tj. Předsedu Mgr. Stanislava Bílého. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje ……. Na provedení úředně ověřeného podpisu 100 Kč 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami. 
Skutečné výnosy  
Nejsou 

3.1.3.2. Účetní uzávěrka a daňové přiznání  
Cíl: Zpracovat podklady a řádné daňové přiznání v zákonné lhůtě nejpozději do 30.3.2021. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Účetní uzávěrku a daňové přiznání zajišťuje kvalifikovaný finanční 
poradce.  
Daňové přiznání za rok 2019 bylo zpracováno a řádně podáno na finančnímu úřadu pro Jihočeský 
kraj, územní pracoviště Českých Budějovicích ke dni 25.3.2020.  
Daňové přiznání za rok 2020 bylo zpracováno a řádně podáno na finančnímu úřadu pro Jihočeský 
kraj, územní pracoviště Českých Budějovicích ke dni 4.4.2021. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje ……. 7 000 Kč na provedení účetních služeb a daňového přiznání  
Celkový náklad … 7 000 Kč . 
Skutečné výnosy  
Nejsou 

3.1.3.3. Zveřejnění výroční zprávy, plánu činností, finanční rozvahy a účetní uzávěrky 
Společnosti zapsané v obchodním rejstříku mají zákonnou povinnost zveřejnit výroční zprávu, plán 
činností, finanční rozvahu a účetní uzávěrku za příslušný kalendářní rok do sbírky listin obchodní-
ho rejstříku. Zveřejnění ukládá §21 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.  
Dokumenty by měly být zveřejněny do 30 dnů od jejich schválení statutárním orgánem a ověření 
auditorem, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, bez ohledu na 
to, zda byla výroční zpráva uvedeným způsobem schválena. 
Za předcházející roky nebyly zpracovány, ani zveřejněny, žádné dokumenty do sbírky listin ob-
chodního rejstříku. Bude tak učiněno za rok 2020 v podobě této Výroční zprávy za rok 2020 a plá-
nu činností a finanční rozvahy na rok 2020 a 2021. 
Cíl: Zveřejnit výroční zprávu a Finanční rozvahu ve veřejném registru a databázi ČUS. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Finanční rozvaha na rok 2020 zveřejněna ve veřejném rejstříku a  
databázi ČUS. 
Potřebné zdroje 

• Finanční zdroje ……. Nejsou 
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3.1.3.4. GDPR 
Shirokan Dojo, z.s. eviduje osobní data svých členů. Jsou plněny všechny zákonné požadavky 
GDPR pro nakládání s osobními daty členů za účelem vedení evidence členské základny.  
Cíl: Trvale udržovat požadavky GDPR a chránit osobní data členů proti zneužití nebo zcize-
ní. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Všichni členové podali svůj souhlas s poskytováním osobních 
údajů. Veřejné rejstříky jsou zabezpečeny a ochráněny. Na internetu nebo jiných zdrojích nedo-
chází k šíření poskytnutých osobních dat. 
Potřebné zdroje 

• Finanční zdroje ……. Nejsou 
Výnosy  
Nejsou 

3.2. Členská základna 
Ke konci roku 2020 Shirokan Dojo, z.s. eviduje 94 členů, z toho  

• 62 členů mládeže od 0-23 let a  

• 32 členů 24 let a více. 
Dlouhodobý rozvoj viz tabulka níže. 

Shirokan Dojo každoročně realizuje nábory dětí do oddílů karate, přičemž jsou otvírány kroužky 
Začátečníků a přípravky při ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích a ZŠ Kubátová v Plzni pro žáky 
prvního stupně ZŠ a Přípravky při MŠ Papírenská pro děti předškolního věku. Nábory se realizují 
průběžně, ale hlavní kampaň probíhá vždy před zahájen školního roku. 
Po dlouhodobé zkušenosti jsou nábory v objemu cca 15-20 nových členů/rok pro ZŠ a 7-8 členů 
pro MŠ. Z toho trvale zůstává cca 15 členů trvale.  
Pro náborové aktivity jsou využity ukázky ve školách při zahájení školního roku, plakáty/letáčky 
umístěné na nástěnkách ve škole, propagace na www.shirokan.cz a placená reklama na Face-
booku. V minulosti byly uplatněny i letákové akce do schránek a účasti na sportovních veletrzích 
kroužků a zájmových činností pro děti. Letákové akce do schránek a účast na sportovních veletr-
zích představovali buď vysoký finanční nebo časový náklad, který nepřinesl kýžený efekt. 
Ztráty v členské základně jsou přibližně 15-20 členů.  
Dlouhodobě se členská základna ustálila v rozmezí 
90-100 členů. Všichni členové jsou registrováni v re-
gistrech ČUS a JKA ČR, kde je hrazena členská 
známka sportovce. Nově jsou členové Shirokan Dojo 
registrováni i v databázi Národní sportovní agentury. 
Shirokan Dojo plní požadavky GDPR při nakládání s 
osobními údaji. 
Výše členských příspěvků se řídí ekonomickou 
směrnicí na rok 2019 (pro druhé pololetí školního 
roku tj. 01-08/2019) a 2020 (pro první pololetí školní-
ho roku tj. 09-12/2020). Členské příspěvky předsta-

Věkové kategorie 2018 2019 2020

Mládež 0-23 let 74 66 62

24 let a více 25 35 32

Celkem 99 101 94
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vují přibližně 46% finančních prostředků na činnost.  
Cíl : získat alespoň 20 nových řádných členů 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn pouze částečně. Získáno 11 nových členů z dětské základny. Ná-
bory výrazně ovlivnila situace způsobená COVID19, kdy noví začátečníci přišli do náborů karate, 
ale jejich členství nakonec nebylo potvrzeno.  
Byly realizovány náborové akce v podobě: 

• ukázka v ZŠ a MŠ L. Kuby při zahájení školního roku - z důvodu COVID19 zrušena,  
• plakáty/letáčky umístěné na nástěnkách ve škole - z důvodu COVID19 zrušena,  
• propagace na www.shirokan.cz - provedeno a probíhá trvale, 
• placená reklama na Facebooku - provedeno, dosah 4350 lidí, osloveno 199, 
• propagace v rámci členské základny a oslovení blízkých členů rodiny a známých - provede-

no, oslovením získáni 3-4 noví členové. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje  
Placená reklama na Facebooku (v rámci režijních nákladů na papír, tisk, toner) 
Příprava letáků a plakátů v rozsahu 20 ks (v rámci režijních nákladů na papír, tisk, toner) 
Úhrada členských příspěvků JKA ČR …. 19 073 Kč 

Celkový náklad … 19 073 Kč 
Skutečné výnosy 
Úhrada členských příspěvků …. 127 025 Kč 
Celkový výnos … 127 025 Kč 

3.3. Dotační tituly na podporu činnosti sportovních organizací 
Shirokan Dojo zajišťuje finanční prostředky na svou činnost také z dotačních titulů na podporu čin-
nosti sportovních organizací a to z dotačních titulů města České Budějovice, MŠMT, Sportovního 
svazu karate, Jihočeského svazu japonského karate a výjimečně Jihočeský kraj - krajský úřad. Do-
tační tituly představují přibližně 54% finančních prostředků na činnost. Výše skutečně přiznané do-
tace se řídí alokací financí pro podporu sportu u jednotlivých subjektů a kritérii pro výpočet výše 
dotace. Nejvýznamnějším kritériem je počet členů do 18, případně 21 nebo 23 let věku, počet tré-
ninků týdně a účast na soutěžích národního a mezinárodního charakteru. 
Plánovaný cíl: zažádat o finanční prostředky na činnost z dotačních titulů  
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 - opatření č. 3, 
Podpora činnosti ostatních sportovních organizací - získán 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 - opatření č. 4 Pří-
spěvek na sportovní akce - získán, ale z důvodu COVID19 byla plánovaná akce zrušena 
a dotace byla v plné výši vrácena zpět 

• Můj klub 2020 vyhlašovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy - získán 
• Dotační podpora Sportovního svazu japonského karate JKA - získán 
• Dotační podpora Jihočeského svazu japonského karate - z důvodu COVID19 nebyl po-

skytnut. 

Stránka  z 12 38

http://www.shirokan.cz


Výroční zpráva  
Shirokan Dojo, z.s.  

za rok 2020

15. 1. 2021

Skutečné náklady 

• Finanční zdroje  
Drobná administrativa, potvrzení apod. …. 0 Kč 
Vrácení nevyužité dotace na sportovní akci …. 15 000 Kč 

Celkový náklad … 15 000 Kč. 
Skutečné výnosy 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 - opatření č. 3, 
Podpora činnosti ostatních sportovních organizací …. 87 000 Kč 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 - opatření č. 4 Pří-
spěvek na sportovní akce …. 15 000 Kč, ale z důvodu COVID19 byla plánovaná akce zru-
šena a dotace byla v plné výši vrácena zpět 

• Můj klub 2020 vyhlašovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy …. 88 550 Kč 
• Dotační podpora Sportovního svazu karate JKA na podporu talentované mládeže  7 100 Kč. 

Výše poskytnuté dotace závisí na počtu závodníků, kteří se účastí národních a mezinárod-
ních soutěží. 

• Dotační podpora Jihočeského svazu japonského karate JKA …. 0 Kč. 
Celkový výnos … 198 850 Kč  

3.4. Průběžná aktualizace a dostupnost informací na internetových 
stránkách, Facebooku a Messengeru 
Shirokan Dojo, z.s. provozuje internetový portál www.shirokan.cz, který byl v 
roce 2018 modernizován obsahově, graficky i technologicky. Je trvale udržován 
v aktuálním stavu. K internetovým stránkám oddílu jsou přidruženy stránky 
Facebook, Instagram a portál Messenger.  
Internetové stránky jsou na platformě Wordpress, která umožňuje uživatelsky 
přívětivou aktualizací informací bez nutnosti zásahu programátora. 
Na internetových stránkách www.shirokan.cz je informace o platbách, konání 
sportovních akcí včetně propozic, náborové akce, informace o významných členech, rozvrh hodin 
a kontaktní informace. 
Plánovaný cíl: Zajistit dostupné a aktuální informace o dění, sportovních akcích členské zá-
kladně a zájmové veřejnosti prostřednictvím e-mailové korespondence, internetových strá-
nek, Facebook a Messengeru. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Internetové stránky www.Shirokan.cz, Facebook byly průběžně 
aktualizován po celý rok. Vždy byl dostupný kalendář akcí, aktuální informace o připravovaných 
sportovních akcích včetně propozic. Informace byly předávány také prostřednictví e-mailové kore-
spondence a Messenger.  
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje  
Provoz domény www.shirokan.cz včetně hostingových služeb …. 726 Kč 
Aktualizace internetových stránek, grafické služby a programování …. 0 Kč 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami. 
Celkový náklad … 726 Kč 
Skutečné výnosy 
Nejsou  
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3.5. Obnova sportovního vybavení a sportovních úborů 
Shirokan Dojo, z.s. vlastní sadu sportovního náčiní jako jsou tatami, lapy, odražeče, chrániče ru-
kou, boxovací pytle, švihadla, míče, apod. Tréninkové pomůcky se průběžně opotřebovávají až 
nejsou způsobilé k dalšímu použití a je nutné je průběžně obnovovat. 
Shirokan Dojo, z.s. trvale podporuje jednotný úbor pro své členy a to v podobě kimona s výšivkou 
loga klubu a sportovních vest a mikin. Jednotný úbor podporuje jednotu kolektivu a prezentuje od-
díl na venek směrem k ostatním sportovcům nebo veřejnosti. Jednotný úbor a sportovní dresy mají 
také funkci při soutěžích, za účelem udržení tělesného aparátu a připravenosti na sportovní výkon 
v mezidobí utkání sportovních zápasů.  
Trvale však chybí jednotný oděv (ne kimono) pro jiné sportovní nebo volnočasové aktivity. 
Plánovaný cíl:  
1) Trvale udržovat funkční a bezvadné sportovní náčiní a pomůcky.  
2) Podporovat jednotný cvičební úbor “kimono” a sportovní dresy v podobě triček, mikin, 

vest apod. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. 
1) Trvale udržovat funkční a bezvadné sportovní náčiní a pomůcky.  
Sportovní náčiní bylo hrazeno jako běžný provozní výdaj. Jeho funkčnost a bezvadnost je kontro-
lována v průběhu sportovních tréninků. V případě nefunkčnosti je vybavení vyřazeno a je zajištěna 
jeho obnova. U drobného vybavení jako jsou míče, apod. je nákup zařízen operativně ad-hoc. V 
případě nákladnějších záležitostí jako jsou skříně, lapy, odražeče, a jiné vybavení je nákup realizo-
ván po poradě alespoň předsedy a jednoho člena výkonného výboru. 
V roce 2020 se konkrétně jednalo o pořízení nové uzamykatelné skříně na sportovní potřeby pro 
tréninky při ZŠ Bolevecká v Plzni a obnovu pěnových míčů. 
2) Podporovat jednotný cvičební úbor “kimono” a sportovní dresy v podobě triček, mikin, 

vest apod.  
Cvičební dresy, kimona, trika, vesty pro členy klubu budou německé výroby KAITEN KODOMO 
včetně výšivky s logem klubu. V roce 2020 byl pořízeny:  

• Nanoroušky pro všechny členy Shirokan Dojo s výšivkou a logem klubu, 
• Kimona pro běžné členy dětských kategorií, reprezentanty závodního oddílu a trenéry. Cel-

kem bylo podpořeno 23 členů Shirokan Dojo + 7x kimono na doplnění skladových zásob. 
• Barevné pásy (obi) ke kimonům pro účely zkoušek na technické stupně. Materiál byl pořízen 

do skladových zásob a bude vydáván při zakončení tréninkové sezóny u příležitosti sdělení 
výsledků zkoušky na technické stupně karate. Kimona jsou z výroby opatřena výšivkou a lo-
gem Shirokan Dojo.  

• Nad rámec plánovaných činností v roce 2020 bylo investováno do jednotných sportovních a 
volnočasových sportovních dresů. Byly zakoupeny sportovní trička, mikiny a teplé bundy s 
potiskem a logem Shirokan Dojo. Spoluúčast členů je hrazena z členských příspěvků. Cel-
kem se do aktivit jednotných dresů pro sportovní a volnočasové aktivity zapojilo 52 členů 
Shirokan Dojo.  

 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje pro Ad 1): 
Skříň ……. 4 393 Kč 

• Finanční zdroje pro Ad 2): 
Nanoroušky ……. 23 213 Kč 
Kimona + pásy …. 50 586 Kč  
Sportovní dresy …. 108 381 Kč 
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Celkový náklad … 186 524 Kč.  
Skutečné výnosy 
Nejsou. 

3.6. Pravidelné tréninky 
Shirokan Dojo, z.s. za účelem svého hlav-
ního poslání organizuje výuku karate pro 
více věkových a výkonnostních skupin cel-
kem ve 3 lokalitách a to v Českých Budějo-
vicích (hlavní základna, tréninky 4x týdně), 
Plzni (tréninky 2x týdně) a v Praze (tréninky 
2x týdně).  
Shirokan Dojo má formou dlouhodobého 
pronájmu zajištěné zázemí ve sportovních 
prostorách ZŠ a MŠ L. Kuby v Českých 
Budějovicích. V hlavní tělocvičně je trvale 
položené tatami i další sportovní vybavení, 
kde probíhá výuka karate. Tréninky probí-
hají ve standardních skupinách PO, ST: 
16:30 - 17:30 přípravka, začátečníci 17:30 - 
18:30 mírně pokročilí 18:30 - 19:30 pokročilí a závodníci a ČT: 17:00 - 19:00 pokročilí a závodníci. 
Při MŠ Papírenská probíhá sportovní přípravka dětí předškolního věku. Prostory jsou zajišťovány 
vždy na příslušný kalendářní rok. Tréninky probíhají každé ÚT: 15:30 - 16:30 děti přípravka (mateř-
ská školka). 
Při ZŠ Kubátova v Plzni probíhají tréninky smíšené skupiny od začínajících karatistů až po pokroči-
lé. Tréninky probíhají každé PO, ST: 18:15 - 19:15. 
Při ČVUT Praha na Karlově Náměstí ve spolupráci s oddílem Buden Kan probíhají tréninky pouze 
pokročilých studentů a dospělých. Tréninky probíhají každé PO, ST: 20:00 - 21:30. 
Pro všechny lokality byly vyzkoušeny různé počty tréninkových jednotek i časů. Při navýšení čet-
nosti nebo délce tréninkové jednotky je problém s trenérským obsazením, nebo s tím, že tréninky 
jsou příliš často a cvičenci nechodí s požadovanou pravidelností a to zejména díky školním nebo 
jiným volnočasovým aktivitám. Aktuální rozvržení tréninků je dlouhodobě vyzkoušené a funkční a 
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splňuje požadavky na udržení pozornosti dětí, vysokou účast, četnost tréninků a plnění tréninko-
vého plánu, ale i na možnost trenérského zajištění. 
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Cíl: V průběhu roku 2020 udržet stávající rozsah tréninkových jednotek a naplnit tréninkový 
plán.  
Hlavním cílem skupiny Přípravka při MŠ Papírenská je výuka pohybovosti, prostorové koordina-
ce, obratnosti dětí a účast dětí na místních turnajích dětí v disciplíně mladší přípravky.  
Hlavním cílem skupiny Přípravka při ZŠ L. Kuby je trénink pohybovosti, prostorové koordinace, 
obratnosti dětí, rychlých startů, zvládnutí základních postojů a technik karate, včetně kata Taykyo-
ku Shodan a Heian Shodan, účast dětí na místních turnajích mládeže ve své věkové kategorii a na 
konci školního roku zkoušky na 9. Kyu. 
Hlavním cílem skupiny Pokročilí při ZŠ L. Kuby je trénink pohybovosti, prostorové koordinace, 
obratnosti dětí, rychlých startů, zdokonalení základních postojů a technik karate, včetně kata Heian 
Nidan až Heian Godan, výuka řízených forem kumite, účast dětí na místních turnajích mládeže ve 
své věkové kategorii a na konci školního roku zkoušky na vyšší technický stupeň. 
Hlavním cílem skupiny Závodní při ZŠ L. Kuby je trénink pohybovosti, obratnosti, rychlých startů,  
výponů, zdokonalení postojů a technik karate a jejich kombinace, včetně kata Heian a Sentei, tré-
nink řízených a volných forem kumite, účast na místních a národních turnajích ve své věkové ka-
tegorii a na konci školního roku dle dosaženého technického rozvoje zkoušky na vyšší technický 
stupeň. 
Hlavním cílem skupiny Pokročilí při ZŠ Kubátova v Plzni je vzhledem k rozdílnosti cvičenců indi-
viduální. Je to ale zejména trénink pohybovosti, prostorové koordinace, obratnosti dětí, rychlých 
startů, zdokonalení základních postojů a technik karate, včetně kata Heian Nidan až Heian Godan, 
výuka řízených forem kumite, s cílem účasti dětí na místních turnajích mládeže ve své věkové ka-
tegorii a na konci školního roku zkoušky na vyšší technický stupeň. 
Hlavním cílem skupiny při ČVUT Karlovo náměstí, Fakulta strojní v Praze je vzhledem k rozdíl-
nosti cvičenců individuální. Je to ale zejména trénink vyšších technických stupňů, zdokonalení zá-
kladních postojů a technik karate, včetně kata Heian, Sentei, Tokui, výuka řízených a volných fo-
rem kumite. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn pouze částečně. Tréninky všech skupin probíhaly dle plánované-
ho cíle, ale rozsah byl v průběhu roku omezen situací COVID19. V době zvýšených opatření CO-
VID19 byly tréninky buď zcela zrušeny, nebo probíhaly v omezeném režimu tj. S rouškami, nebo v 
omezeném počtu účastníků do 10-ti osob včetně trenéra.  
Tréninky skupin při ZŠ a MŠ L. Kuby probíhaly dle možností a nařízení vlády. Z roku 2019/2020 se 
necvičilo po dobu cca tří kalendářních měsíců.  
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Tréninky skupin při MŠ Papírenská probíhaly pouze první pololetí roku 2019/2020. 
Tréninky skupin při ZŠ Kubátova v Plzni probíhaly pouze první pololetí roku 2019/2020. 
Tréninky skupin při ČVUT Karlovo náměstí, Fakulta strojní probíhaly dle možností a nařízení vlády. 
Z roku 2019/2020 se necvičilo po dobu cca tří kalendářních měsíců. 
Částečné plnění je patrně i z finančních nákladů. Nájemné každoročně dosahu dvojnásobné výše. 
Náklady 

• Finanční zdroje  
Nájemné cca … 45 540 Kč (za lokality České Budějovice, Plzeň a Praha) 
Odměny trenérům a instruktorům … 50 000 Kč 

Celkem náklady …. 95 540 Kč. 
Výnosy 
Vrácení přeplatku nájmu ….. 2480 Kč 

3.7. Soutěže 
Hlavním posláním je výchova sportovců a mla-
dých závodníků v disciplínách karate. Startovné 
a cestovní náklady spojené s realizací soutěží 
bude hrazeno z provozních prostředků Shirokan 
Dojo.  
Účast na soutěžích je obecně vnímána ve dvou 
rovinách, a to:  

• Místní soutěže za účelem podpory a roz-
voje začínajících karatistů s cílem podpořit 
soutěživost mladých závodníků. Shirokan 
Dojo se pravidelně účastní Turnajů mláde-
že, které jsou realizovány ve spolupráci s 
dalšími sportovními kluby z Bechyně a 
Českého Krumlova.  

• Národní soutěže za účelem podpory a roz-
voje závodníků a reprezentantů Shirokan Dojo. Závodníci jsou cíleně připravováni na účast v 
postupových soutěžích Krajský přebor jihočeského kraje, Národní pohár I. a II. Kolo, Mistrov-
ství české republiky a tříkolová Liga družstev JKA ČR. Hlavním účelem je prostřednictvím 
soutěží a cílených tréninků připravovat závodníky tak, aby se mohli stát součástí národní re-
prezentace. 

Další podkapitoly specifikují jednotlivé soutěže dle kalendáře akcí Jihočeského svazu japonského 
karate a Sportovního svazu karate JKA.  

3.7.1. Krajský přebor jihočeského kraje 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v dubnu. Pořadatelem je Jihočeský svaz japonského karate. 
Soutěž je postupová pro nominaci na MČR. Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuál-
ně možných kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v 
kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Soutěž se z důvodu situace COVID19 uskutečnila v náhradním 
termínu. Soutěže se dle dohody účastnili jen soutěžící s potenciálem úspěchu na MČR. Za Shiro-
kan Dojo se zúčastnilo 10 závodníků.  
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Výsledky soutěže: 

• Kata mladší žáci: 2. Tomáš Kroupa, 4. Patrik Turek  
• Kumite mladší žáci: 3. Patrik Turek 
• Kata starší žáci: 2. Tomáš Marx, 4. Filip Tlačil 
• Kumite starší žáci: 2. Filip Tlačil, 3. Tomáš Marx 
• Kata mladší dorostenci: 3. Jakub Nejedlý, 4. František Malík 
• Kumite mladší dorostenci: 3. Jakub Nejedlý, František Malík 
• Kata starší dorostenky: 2. Adéla Bílá, 3. Tereza Nejedlá 
• Kumite starší dorostenky: 2. Adéla Bílá, 3. Tereza Nejedlá 

Skutečné náklady 

• Finanční zdroje ….. startovné cca 1 000 Kč (100 Kč / závodníka). 
Celkem náklady …. 1 000 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.7.2. Národní pohár I. Kolo 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v březnu a je rozdě-
lena do dvou etap, každá v jiném termínu. V první etapě 
jsou žákovské věkové kategorie a mladší dorostenci, v 
druhé etapě dorostenecké, juniorské a seniorské katego-
rie. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Soutěž je 
postupová pro nominaci na MČR. Soutěž se koná zpravi-
dla v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shirokan 
Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných 
kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň instrukto-
ři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 8-10 závod-
níků v disciplínách kata a kumite. Poskytnout alespoň 
1 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn pouze částečně. Shirokan Dojo se účastnilo v počtu 4 soutěžících 
v disciplínách kata a kumite, kategorie starších dorostenců a seniorů. Kategorie žáků a juniorů byla  
zrušena z důvodu situace COVID19. 
Výsledky soutěže: 

• Kata mladší dorostenci: 10. Filip Pogorelskij, 12. Jakub Nejedlý 
• Kumite mladší dorostenci: 14. Filip Pogorelskij 
• Kata starší dorostenky: 14. Tereza Nejedlá  
• Kumite starší dorostenky: 11. Tereza Nejedlá  
• Kumite senioři: 13. Tomáš Prajer 

Náklady 

• Finanční zdroje  
startovné cca 1 050 Kč (150 Kč / závodníka a start v kategorii kata nebo kumite), 
Licence kouč 1 200 Kč 
Cestovné cca 2160 Kč, 
Občerstvení pro závodníky cca 0 Kč. 

Celkem náklady …. 4 410 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
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3.7.3. Národní pohár II. Kolo 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla koncem září a je rozdělena do dvou etap, každá v jiném termí-
nu. V první etapě jsou žákovské věkové kategorie a mladší dorostenci, v druhé etapě dorostenec-
ké, juniorské a seniorské kategorie. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Soutěž je postupo-
vá pro nominaci na MČR. Soutěž se koná zpravidla v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shi-
rokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i ku-
mite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 8-10 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 1 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn pouze částečně. Shirokan Dojo se účastnilo v počtu 5 soutěžících 
v disciplínách kata a kumite, kategorie mladších a starších žáků. Soutěž probíhala za přísných hy-
gienických a protiepidemických opatřeních. Kategorie dorostenců a seniorů byla  zrušena z důvodu 
situace COVID19. 
Výsledky soutěže: 

• Kata starší žáci: 12. Tomáš Marx 
• Kumite starší žáci: 15. Tomáš Marx 

Skutečné náklady 

• Finanční zdroje  
Startovné cca 1 050 Kč (150 Kč / závodníka a start v kategorii kata nebo kumite), 
Cestovné cca 4 320 Kč (2 vozidla) 

Celkem náklady …. 5 370 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.7.4. Liga družstev JKA ČR 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v březnu a je tříkolová. Každé kolo probíhá v termínu národ-
ních pohárů a MČR tak aby se vystřídali kategorie. Tj. když je NP žáků, probíhá ligová soutěž se-
niorů a obráceně. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Soutěž není postupová pro nominaci 
na MČR. Soutěž se koná zpravidla v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shirokan Dojo se 
pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň 
instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Obsazení soutěže je početné. Soutěž umožňuje účast až 8 družstev (3 chlapci + 2 dívky, z toho 3x 
kumite, 2x kata) a soutěží se každý s každým. Hlavním účelem je, že soutěžící v průběhu dne ab-
solvují řadu zápasů kata a kumite.  
Cíl: Zúčastnit se všech 3 kol soutěže v počtu alespoň 6-7 závodníků. Poskytnout alespoň 1 
rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Pro první kolo soutěže onemocněli 2 závodníci z 5-ti členného 
týmu a tak, se Shirokan Dojo nezúčastnil. Další dvě kola národní soutěže byla z důvodu situace 
COVID19 zrušena.  
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje  
Startovné … 0 Kč 
Cestovné …. 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
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Nejsou 

3.7.5. Mistrovství JKA ČR 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla koncem listopadu a je rozdělena do dvou soutěžních dnů (so-
bota + neděle), každý den jsou organizovány jiné disciplíny, které se střídají s ligovou soutěží. Prv-
ní den jsou žákovské věkové kategorie a mladší dorostenci, druhý den dorostenecké, juniorské a 
seniorské kategorie. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Vítěz soutěže je mistrem ČR a 
získává nominaci na účast v evropských soutěžích a světových turnajích. Soutěž se koná zpravidla 
v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně 
možných kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kole-
giu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 4-5 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 1 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Ačkoliv Shirokan Dojo měl platné nominace soutěž byla z dů-
vodu situace COVID19 přeplánována na nový termín. Bohužel  důvodu zhoršujícího průběhu epi-
demie byla soutěž zrušena. 
Získané nominace:  

• Kata mladší žáci - Tomáš Kroupa 
• Kata starší žáci - Tomáš Marx, Filip Tlačil 
• Kumite starší žáci - Tomáš Marx, Filip Tlačil 
• Kata mladší dorostenci - Jakub Nejedlý 
• Kumite mladší dorostenci - Jakub Nejedlý, Filip Pogorelskij 
• Kata starší dorostenky - Adéla Bílá, Tereza Nejedlá 
• Kumite starší dorostenky - Adéla Bílá, Tereza Nejedlá 

Skutečné náklady 

• Finanční zdroje  
startovné …. 1800 Kč (150 Kč / závodníka a start v kategorii kata nebo kumite), 
Cestovné …. 0 Kč, 
Ubytování …. 0 Kč. 

Celkem náklady …. 1 800 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 

3.7.6. Turnaj mládeže ČB 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v červnu. Pořadatelem je Shirokan Dojo s dotační podporou 
Města České Budějovice. Soutěž není postupová. Jedná se o soutěž dohodnutou v rámci Jihočes-
kého kraje. Kde 3 ze 4 velkých oddílů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKK Bechyně, KPK 
Tábor) pořádá jedno kolo soutěže. Hlavní účel soutěže je výchova mladých a začínajících karatistů 
k soutěžím. Každý z pořádajících klubů má možnost úpravy pravidel a věkových kategorií. Soutěže 
se zpravidla účastní 100-120 soutěžících. 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i 
kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Uspořádání soutěže je také prestižní záležitostí, která zajišťuje mediální propagaci oddílu.  
Cíl: Uspořádat soutěž a zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách 
přípravky, kata a kumite. Poskytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Soutěž byla z důvodu stále se zhoršující epidemické situace 
COVID19 přeplánována na náhradní termín. Bohužel ani v náhradním termínu se soutěž  nepoda-
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řilo uspořádat a z důvodu COVID19 byla bez náhrady zrušena. Dotace na podporu konání spor-
tovní akce byla vrácena v plné výši zpět poskytovateli dotace.  
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Odměny rozhodčím a lékař …. 0 Kč 
Medaile a diplomy …. 0 Kč, 
Občerstvení rozhodčí a pořadatelů …. 0 Kč 
Pronájem sportovní haly …. 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 

3.7.7. Turnaj mládeže Bechyně / Tábor 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v říjnu. Pořadatelem je SKK Bechyně nebo KPK Tábor. Soutěž 
není postupová. Jedná se o soutěž dohodnutou v rámci Jihočeského kraje. Kde 3 ze 4 velkých od-
dílů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKK Bechyně, KPK Tábor) pořádá jedno kolo soutěže. 
Hlavní účel soutěže je výchova mladých a začínajících karatistů k soutěžím. Každý z pořádajících 
klubů má možnost úpravy pravidel a věkových kategorií. Soutěže se zpravidla účastní 100-120 
soutěžících. 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i 
kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách přípravky, kata a ku-
mite. Poskytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Soutěž byla z důvodu COVID19 bez náhrady zrušena.  
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné …. 0 Kč 
Doprava autobusem …. 0 Kč  

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 

3.7.8. Turnaj mládeže Český Krumlov - Mikulášský turnaj 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla na Mikuláše začátkem prosince. Pořadatelem je SKK Český 
Krumlov. Soutěž není postupová. Jedná se o soutěž dohodnutou v rámci Jihočeského kraje. Kde 3 
ze 4 velkých oddílů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKK Bechyně, KPK Tábor) pořádá jedno 
kolo soutěže. Hlavní účel soutěže je výchova mladých a začínajících karatistů k soutěžím. Každý z 
pořádajících klubů má možnost úpravy pravidel a věkových kategorií. Soutěže se zpravidla účastní 
100-120 soutěžících. 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i 
kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách přípravky, kata a ku-
mite. Poskytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Soutěž byla z důvodu COVID19 bez náhrady zrušena.  
Skutečné náklady 
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• Finanční zdroje 
Startovné 0 Kč  
Doprava vlastní 0 Kč (dopravné si zajišťují rodiče). 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 

3.7.9. Koviďáček HOME CUP 
Soutěž byla realizována nad rámec plánovaných aktivit 
jako náhrada za zrušené sportovní akce s cílem přivést 
mladé členy a závodníky ke sportovním aktivitám. Hlav-
ní náplní jsou posilovací cviky a techniky karate, které 
jsou dle namáhavosti a složitosti bodově ohodnoceny. 
Délka trvání soutěže je stanovena na 5 kalendářních 
dnů, po které si účastníci sčítají počty provedených cvi-
ků do záznamového archu. Ten se po ukončení soutěže 
odešle k vyhodnocení.  
Soutěže se účastnilo celkem 13 závodníků ze všech 
věkových kategorií. Soutěž byla plně organizována pro-
střednictvím sociálních sítí. Soutěž byla určena jen pro 
členy Shirokan Dojo. 
Cíl: nebyl plánován na rok 2020 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné …. 0 Kč  
Ceny …. 2 125 Kč. 

Celkem náklady …. 2 384 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 

3.7.10. Kata@HOME 
Soutěž byla realizována nad rámec plánovaných aktivit jako náhrada za zrušené sportovní akce s 
cílem přivést mladé členy a závodníky ke sportovním aktivitám. Hlavní náplní jsou kata, přičemž k 
tréninku kata je 7 pracovních dnů. Na závěr každý účastník pořídí záznam své kata a odešle k vy-
hodnocení do kolegia rozhodčích. 
Soutěže se účastnilo celkem 22 závodníků ze všech věkových kategorií. Soutěž byla plně organi-
zována prostřednictvím sociálních sítí. Soutěž byla určena jen pro členy Shirokan Dojo. 
Cíl: nebyl plánován na rok 2020 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné …. 0 Kč  
Ceny …. 2 933 Kč. 

Celkem náklady …. 2 933 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
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3.8. Výukové a teambuildingové sportovní akce  
Hlavním posláním je výuka, prohloubení znalostí 
techniky karate kata a kumite vlastních sportovců 
a mladých závodníků. Startovné a cestovní ná-
klady spojené s realizací soutěží bude hrazeno 
částečně z provozních prostředků Shirokan Dojo, 
částečně jako spoluúčast účastníků. 
Výukové akce jsou zaměřeny pro trenéry a stu-
denty Shirokan Dojo. Teambuildingové akce jsou 
zaměřeny na stmelení kolektivu.   

3.8.1. Bowling Shirokan Dojo 
Bowling je teambuildingová sportovní akce jen 
pro vlastní členy Shirokan Dojo a rodiče dětí. 
Termínově byla akce plánována před Vánoci, ale 
vzhledem k vytíženosti rodičů, trenérů na pracov-
ních schůzkách, ale i nedostupnosti sportovních 
zařízení byla akce přesunuta na začátek ledna.  
Hlavním účelem je stmelení kolektivu a poznání 
rodičů dětí v osobní rovině.  
Cíl: Uspořádat pravidelný Bowling Shirokan Dojo a seznámit se s novými členy a jejich ro-
diči. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Sportovní akce byla uspořádána dne 16.1.2020 v počtu 80 účast-
níků Shirokan Dojo. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem sportovních drah 3 750 Kč (10 sportovních drah bowling na 2 hodiny) 
Občerstvení 700 Kč. 

Celkem náklady …. 4 110 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.8.2. Školení rozhodčích a instruktorů JKA 
Školení pořádané Sportovním svazem karate JKA za účelem pravidelného školení instruktorů, roz-
hodčích a zkušebních komisařů JKA ČR, přípravě na sportovní sezónu, obnově a navýšení národ-
ních licencí instruktorů, rozhodčích a zkušebních komisařů. Náplní jsou techniky karate, kata a 
kumite, opakování pravidel rozhodčích JKA a trénink rozhodování. Součástí školení je i praktická 
výuka a trénink zúčastněných instruktorů zakončené národní zkouškou.  
Školení se koná v různých destinacích po ČR. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní 4-5 instruk-
torů. 
Udělené licence jsou dostupné v národním registru JKA ČR na https://www.cubu.info/jka/. 
Cíl: Účast na školení JKA v maximálním možném počtu instruktorů Shirokan Dojo a obnova 
licencí. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Semináře se zúčastnili 5 instruktorů a rozhodčí Shirokan Dojo. 
Byla obnovována jedna licence. Náklady byly nižší právě z důvodu konání v českých Budějovicích. 
Skutečné náklady 
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• Finanční zdroje 
Startovné …. 5 000 Kč (uhrazeno 31.12.2019) 
Licence … 600 Kč 
Strava … 1 150 Kč 

Celkem náklady …. 1 750 Kč. Započteny jen náklady uhrazené v roce 2020. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.8.3. Seminář H. Ochi Praha 
Soustředění pořádané SKBU Praha za účelem pravidelné výuky karate s mezinárodním instrukto-
rem Hideo Ochi 9. Dan JKA WF. Soustředění je dvoudenní spojené s mezinárodním utkání Gichin 
Cup. Soustředění je povinné v případě žádosti a účasti na zkoušky technických stupňů JKA. 
Soustředění se koná v Praze. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní 11-12 osob dětských členů a 
instruktorů. 
Cíl: Účast na soustředění se shihan Hideo Ochi v maximálním možném počtu členů (zejmé-
na závodního oddílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Členové Shirokan Dojo se účastnili semináře H. Ochi v hojném 
počtu 20 osob po dobu obou tréninkových dnů, včetně ubytování. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné … 14 520 Kč 
Cestovné … 6 480 Kč  

Celkem náklady …. 21 000 Kč. 
Skutečné výnosy 
Startovné podíl členů Shirokan …. 6 070 Kč 

3.8.4. Zimní víkend  
Zimní víkend je teambuildingová sportovní akce jen pro vlastní členy Shirokan Dojo.  
Hlavním účelem je stmelení kolektivu realizace jiných sportovních aktivit jako jsou sjezdové lyžo-
vání, výlety zimní krajinou apod. tj. vše mimo karate.   
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Zimní víkend zpravidla probíhá ve skiareálu Lipno nad Vltavou na konci lyžařské sezóny, kdy vyu-
žíváme zvýhodněné nabídky lyžování (20 Kč/osob u víkend), která je podmíněna ubytováním v 
místním ubytovací zařízení.  
Cíl: Uspořádat Zimní víkend Shirokan Dojo v maximálním počtu účastníků. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Akce zrušena z důvodu situace COVID19. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Ubytování a strava … 0 Kč 
Pitný režim …. 0 Kč  
Permanentky …. 0 Kč (včetně večerního lyžování) 
Doprava … 0 Kč (autobusová doprava). 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
Startovné … 0 Kč 

3.8.5. Kata Keikokai 
Soustředění pořádané Jihočeským svazem japonského karate za účelem pravidelné výuky kata s  
účastí národních instruktorů s nejvyššími licencemi JKA. Soustředění je zpravidla 4 denní. Sou-
středění je povinné v případě žádosti a účasti na zkoušky technických stupňů JKA. 
Soustředění se koná v jižních čechách (Český Krumlov, České Budějovice, Bechyně, Tábor). Za 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní 15-20 osob dětských členů a instruktorů. 
Cíl: Účast na soustředění Kata Keikokai v maximálním možném počtu členů (zejména zá-
vodního oddílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Akce zrušena z důvodu situace COVID19. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné … 0 Kč 
Cestovné … 0 Kč  

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.8.6. Setkání regionů 
Soustředění pořádané Jihočeským svazem japonského karate za účelem pravidelné výuky technik 
karate, kata a kumite s partnerskou organizaci Homburg Dojo (Německo). Součástí je i meziná-
rodní přátelský turnaj. Akce je dvoudenní s tím, že jeden rok je pořadatatel česká strana, druhý rok 
německá strana. Pořadatelství se pravidelně střídá. 
Soustředění se tedy koná v jižních čechách nebo v Německu. Za Shirokan Dojo se pravidelně 
účastní 8-10 osob a přátelského turnaje cca 3-4 závodníci. 
V roce 2020 bude pořadatelem česká strana. 
Cíl: Účast na mezinárodní akci v maximálním možném počtu členů (zejména závodního od-
dílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Míra dosažení cíle: Cíl nesplněn. Akce zrušena z důvodu situace COVID19. 
Skutečné náklady 
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• Finanční zdroje 
Startovné … 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
nejsou 

3.8.7. Zakončení sezóny 
Zakončení sezóny je sportovní a teambuildingová akce jen pro vlastní členy Shirokan Dojo a rodi-
če dětí. Akce je plánována vždy před koncem školního roku. Součástí jsou závěrečné zkoušky těší 
na vyšší technické stupně a závěrečné posezení se členy a rodiči v letní zahrádce místní restaura-
ce. V průběhu posezení je provedeno zhodnocení školního roku, dosažených úspěchů a také plá-
nů na další školní rok. 
Cíl: Uspořádat zkoušky na technické stupně a provést závěrečné posezení se členy a rodiči 
včetně vyhodnocení školního roku. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Zkoušek Shirokan Dojo je účastnilo 24 žáků karate. Závěrečného 
posezení se účastnilo 80 osob, tj. včetně rodičů.  
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Občerstvení účastníků …. 8 972 Kč (120 Kč / os) 
Poplatek JKA … 2 400 Kč. 

Celkem náklady …. 11 372 Kč. 
Skutečné výnosy 

• Zkušební poplatek JKA …. 2 200 Kč 

3.8.8. Gasshuku Czech Republic 
Je letní soustředění pořádané Sportovním svazem karate JKA v délce 5 dnů. Náplní je trénink 
technik karate, kata a kumite za účasti japonských a českých instruktorů. 
Gasshuku se zpravidla účastní v součtu 100 až 150 osob i s mezinárodní účastí. Za Shirokan Dojo 
se zpravidla účastní 1 až 4 instruktoři. 
Cíl: Účast instruktorů Shirokan Dojo na letním soustředění Gasshuku ČR. 
Míra dosažení cíle: Nebylo zahrnuto v plánu činností na rok 2020. Účast za Shirokan Dojo 
proběhla v počtu 2 instruktorů Mgr. Stanislav Bílý jako člen kolegia trenérů a instruktorů pořadate-
le. Jeden instruktor Shirokan Dojo jako účastník soustředění. Účast na sportovní akci byla z důvo-
du mnoha zrušených jiných akcí Shirokan Dojo. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Cestovné a doprava …. 3 420 Kč  
Startovné …. 1 200 Kč 
Ubytování …. 1 500 Kč 

Celkem náklady …. 6 120 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou. 
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3.8.9. Letní škola 
Letní škola je letní sportovní soustředění v délce 6-7 dnů. Náplní je trénink technik karate, kata a 
kumite doplněný o jiné sportovní aktivity typu víceboj a volnočasové aktivity jako je první pomoc a 
zdravověda, hry a výlety. Dalším účelem je i stmelení kolektivu v rámci jižních čech. 
Letní školu pořádají společně kluby Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov a SKK Bechyně, kteří po-
kryjí výuku vlastními instruktory. Letní školy karate se zpravidla účastní v součtu 80 osob, z toho 
cca 65 - 70 dětí a 15 instruktorů a lékař. Za Shirokan Dojo se zpravidla účastní 15-20 dětí + 3-4 
instruktoři. 
Letní škola zpravidla probíhá v lokalitách Horní Stropnice, Borotín, apod. Podmínkou je možnost 
ubytování pro 80 osob, stravování ve školní jídelně nebo blízké restauraci a pronájem sportovní 
haly včetně venkovního prostranství.  

 
Cíl: Uspořádat Letní školu v maximálním počtu účastníků. 
Míra dosažení cíle: Cíl splněn. Letní školy karate se účastnilo celkem 82 osob za všechny kluby. 
Z toho 19 osob ze Shirokan Dojo. Letní škola proběhla v řádném termínu v lokalitě Borotín u Tábo-
ra. V průběhy letní školy byl bohatý program v podobě tréninků kino, kata, kumite, sportovní pří-
pravky, pohybovosti, obratnosti, víceboj hod, střelba, člunkový běh apod. a samozřejmě letní tábo-
rová hra včetně oblíbené stezky odvahy. Po celou dobu letní školy byl přítomen instruktorský a do-
provodný personál a zdravotník. V průběhu konání došlo ke zranění jednoho člena Shirokan Dojo. 
Po vyšetření lékařem se jednalo jen o drobnou naražené zápěstí.  
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem sportovního areálu a ubytování …. 17 575 Kč 
Strava … 26 934 Kč 
Cestovné a doprava …. 3 124 Kč  
Technicko materiální zabezpečení (odměny, ceny, pastelky, papíry, podklady pro hry, tábo-
rová trička) …. 4 953 Kč 

Celkem náklady …. 56 160 Kč. 
Skutečné výnosy 
Startovné … 41 400 Kč (2 400 Kč/os dle propozic bez instruktorů)  
Původně plánovaný poplatek byl snížen ze 3400 Kč na 2400 Kč, vzhledem k mnoha zrušeným ak-
cím pořádaným v roce 2020. 

3.8.10. Školení trenérů III. tř. JKA 
Školení pořádané Sportovním svazem karate JKA za účelem pravidelného školení trenérů III. tř. 
JKA ČR a obnově národních licencí. Náplní jsou techniky karate, kata a kumite, teorie sportovního 
tréninku, přípravy vzorových tréninkových plánů a první pomoci. Součástí školení je i praktická vý-
uka chtěných trenérských praktik a praktická výuka první pomoci zúčastněných trenérů zakončené 
národní zkouškou.  
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Školení se koná v Českém Krumlově. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní trenéři, kterým končí 
platnost licence za účelem jejího obnovení. 
Udělené licence jsou dostupné v národním registru JKA ČR na https://www.cubu.info/jka/.  
Cíl: Udržení platnosti licencí trenérů Shirokan Dojo. 
Míra dosažení cíle: Akce zrušena z důvodu situace COVID19. Nicméně všichni trenéři Shirokan 
Dojo mají platné licence. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Školné/startovné … 0 Kč 
Ubytování a strava … 0 Kč 
Cestovné … 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.8.11 JKA Autumn joint training camp Japonsko 
Školení pořádané Honbu Dojo JKA World Federation Tokyo, Japonsko za účelem pravidelného 
školení rozhodčích, instruktorů a zkušebních komisařů licencí D, C, B, A s mezinárodní platností 
JKA WF. Náplní jsou techniky karate, kata a kumite, opakování pravidel rozhodčích JKA a trénink 
rozhodování. Součástí školení je i praktická výuka a trénink zúčastněných instruktorů zakončené 
mezinárodní zkouškou. 
Školení se koná v Tokyo, Japonsko. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní Mgr. Stanislav Bílý 6. 
DAN JKA WF (jeden z nejvyšších udělených technických stupňů JKA v ČR) a vybraní instruktoři, 
kteří svou kvalifikací dosáhli na možnost získání mezinárodní licence, nebo potřebují licenci obno-
vit. 
Udělené licence jsou dostupné v národním registru JKA ČR na https://www.cubu.info/jka/.  
Shirokan Dojo má ke dnešnímu dni 4 instruktoři s platnými mezinárodními licencemi JKA WF, které 
tak zvyšují prestiž klubu a kvalitu domácího zázemí. Pomáhá to i k mediální propagaci klubu. 
Mezinárodní licence umožňují účast v kolegiu rozhodčích na mezinárodních soutěžích.  
Cíl: Udržení platnosti získaných mezinárodních licencí JKA WF instruktorů Shirokan Dojo. 
Míra dosažení cíle: Akce zrušena z důvodu situace COVID19. Nicméně všichni trenéři Shirokan 
Dojo mají platné licence JKA WF. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje plánované na získání nebo obnovu mezinárodních licencí budou kráceny 
nebo navýšeny podle aktuálních finančních možností Shirokan Dojo.  
Školné/startovné včetně poplatku za licence … 0 Kč 
Ubytování a strava … 0 Kč 
Cestovné … 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
Spoluúčast instruktorů …. 0 Kč.  

3.8.12. Seminář Shinji Akita 
Soustředění pořádané některým z klubů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKP České Budějo-
vice, SKK Bechyně, KPK Tábor) se záštitou a finanční podporou Jihočeského svazu japonského 
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karate za účelem pravidelné výuky karate (techniky, kata, kumite) s mezinárodním instruktorem 
Shini Akita 7. Dan JKA WF. Soustředění je dvoudenní. Soustředění je povinné v případě žádosti a 
účasti na zkoušky technických stupňů JKA. Semináře se zpravidla účastní cca 100 - 120 osob z 
celé České republiky. Jeho konání a pořadatelství zvyšuje prestiž a mediální propagaci klubu. 
Soustředění se koná v jižních čechách (Český Krumlov, České Budějovice, Bechyně, Tábor). Za 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní 15-20 osob dětských členů a instruktorů. 
Shirokan Dojo pořádalo soustředění se Shinji Akitou naposledy v roce 2017. 
Cíl: Uspořádat soustředění se Shinji Akitou a účast na soustředění v maximálním možném 
počtu členů (zejména závodního oddílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Míra dosažení cíle: Akce zrušena z důvodu situace COVID19. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem sportovního areálu … 0 Kč 
Občerstvení a pohoštění instruktorů … 0 Kč  
Ubytování Shinji Akita … 0 Kč 
Technicko materiální zabezpečení (kapela, pořadatelská trika, vstupní karty) … 0 Kč 
Odměna Shinji Akita …. 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
Vstupné / startovné ….. 0 Kč 
Příspěvek Jihočeského svazu japonského karate … 0 Kč 
Celkem výnosy …. 0 Kč. 

3.8.13. Soustředění talentované mládeže interní + JKA 
Interní soustředění talentované mládeže Shirokan 
Dojo zejména pro závodní oddíl a potenciální nové 
závodníky.  
Soustředění je plánované na každý kalendářní měsíc 
a v době soutěžní sezóny vždy 1 týden před konáním 
soutěžní sportovní akce. V průběhu školního roku 
probíhá přibližně 10 soustředění talentované mládeže 
s účastí cca 10 -15 závodníků. Občas jsou účastni i 
hosté z jiných oddílů. Ale trvalá spolupráce s jiným 
oddílem zatím neexistuje. Ani po několikaletém úsilí 
se nepodařilo spolupráci navázat. 
Soustředění probíhá v rozsahu 6 vyučovacích hodin 
pátek odpoledně 17-20 hodin sobota dopoledne 9-12 
hodin. Pátek je zpravidla zaměřen na výuku technik 

karate, kata a přípravné techniky kumite. Sobota většinou na kontrolní turnaje kata a kumite.  
Shirokan Dojo má jednoho člena, který je součástí národního týmu talentované mládeže JKA. V 
průběhu roku jsou cca 4 národní akce. 
Cíl: Uspořádat soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo pro členy závodního oddílu 
a udržet nebo rozšířit počet vlastních závodníků v národním týmu talentované mládeže. 
Míra dosažení cíle: v roce 2020 proběhly 3 interní soustředění talentované mládeže celkem v roz-
sahu 5 tréninkových dnů a 2 soustředění talentované mládeže pořádané Sportovním svazem kara-
te JKA. Shirokan Dojo má v národním týmu talentované mládeže jednoho člena a dlouhodobým 
cílem je obsadit ještě dalších 5 závodníků v tomto týmu. 
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Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem tělocvičny … 0 Kč (je v rámci běžného pronájmu) 
Startovné na soustředění národního týmu talentované mládeže JKA … 0 Kč 

Celkem náklady …. 0 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 

3.9. Ostatní 
Náklady jsou spojené s pravidelnou organizací klubu. Jedná se o administrativní náklady a náklady 
na technicko-materiální zabezpečení. 
Cíl: Zajistit běžný chod Shirokan Dojo včetně plnění požadavků legislativy. 
Skutečné náklady 

• Finanční zdroje 
Bankovní poplatky a vedení účtu …. 583 Kč  
Budopasy …. 4 000 Kč 
Kancelářské potřeby … 0 Kč  

Celkem náklady …. 4 583 Kč. 
Skutečné výnosy 
Nejsou 
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4. Stav majetku 
4.1. Dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 
jeden rok a ocenění samostatných hmotných movitých věcí či souboru hmotných movitých věcí je 
ve výši nad 40 000 Kč, pokud si nestanoví účetní jednotka svým vnitřním předpisem jinak. 
Shirokan Dojo, z.s eviduje dlouhodobý hmotný majetek:  

• 2x tatami, jedna sada o rozměru 10x11m je uložena v tělocvičně ZŠ a MŠ L Kuby. Druhá 
sada o rozměru 10x10m je uskladněna pro potřeby soutěží. 

• 3x boxovací pytel 30kg včetně nosné konstrukce  
• 1x barevná multifunkční tiskárna HP Laserjet pro MFP M281fdw 
• 1x Ipad 10,5”  
• 1x tablet Prestigio windows 
• 1x plechová uzavíratelná skříň na sportovní potřeby 
• 2x dřevěná uzamykatelná skříň na sportovní potřeby 
• 2x Agility žebřík 
• 1x kolonožka  
• 1x kombinované ozvučení se zesilovačem včetně 2x mikrofon 
• Chrániče rukou červené/modré 17 ks 
• Expandery 4 ks 
• Parcour set 2 ks 
• Ocelová švihadla 5 ks 
• Kožený odražeč 9 ks 
• Lapy tréninkové kožené (žluto-černé) 5 ks 
• Plastový kužel 8 ks 
• Chrániče hrudi dětské KWON (modro-červené) 15 ks 
• Skladová zásoba kimon 7 ks a barevných pásů 41 ks 
• Skladová zásoba sportovních fleecových vest cca 10 - 12 ks 
• Skladová zásoba sportovní dresů (trička, mikiny, softschelové bundy) 23 ks 
• A další drobné vybavení pro potřeby soutěží (praporkem čísla, apod.), lékárničky a zdravotní 

potřeby první pomoci, výtvarné potřeby, …. 

4.2. Nehmotný majetek 
Dlouhodobý nehmotný majetek je majetkem nemateriální povahy. Mezi typické položky zařazené 
v položce DNM patří zejména zřizovací výdaje, software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
ocenitelná práva a goodwill. 
Shirokan Dojo, z.s eviduje dlouhodobý nehmotný majetek: 

• Internetové stránky a doména www.shirokan.cz  
• Internetový portál e-klub.shirokan.cz pro zajištění docházkového systému a evidence plateb 

a kontaktů směrem k rodičům a starším členům  
• Fotogalerii shirokan.zonerama.com  
• Facebook portál, Instagramový profil a Messenger profil 
• Reklamní plachta Lidická tř. České Budějovice 

4.3. Nemovitosti 
Shirokan Dojo, z.s není vlastníkem žádné nemovitosti. 
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5. Souhrnný přehled sportovních výsledků 
5.1. Umístění na místních soutěžích 
V průběhu roku 2020 byly všechny místní soutěže z důvodu COVID19 zrušeny a proto nejsou 
žádná umístění ani výsledky ze soutěží. V této sekci nejsou evidovány interní soutěže v rámci klu-
bu. 
Výsledky za předcházející roky jsou velice bohaté a jsou evidovány na https://www.shirokan.cz/ka-
rate-ceske-budejovice/souteze/. 

5.2. Umístění na soutěžích národního charakteru  
V průběhu roku 2020 proběhly pouze 3 soutěže národního charakteru. Shirokan Dojo získal násle-
dující výsledky: 
Krajský přebor jihočeského kraje  

• Kata mladší žáci: 2. Tomáš Kroupa, 4. Patrik Turek  
• Kumite mladší žáci: 3. Patrik Turek 
• Kata starší žáci: 2. Tomáš Marx, 4. Filip Tlačil 
• Kumite starší žáci: 2. Filip Tlačil, 3. Tomáš Marx 
• Kata mladší dorostenci: 3. Jakub Nejedlý, 4. František Malík 
• Kumite mladší dorostenci: 3. Jakub Nejedlý, František Malík 
• Kata starší dorostenky: 2. Adéla Bílá, 3. Tereza Nejedlá 
• Kumite starší dorostenky: 2. Adéla Bílá, 3. Tereza Nejedlá 

Národní pohár 1. Kolo 

• Kata mladší dorostenci: 10. Filip Pogorelskij, 12. Jakub Nejedlý 
• Kumite mladší dorostenci: 14. Filip Pogorelskij 
• Kata starší dorostenky: 14. Tereza Nejedlá  
• Kumite starší dorostenky: 11. Tereza Nejedlá  
• Kumite senioři: 13. Tomáš Prajer 

Národní pohár 2. Kolo 

• Kata starší žáci: 12. Tomáš Marx 
• Kumite starší žáci: 15. Tomáš Marx 

Nominace na MČR JKA  

• Kata mladší žáci - Tomáš Kroupa 
• Kata starší žáci - Tomáš Marx, Filip Tlačil 
• Kumite starší žáci - Tomáš Marx, Filip Tlačil 
• Kata mladší dorostenci - Jakub Nejedlý 
• Kumite mladší dorostenci - Jakub Nejedlý, Filip Pogorelskij 
• Kata starší dorostenky - Adéla Bílá, Tereza Nejedlá 
• Kumite starší dorostenky - Adéla Bílá, Tereza Nejedlá 

Výsledky za předcházející roky jsou velice bohaté a jsou evidovány na https://www.shirokan.cz/ka-
rate-ceske-budejovice/souteze/. 

5.3. Umístění na soutěžích mezinárodního charakteru 
Shirokan Dojo se v roce 2020 neúčastnili žádné mezinárodní soutěže. 
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6. Výsledek hospodaření organizace  
Shirokan Dojo, z.s. v průběhu roku financovalo svoji činnost z členských příspěvků a dotačních 
titulů na podporu sportu.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření - 54 796 Kč. Podrobnější infor-
mace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční 
zprávy. Přehled hospodaření je zpracován na základě skutečně provedených aktivit v roce 2020. 
Celkové hospodaření Shirokan Dojo, z.s bylo ovlivněno situací COVID19 v průběhu celého roku. 
Hospodaření a plnění plánovaných aktivit v roce 2020 řídil výkonný výbor Shirokan Dojo, z.s. podle 
probíhající situace, výsledků a stavu hospodaření a probíhal v souladu s Plánem činností na rok 
2020. 

Stav účtu Shirokan Dojo byl k 31.12.2019 …………………………………………………… 86 646 Kč 
Stav účtu Shirokan Dojo byl k 31.12.2020 ………………………………………………….… 39 086 Kč 
Celkem příjmy za rok 2020 ………………………………..………………………………….. 357 135 Kč 
Celkem výdaje za rok 2020 ……………………………….………………………………….. 411 931 Kč 
Výsledek hospodaření ……………………………….……………………………………… - 54 796 Kč 

Dlouhodobý výsledek záporného hospodaření vzniká využívání dotačních titulů na podporu sportu. 
Hlavním cílem Shirokan Dojo, z.s. je veřejně prospěšná činnost.  

Výsledek hospodaření organizace v letech

Rok Rozdíl mezi příjmy a výdaji

31.12.2018 -71 000 Kč

31.12.2019 -41 000 Kč

31.12.2020 -54 796 Kč
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Příloha 1 Výkaz zisku a ztráty za rok 2020 
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Příloha 2 Přehled plánu a jeho plnění za rok 2020 
Kap. Aktivita Plán Skutečnost Vyhodno-

cení cíle
Výnosy Výdaje Výnosy Výdaje

3.1. Valná hromada a řízení Kč 0 Kč (2 000) Kč 0 Kč 0 Splněn

3.1.3. Činnosti požadované podle zvlášt-
ních právních předpisů

Kč 0 Kč (6 100) Kč 0 Kč (7 000) Splněn

3.2. Členská základna Kč 160 000 Kč (24 000) Kč 127 025 Kč (19 073) Částečně

3.3. Dotační tituly na podporu činnosti 
sportovních organizací

Kč 194 000 Kč (500) Kč 198 850 Kč (15 000) Splněn

3.4. Průběžná aktualizace a dostupno-
sti informací na internetových 
stránkách, Facebooku a messen-
geru

Kč 0 Kč (2 950) Kč 0 Kč (726) Splněn

3.5. Obnova sportovního vybavení a 
sportovních úborů

Kč 0 Kč (45 000) Kč 0 Kč (186 524) Splněn

3.6. Pravidelné tréninky Kč 0 Kč (125 000) Kč 2 480 Kč (95 540) Částečně

3.7. Soutěže - SUMA 3.7.1. až 3.7.10. Kč 9 000 Kč (94 300) Kč 0 Kč (17 897) Částečně

3.7.1. Krajský přebor jihočeského kraje Kč 0 Kč (2 000) Kč 0 Kč (1 000) Splněn

3.7.2. Národní pohár I. Kolo Kč 0 Kč (7 700) Kč 0 Kč (4 410) Částečně

3.7.3. Národní pohár II. Kolo Kč 0 Kč (7 700) Kč 0 Kč (5 370) Částečně

3.7.4. Liga družstev JKA ČR Kč 0 Kč (23 200) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.7.5. Mistrovství JKA ČR Kč 0 Kč (11 700) Kč 0 Kč (1 800) Nesplněn

3.7.6. Turnaj mládeže České Budějovice Kč 9 000 Kč (33 500) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.7.7. Turnaj mládeže Bechyně / Tábor Kč 0 Kč (6 500) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.7.8. Turnaj mládeže Český Krumlov - 
Mikulášský turnaj 

Kč 0 Kč (2 000) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.7.9. Koviďáček HOME CUP Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč (2 384) Nad rámec

3.7.10 Kata@HOME Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč (2 933) Nad rámec

3.8. Výukové a teambuildingové spor-
tovní akce - SUMA 3.8.1. až 3.8.13.

Kč 214 800 Kč (332 300) Kč 49 670 Kč (100 120) Částečně

3.8.1. Bowling Shirokan Dojo Kč 0 Kč (5 700) Kč 0 Kč (4 110) Splněn

3.8.2. Školení rozhodčích a instruktorů JKA Kč 0 Kč (16 800) Kč 0 Kč (1 750) Splněn

3.8.3. Seminář H. Ochi Praha Kč 0 Kč (12 800) Kč 6 070 Kč (21 000) Splněn

3.8.4. Zimní víkend Kč 27 000 Kč (40 500) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.8.5. Kata Keikokai Kč 0 Kč (22 000) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.8.6. Setkání regionů Kč 0 Kč (1 000) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.8.7. Zakončení sezóny Kč 0 Kč (11 000) Kč 2 200 Kč (11 372) Splněn

3.8.8. Gasshuku Czech Republic Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč (6 120) Nad rámec
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3.8.9. Letní škola Kč 40 800 Kč (46 000) Kč 41 400 Kč (55 768) Splněn

3.8.10
.

Školení trenérů III. tř. JKA Kč 0 Kč (7 500) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.8.11 JKA Autumn joint training camp Ja-
ponsko

Kč 78 000 Kč (104 000) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.8.12
.

Seminář Shinji Akita Kč 69 000 Kč (61 000) Kč 0 Kč 0 Nesplněn

3.8.13 Soustředění talentované mládeže 
interní + JKA

Kč 0 Kč (4 000) Kč 0 Kč 0 Částečně

3.10. Ostatní Kč 0 Kč (6 000) Kč 0 Kč (4 583) Splněn

Průběžný součet Kč 577 800 Kč (638 150) Kč 378 025 Kč (446 463)

Výsledek hospodaření Kč (60 350) Kč (68 438)

Kap. Aktivita Plán Skutečnost Vyhodno-
cení cíle

Výnosy Výdaje Výnosy Výdaje
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Příloha 3 Vybrané údaje finanční rozvahy 
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