Výroční zpráva
NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
za rok 2016
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a
končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti NIDOSHINKAN
Dojo a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady
NIDOSHINKAN Dojo konané dne 15. 3. 2017
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Dunajská 160/41, Brno 62500
27031993
nejsme plátci DPH
spolek
L 11791 vedená u Krajského soudu v Brně

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
NIDOSHINKAN Dojo má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) Vytváření ekonomické základny pro naplňování svého účelu, tedy podpory
v oblasti sebeobrany, úpolových sportů, bojových umění, především
podpora výuky, rozvoje a propagace karate a účast na národních i
mezinárodních soutěžích a seminářích.
b) Vedení svých členů jakožto i ostatních účastníků k dodržování základních
etických a mravnostních pravidel.
c) Poskytování základních informací dotýkajících se činnosti spolku svým
členům.
d) Prosazování zájmů spolku ve vztahu ke třetím osobám, jak ze sportovního
či nesportovního odvětví a za tímto účelem spolupracovat se stáními orgány
a orgány územní či jiné samosprávy.
e) Propagování činnosti v oblasti sebeobrany, úpolových sportů, bojových
umění a sportovní přípravy v regionech České republiky.
f) Sportovní osvěta v oblasti sebeobrany, úpolových sportů a bojových umění
veřejnosti.
g) Organizování sportovních soutěží a účast na národních i mezinárodních
soutěžích a v oblasti bojových umění, úpolových sportů na amatérské i
profesionální úrovni.
h) Organizování seminářů, tréninkových kempů a účast na národních i
mezinárodních seminářích a v oblasti bojových umění, úpolových sportů na
amatérské i profesionální úrovni.
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3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem NIDOSHINKAN Dojo je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je Rada spolku. NIDOSHINKAN Dojo organizačně zahrnuje oddíly karate
který e rozdělen na skupinu dětí nábor karate 6-15 let, dětí pokročilí 10-18 let,
dále sdružuje členy SCM ČSKe ve věku od 15-21 let. Jako svojí další činnost
vykonává sportovní přípravku pro děti od 3–5 let a děti 5-7 let se základy karate.
Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak
v součinnosti, vždy však v zájmu NIDOSHINKAN Dojo jako celku
Statutárním orgánem je:
Jaromír Musil, jednatel spolku
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve
složení statutárních orgánů
4) Členská základna
NIDOSHINKAN Dojo evidovala na konci sledovaného období 136 členů
v následující struktuře:

Muži
94

Ženy Celkem
42

136

Počet členů ve
věku 0-15

Počet členů ve
věku 16-18

Počet členů ve
věku 19 a více

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

50

22

72

24

3

27

20

17

37

5) Hospodaření organizace
NIDOSHINKAN Dojo v průběhu roku financovala svoji činnost zejména
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od
sportovních organizací.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření +22.544,88 Kč.
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní
činnosti v následujícím období.
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Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 – Rozvaha

Sestavil
Dne

Jaromír Musil
15.3.2017

