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KOKOZA, o. p. s., je dynamická 
nezisková organizace, která se 
zároveň profiluje jako sociální 
podnik. Propagujeme kompostování 
a pěstování ve městě. Zakládáme 
městské zahrady a kompostárny, 
inspirujeme a motivujeme ostatní 
k využívání kompostovacích 
technologií vhodných do města  
a ukazujeme lidem i podnikům,  
že pěstování a kompostování ve 
městě je jednoduché a zábavné.

Na podzim roku 2010 jsme s Kristinou hledaly způsob, jak 
dělat to, co nás baví a bude nás živit zároveň. Chtěly jsme 
kombinovat společensky prospěšné aktivity s businessem,  
se kterým jsme ale do té doby měly pouze málo zkušeností.  
S úsměvem vždy vzpomínám na různé nápady, které jsme 
 v té době měly.  Pak jsme našly vysněný projekt, který kom-
binuje kompostování ve městě se zaměstnáváním lidí se 
znevýhodněním, inspirovaly nás podobné projekty v Anglii.  
Výhra v soutěži Social Business Idea 2010 nás zavázala uvést 
naše myšlenky a nápady v realitu, a proto jsme se rozhodly 
v roce 2011 navštívit Anglii a rok nato také Německo, aby-
chom si ověřily, že koncept, který jsme vymyslely, už úspěš-
ně funguje. Vrhly jsme se do toho po hlavě a začaly podnikat 
první aktivní kroky vstříc realizaci konkrétních plánů.

V závěru roku 2011 jsme spojily síly s KC Zahrada, kde na 
jaře 2012 vznikla společnými silami zbrusu nová komunit-
ní zahrada, jedna z prvních v Praze. Rok 2012 pro nás byl 
přelomový, a proto jsme na jaře 2012 kromě zahrady založily 
také obecně prospěšnou společnost KOKOZA, o. p. s. Naším 
cílem je zaměřit se na řešení společenských a environmetál-
ních problémů, jako je velký objem bioopadu, který končí 
bez využití na skládkách, nezaměstnanost lidí se znevýhodně-
ním a nedostatečné zapojení seniorů do aktivit ve společnosti.

V době, kdy píšu tento krátký úvod, už uběhl od oficiálního 
založení naší společnosti rok a půl a zodpovědně mohu říci, 
že jsme se rozhodně nenudili a někdy jsme se i pořádně za-
potili. Na cestě nás stále drží zčásti idealismus, velká dávka 
vytrvalosti a chuť spolupracovat. Objevujeme možnosti  
a hranice spolupráce s různými partnery, a propojujeme  
tak zdánlivě nepropojitelné světy neziskového sektoru  
a businessu, nebojujeme s veřejnou správou a hledáme  
styčné plochy s aktivními úředníky a zastupiteli. 

Vám i sami sobě do dalších let přejeme více lidí s podobným 
naladěním a úsměvem na tváři. 
 
Lucie Lankašová 
zakladatelka společnosti a předsedkyně správní rady

Jak to  
všechno  
vlastně  
začalo…



poskytované obecně prospěšné služby

 Propagace a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracovávání bioodpadu

 Propagace a práce s veřejností v oblasti městského pěstování

 Propagace a práce s veřejností v oblasti dalšího využívání odpadu a recyklace

 Svoz a zpracování bioodpadu na území hlavního města Prahy

 Provoz ekologického kompostovacího zařízení na území hlavního města Prahy

 Prodej produktů souvisejících s veřejně prospěšnou činností společnosti

 Poskytování služeb souvisejících s veřejně prospěšnou činností společnosti

 Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje dobrovolnictví

 Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním a/nebo sociálním znevýhodněním

 Nabídka aktivit vedoucích k sociální integraci seniorů

 

Dle zakládací listiny jsou doplňkovou činností společnosti Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

V roce 2012 poskytovala KOKOZA, o.p.s., obecně prospěšné služby propagace  

a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracovávání bioodpadu, propagace  

a práce s veřejností v oblasti městského pěstování a propagace a práce s veřejností  

v oblasti dalšího využívání odpadu a recyklace a prodej produktů souvisejících s veřej-

ně prospěšnou činností společnosti.

V roce 2012 KOKOZA, o.p.s., neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.

V roce 2012 KOKOZA, o. p. s., prezentovala svou činnost a téma kompos-
tování a pěstování na zajímavých akcích po celé České republice. Svezli 
jsme se i na přicházejícím trendu komunitních zahrad a zaznamenali jsme 
úspěch v mediích. Nejvíce práce jsme měli na podzim, ale pojďme to vzít vše 
popořádku.

Začalo to nevinně, ale rovnou v týdeníku Respekt: Lucie čtenářkám a čtenářům 
prozradila, jak se dá kompostovat, respektive vermikompostovat i v činžovním 
bytě na Letné, a ještě k tomu hrdě dodala, že chce, aby bylo kompostování sexy.  
V březnu tedy vyšel článek s názvem Sexy humus.

Vzápětí přišel s podobným tématem Ekolist, kde celkem podrobně radíme lidem, 
na co se mají připravit, když chtějí začít s vermikompostováním. V článku Když 
se o bioodpad starají žížaly se například dozvíte, jak žížaly ubytovat a jak je 
pohostit.

V dubnu  jsme měli možnost prezentovat naše zbrusu nové dřevěné kompostéry 
na veletrhu Biostyl.

Setkání komunitní zahrada a otevření
V dubnu za námi poprvé přišla během otevření komunitní zahrady na Jižním 
Městě i Česká televize. Živý vstup v den prvního setkání s budoucími městskými 
zahradníky odvysílalo Studio 24. Pár slov k našim plánům na zahradě jsme 
pronesli i do Radiožurnálu. V tištěných médiích se o novém trendu rozepsaly 
například Hospodářské noviny, ale i MF Dnes.
 

O několik týdnů později odvysílala Česká televize reportáž v pořadu Z metropole 
na téma Komunitní zahradničení, kde jsme spolu s komunitní zahradou Prazele-
nina. Život v komunitní zahradě ještě jednou přilákal Radiožurnál.
 

Kromě pěstování ve městě nám jde hlavně o smysluplné využívání bioodpadu 
ve městě a pro náš záměr Kompostárny  a zahrady jsme více než rok hledali 
vhodné místo. Jedním z nich je i pozemek na Praze 11, o kterém jsme mimo jiné 
hovořili v pořadu Ekonomika +, kde jsme také poprvé představili naše dřevěné 
vermikompostéry navržené designérem Martinem Žampachem. Kromě KOKOZY 
promluvili na téma kompostování Tomáš Hodek z Ekodomova a místostarostka 
Prahy 12 Eva Tylová.
 

Během prázdninové okurkové sezony jsme uspořádali spolu se zdravým fastfood-
em Famagusta tiskovou konferenci na téma „Pěstování a kompostování ve městě 
je sexy!“. Dorazilo přes 20 novinářů a vzápětí jsme zaznamenali ohlas v mediích, 
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např. v podobě reportáže České televize Kompostování ve městě umožní český 
výrobek a kalifornské žížaly nebo rozhlasové reportáže Českého rozhlasu Ver-
mikompostéry si hledají cestu do českých restaurací a kaváren či Reginy Praha 
V České republice se objevil nový trend - kompostování v bytě a potěšil i článek 
v online magazínu Lohas Kompostování: žížaly, design a úrodná půda. Tiskovka 
měla dlouhý dozvuk a po prázdninách se objevily další články v časopisech jako 
Apetit, Blesk – Hobby (září 2012), Tina – Bydlíme (říjen 2012) a Marianne –  
Venkov a styl (speciál zima 2012).
 
V srpnu jsme se spojili s festivalem Čajomír a kromě vlastní prezentace jsme po-
mohli také kompostovat čajové lístky, které vyprodukovali návštěvníci festivalu.

 
Zaří bylo nabité. Aktivně jsme se zapojili do setkání přátel permakultury 1. září 
v Toulcově dvoře.  21. září jsme naši činnost a plány prezentovali na odborné 
konferenci Biologicky rozložitelné odpady, kterou každoročně organizuje  
ZERA, o. s. Den poté, 22. září, jsme nesměli chybět na sousedské slavnosti  
Zažít město jinak. Podělili jsme se o své zkušenosti na znojemském Barcampu.

Opět jsme se pochlubili našimi designovými dřevěnými kompostéry, tentokrát  
na veletrhu FOR WASTE.
 

Naše zkušenosti jsme 16. října prezentovali na akci Komunitní zahrady, kterou 
uspořádala americká ambasáda, a hned 17. října proběhla v Prostějově Podzimní 
škola Zdravých měst, kde jsme také nemohli chybět.
Kromě toho také 15. října proběhl workshop Kompostování je sexy v kavárně 
Kolíbka, kde jsme cca 10 zájemcům o kompostování ve městě ukázali, jak na to.
30. října jsme zorganizovali první workshop Zakládání komunitních zahrad  
a kompostáren ve městech pro ty, kteří plánují založit vlastní kompostárnu nebo 
zahradu.
 

14. listopadu jsme se zúčastnili Ekovečera v Říčanech.
23. listopadu KOKOZA, o. p. s., sklidila velký ohlas na Dnech zahradní a kra-
jinářské tvorby, kde jsme představili projekt Komunitní zahrady a kompostárny. 
Do přednášky se aktivně zapojila také členka správní rady, zahradní architektka 
Tereza Kvítková.
24. listopadu proběhl druhý workshop Zakládání komunitních zahrad a kom-
postáren ve městech.

V prosinci jsme odpočívali a plánovali aktivity na další rok. Mediální šílenství 
se nám vyhnulo. 
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V roce 2012 jsme ve spolupráci  
s designérem Martinem Žampachem 
vyvinuli první české dřevěné vermi-
kompostéry ve dvou verzích. Nechali 
jsme vyrobit celkem 20 kompostérů 
typu Vermi Pro a Vermi, všechny už 
slouží svému účelu a díky žížalám se  
v nich denně zpracovává bioodpad z 
domácností, ale i z firem nebo men-
ších kaváren.

Momentálně hledáme způsoby, jak 
obě varianty (nebo alespoň jednu  
z nich) dotáhnout k dokonalosti po 
technické stránce, a zároveň udržitel-
ný způsob výroby a distribuce. 

O kompostéry projevilo zájem dalších 
25 potenciálních zákazníků, kteří 
jsou vedeni v evidenci. 

srpen

zÁŘí

ŘíJen

listopaD

prosinec

Děkujeme manželům Řešátkovým za poskytnutí půjčky,  
kterou jsme použili na realizaci projektu vermikompostéry.



aktivity a proJekty  
realizované  
v roce 2012

Komunitní zahrada na Jižním Městě se stala naším prvním pilotním projektem, 
na kterém jsme v roce 2012 úzce spolupracovali se Zahrada, o. p. s. Ta donedáv-
na organizovala veškerý kulturní program v KC Zahrada a městské zahradničení 
vnímá také jako jednu z aktivit podporujících komunitní život.
Proto jsme se spojili, a vytvořili tak na přilehlém pozemku kulturního centra 
skvělou příležitost pro všechny zájemce o pěstování vlastní zeleniny, drobné-
ho ovoce a bylinek ve městě. Sezonu jsme odstartovali v dubnu 2012 úvodním 
setkáním pro již rozhodnuté zahradníky, ale také pro ty zvídavé, kteří si přišli 
poslechnout, co máme vlastně v plánu.

Na relativně malém prostoru, který jsme měli pro pěstování k dispozici, jsme 
městským zahradníkům nabízeli jak pěstování na dvou políčcích, tak v boxech 
a dalších vhodných nádobách. Nakonec se sešlo kolem dvaceti zájemců, kteří od 
května do října pravidelně navštěvovali naší malou komunitní zahradu. Potkávali 
se zde mladí, rodiny s dětmi, lidé ve středním věku, ale i senioři – zkrátka byly 
mezi zahradníky zastoupeny všechny věkové kategorie, což přispělo k předávání 
zkušeností s pěstováním mezi generacemi. Důležité bylo, že si každý pěstoval na 
svém, pouze jeden díl byl společný a tam jsme založili bylinkový záhonek.
Kromě pěstování se v naší zahradě samozřejmě také kompostovalo, a to nejen 
rostlinný odpad ze zahrady, ale i bioodpad z kuchyní  lidí, kteří bydlí v těsné 
blízkosti zahrady. Ti ho do tříkomorového proutěného kompostéru donášeli ka-
ždý týden. Třikrát za sezonu jsme kompostér překopali a v říjnu jsme tak získali 
skvělé hnojivo pro další sezonu.

Do projektu se v roce 2012 zapojilo 18 zahradníků.

komunitní  
zahraDa  

v kc zahraDa
 

kokokaza



Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 1 000,00 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 1 000,00 Kč

B. Krátkodobý majetek celkem 0 41 294,33 Kč

Krátkodobý finanční majetek celkem 0 41 207,33 Kč

Jiná aktiva celkem 0 87,00 Kč

Aktiva celkem 0 42 294,33 Kč

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní jmění celkem 0 -44 060,47 Kč

Výsledek hospodaření celkem 0 -44 060,47 Kč

B. Cizí zdroje celkem 0 86 354,80 Kč

Dlouhodobé závazky celkem 0 70 000,00 Kč

Krátkodobé závazky celkem 0 16 354,80 Kč

Pasiva celkem 0 42 294,33 Kč

Přehled financování

Výnosy

Náklady

Provozní 36 299,50 Kč

aktiva nÁklaDy

vÝnosy
pasiva

vÝnosy vÝnosy

nÁklaDy nÁklaDy

tržby z proDeJe služeb Tržby z ProDeJe Služeb 3 689,00 Kč 
Tržby za VlaSTní VýrobKy 60 650,00 Kč 
Tržby z ProDeJe zboží 12 621,50 Kč

ProVozní 97 267,64 Kč 
Tržby za VlaSTní VýrobKy 
Tržby z ProDeJe zboží

provozní

rozvaha k 31. 12. 2012

pŘehleD financovÁní

nÁklaDy a vÝnosy za rok 2012

I.Spotřebované nákupy celkem 16 335,00 Kč

Spotřeba materiálu 13 115,00 Kč

Prodané zboží 3 220,00 Kč

II.Služby celkem 116 471,14 Kč

ostatní služby 116 471,14 Kč

III. Ostatní náklady celkem 1 081,00 Kč

Náklady celkem 133 887,14 Kč

I. Tržby za vlastní výkony  
a za zboží celkem 89 824,50 Kč

Tržby za vlastní výrobky 60 650,00 Kč

Tržby z prodeje služeb 16 553,00 Kč

Tržby z prodeje zboží 12 621,50 Kč

II.Ostatní výnosy celkem 2,17 Kč

Úroky 2,17 Kč

Výnosy celkem 89 826,67 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním -44 060,47 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění -44 060,47 Kč

Propagace a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracovávání bioodpadu, městského 
pěstování a dalšího využívání odpadu a recyklace Prodej produktů souvisejících s veřejně prospěšnou činností společnosti

12 864,00 kč

36299,5 kč



Rok 2012 proběhl ve znamení cizelování konceptu a hledání správných lokalit  
a finanční stability pro naše aktivity. Proto jsme během celého roku aktivně jednali  
se zástupci různých městských částí, firmami i aktivními jedinci.
Připravili jsme dva velké evropské projekty. V rámci operačního programu Praha – 
Adaptabilita jsme požádali o podporu z ESF s projektem Komunitní zahrada: bezpeč-
né místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocně-
ním, který nám umožní poskytnout tréninková a pracovní místa pro takové osoby.

V rámci operačního programu Životní prostředí jsme požádali o financování techno-
logického vybavení v projektu Kompostárna a zahrada, který nám pomůže vybavit 
naše provozy dvěma průmyslovými stroji na zpracování bioopadu.
Zúčastnili jsme se neúspěšně výběrového řízení Rok jinak a Krok jinak Nadace Voda-
fone. Napsali jsme také menší projekty v rámci grantových výzev městské části Praha 
11 a Praha 4 a Nadace Via.

LuCIe LANKAšOVá  
zakladatelka a předsedkyně správní rady

KrISTINA regALOVá  
zakladatelka a ředitelka

PeTr VíTeK 
předseda dozorčí rady

Mgr. PeTrA KLINgerOVá 
členka dozorčí rady

Ing. PeTr PLíVA, CSc. 
člen dozorčí rady rady

ADéLA KuBíčKOVá 
členka správní rady

Ing. TerezA KVíTKOVá 
členka správní rady

Mgr. LeNKA šrAChTOVá 
členka správní rady

Ing. LuDěK VOMáčKA 
člen správní rady

MgA. MArTIN ŽAMPACh 
člen správní rady

Klára GoloVá

KaTeŘina KafKoVá

Dana leiSSoVá

Honza PáV

KryšTof ProcHázKa

Věra šíDloVá

DobroVolníci ineX-SDa

Na první výroční zprávu jsme měli celkem 18 měsíců od založení organi-
zace, a proto se můžeme pochlubit úspěchem!  V roce 2013 vyšly oba velké 
projekty (ESF, operační programy Praha – Adaptabilita a Životní prostředí). 
Ty nám pomohou především v sezoně 2014 pustit se naplno do plánovaných 
a naplnit cíle: 

  pokračování v provozu stávající komunitní zahrady

  otevření nové komunitní a městské zahrady s vlastní produkcí

  otevření a provoz komunitní kompostárny: až 150 t zpracovaného bioodpa-
du z městské zeleně, firem i domácností

  2 zaměstnanci se znevýhodněním

  5 osob, které projdou tréninkovým programem

V roce 2014 chceme rozvíjet i business aktivity: 

  4 prodejní stánky na farmářských tržištích

  10x prezentace na veletrzích a festivalech spojená s prodejem

  20 teambuildingových/edukačních akcí

partneŘi  
v roce 2012 

plÁny pro rok  
2013 a 2014

proJekty  
v pŘípravě

kDo stoJí  
za kokoza,  

o. p. s.

v roce 2012  
nÁm Dobrovolně  

pomÁhali:




