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KOKOZA, o.p.s., je společensky prospěšný podnik, 
jehož cílem je inspirovat lidi i fi rmy k pěstování 
bylinek, ovoce a zeleniny ve městě a ke zpracovávání 
drobného bioodpadu z domácností tak, aby měli 
z celého procesu užitek, radost a dobrý pocit 
ze spolupráce.

Máme radost, přehoupli jsme se přes číslo 1000.
KOKOZA 15 leden

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet
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KOKOZA, o.p.s., je společensky prospěšný podnik, 
jehož cílem je inspirovat lidi i firmy k pěstování 
bylinek, ovoce a zeleniny ve městě a ke zpracovávání 
drobného bioodpadu z domácností tak, aby měli  
z celého procesu užitek, radost a dobrý pocit  
ze spolupráce.

Od chvíle, kdy jsme si KOKOZU vymysleli, začal  

čas naplněný setkáváním, síťováním a spoluprací  

s nejrůznějšími lidmi. Bez těchto aktivit bychom 

nikdy nebyli tam, kde jsme nyní. KOKOZA si za  

tři roky své existence udělala jméno, ale hlavně  

k sobě přitáhla početnou skupinu lidí, které stejně 

jako nás pěstování a kompostování ve městě baví. 

Ze začátku jsme nejvíce potřebovali rady, protože 

jsme toho o kompostování a pěstování vlastně moc 

nevěděli, dopředu nás hnalo nadšení a svým způso-

bem i naivita. Hned po několika setkáních  

s odborníky jsme zjistili, že to nebude zas tak jed-

noduché, ale nenechali jsme se odradit. Následovaly 

výjezdy do zahraničí, kde jsme se utvrdili v tom, že 

podobné projekty již jinde fungují, což nám dodalo 

odvahu a chuť rozjet to! Zásadní byla četná setkání 

s městskými úřady, kam jsme s vizí získat pozemek 

pro náš projekt přinesli téma komunitních zahrad 

a městského kompostování jako takové. Do té doby 

se na městských částech řešily pouze zahrádkářské 

kolonie a velké kompostárny na okrajích Prahy. 

Díky této nesmírně náročné, ale potřebné osvětové 

práci jsme nejenom získali pozemek přímo u úřadu 

městské části, ale zároveň jsme otevřeli dveře dal-

ším podobným projektům, kterých se v roce 2013 

zrodilo hned několik. Abychom tento trend podpo-

řili, spustili jsme na našich stránkách mapu, kam 

mohou lidé vkládat informace o svých zahradách, 

zelených balkonech a vnitroblocích, kompostech  

a kompostárnách. Brzy nás začali kontaktovat lidé, 

kterým byly naše aktivity blízké, někteří se u nás do-

konce zabydleli. Silní jsme začali být teprve tehdy, 

když jsme se spojili s našimi pečlivě vybranými 

partnery, díky kterým jsme mohli zrealizovat řadu 

workshopů, ale i prodejní a osvětový stánek. Dobré 

vztahy máme i s novináři, naše téma je baví a my se 

s nimi rádi podělíme o to, co víme a na čem právě 

děláme. Tím nejdůležitějším místem na naší cestě je 

bezesporu Hub Praha, sdílený pracovní prostor, kde 

se cítíme jako doma a nová spojení se zde rodí zcela 

přirozeně. Jsme přesvědčeni, že pouze spoluprací 

s ostatními může vzniknout něco velkého, pro nás 

je to město plné komunitních zahrad a lokálních 

kompostáren.

Vaše KOKOZA

 Setkávání, Síťování, Spolupráce 
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Hlavní ČInnoSt – poSkYtovanÉ oBecnĚ 
proSpĚšnÉ SluŽBY

  Propagace a práce s veřejností v oblasti ekolo-
gického zpracovávání bioodpadu

  Propagace a práce s veřejností v oblasti měst-
ského pěstování

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

  Svoz a zpracování bioodpadu na území hlavní-
ho města Prahy

  Provoz ekologického kompostovacího zařízení 
na území hlavního města Prahy

  Prodej produktů souvisejících s veřejně pro-
spěšnou činností společnosti

  Poskytování služeb souvisejících s veřejně 
prospěšnou činností společnosti

  Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje dobrovol-
nictví

  Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním 
a/nebo sociálním znevýhodněním

  Nabídka aktivit vedoucích k sociální integraci 
seniorů

DoplŇková ČInnoSt

Dle zakládací listiny jsou doplňkovou činností 
společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V roce 2013 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, práce s veřejností v oblasti 
dalšího využívání odpadu a recyklace, příprava 
provozu ekologického kompostovacího zařízení, 
poskytování služeb souvisejících s veřejně prospěš-
nou činností společnosti a podporu zaměstnanosti 
osob se zdravotním a/nebo sociálním znevýhodněním. 

V roce 2013 KOKOZA, o.p.s., provozovala doplňko-
vou činnost – prodej potřeb pro pěstování ve městě. 

 ČInnoSt kokoZa, o. p. s. 

Časopis Apetit nás zařadil mezi BEST OF 2012!
KOKOZA 17 leden

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet
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I přesto, že jsme se již při zakládání naší organizace rozhodli 
nespoléhat se pouze na dotační programy a hledáme proto od 
začátku udržitelné modely fi nancování, neodolali jsme dvěma 
velkým příležitostem evropské podpory. V roce 2012 jsme 
napsali a podali projekt v Operačním programu Praha - 
Adaptabilita (OPPA) a životní prostředí (OPŽP). Oba nám 
v roce 2013 vyšly, a my tak můžeme postupně zprovoznit 
dvě unikátní kompostovací zařízení, která elegantně zpracují 
bioodpad všeho druhu, včetně kuchyňského, co se zatím moc 
neřeší, a zároveň nabídnout práci v naší zahradě a kompostár-
ně i lidem s duševním onemocněním.

 ZíSkanÉ projektY      
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oppa - koMunItní ZaHraDa: BeZpeČnÉ 
MíSto pro trÉnInk a pracovní ZaČle-
nĚní oSoB Se ZkušenoStí S DuševníM 
oneMocnĚníM

Od sprna 2013 realizujeme projekt Komunitní 
zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní 
začlenění osob se zkušeností s duševním onemocně-
ním a to díky podpoře z Operačního programu Pra-
ha - Adaptabilita, který je financován z Evropského 
sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do 
vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit 
život Pražanů.
Při realizaci vycházíme ze zkušenosti, že v Praze 
je nedostatek pracovních míst pro osoby s různým 
typem znevýhodnění, lidé s duševním onemocněním 
tvoří až 2 % populace a v Praze je jejich počet vyšší 
než v celorepublikovém průměru; často jsou pasivní-
mi příjemci různých sociálních dávek a invalidních 
důchodů. Nabídka pracovního uplatnění pro mnoho 
z nich znamená kromě přivýdělku také jedinečnou 
možnost zapojení do sociálního života. V rámci 
programu Přechodného zaměstnávání vytvoříme 
v provozu „Komunitní zahrady“ 3 stabilní téninková 
místa pro osoby s duševním onemocněním, 
a to na pozicích „zahradník“,  „pomocný pracovník 
péče o kompostovací zařízení“ a „kurýr“ v rámci 
individuálně nastavených pracovních úvazků. Pro 
úspěšné absolventy programu Přechodné zaměstná-
vání budou v rámci projektu vytvořena 2 chráněná 
pracovní místa na jedné z výše zmíněných pracov-
ních pozic. Osobám z cílové skupiny budou po dobu 
zapojení do programu Přechodného zaměstnávání 
i programu Chráněného zaměstnávání náležet 
mzdové příspěvky, získají také individuální podporu 
pracovního konzultanta a pracovního asistenta pří-
mo na místě. V průběhu projektu budou realizovány 
odborné kurzy pro cílovou skupinu. Ve spolupráci 
s partnerskou organizací Greendoors, o. s., 

bude v rámci projektu vytvořena metodika vytváření 
tréninkových míst pro osoby se znevýhodněním ve 
specifickém provozu komunitních zahrad, partner-
ská organizace zajistí také pracovního konzultanta 
projektu, který zprostředkuje přenos know-how 
mezi oběma organizacemi a zároveň ponese zod-
povědnost za finální podobu metodiky. V projektu 
bude podpořeno nejméně 12 osob z cílové skupiny.

opŽp – koMpoStárna a ZaHraDa

Běžná čtyřčlenná domácnost v Praze vyprodukuje 
přibližně 10 kg biologicky rozložitelného komunál-
ního odpadu (BRKO) měsíčně, převážně vytříděný 
bioodpad z kuchyně. Celkově tvoří hmotnostní po-
díl BRKO ve směsném komunálním odpadu (SKO) 
zhruba 40 %. Stále však chybí cílené zaměření na 
centrální části Prahy, kde je hustá bytová zástavba 
a množství vyprodukovaného bioodpadu se zde 
pohybuje kolem 30 kg na osobu za rok. 
Projekt Kompostárna a zahrada je inspirován zahra-
ničními projekty městských kompostáren ve Velké 
Británii (Londýn , Liverpool ), je zacílený na bytové 
domy bez zahrad a propojuje myšlenku zpracování 
bioodpadu s pěstováním ve městě a zaměstnáváním 
lidí se znevýhodněním.
Provoz kompostárny bude zahájen v roce 2014. 
Předpokládané množství zpracovávaných BRO 
a BRKO při celoročním provozu zařízení „Kompo-
stárna a zahrada“ je do 150 tun, čemuž odpovídá 
produkce kompostu cca 2/3 hmotnosti na vstupu. 
Kapacita zařízení bude využita ke zpracování odpa-
du ze spádové oblasti, a to zhruba v tomto poměru: 
3/6 bioodpad ze separovaného sběru (z toho cca 
800 domácností, dále z firem a dalších institucí), 
2/6 odpad z údržby komunální zeleně a 1/6 odpad 
z tržišť a obchodních řetězců. 

 ZíSkanÉ projektY 

Tento týden jsme rozeslali historicky první newsletter!
KOKOZA 20 leden

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet
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Další poDpora

Z menších grantových programů jsme od Městské 
části Praha 11 získali finance na druhý rok v komu-
nitní zahradě při KC Zahrada na Jižním Městě.  
A Praha 4 nám v roce 2013 zafinancovala vytvoření 
a distribuci osvětového letáku s informacemi  
o možnostech kompostování a pěstování ve městě. 
Děkujeme!
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  novÉ koMunIkaČní kanálY 
 roku 2013

 Mapa koMunItnícH ZaHraD 
 a koMpoStáren 

Premiéra dokumentárního fi lmu Žít změnu, 
kde vystupuje i KOKOZA.

KOKOZA 16 září

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet

Webové i facebookové stránky máme od samého za-
čátku, ale pro lepší navázání spojení s naší cílovou 
skupinou jsme chtěli víc, a tak jsme se rozhodli pro 
dva další způsoby, jak dát lidem vědět o tom, co dě-
láme, a sířit tak pozitivní vlnu. První přišel na řadu 
Blog, který je součástí našich stránek a příspěvky v 
něm vychází téměř každý měsíc. Zaměřujeme se jak 
jinak než na kompostování a pěstování ve městě. 

Chceme, aby lidé získávali aktuální informace 
pravidelně a přehledně, nejlepším způsobem je 
Newsletter, a tak i KOKOZA zahájila v roce 2013 
měsíční emailovou komunikaci. Věříme, že se lidé 
po přečtení našich slov zvednou a půjdou ven 
něco zasadit! 

Zdánlivě malý projekt s velkým dopadem je mapa 
komunitních zahrad a kompostáren a dalších míst 
ve městech po celé České, ale i Slovenské republi-
ce, kde se aktivně pěstuje a kompostuje. Od jejího 
spuštění v září roku 2013 se zde do doby vydání 
této výroční zprávy registrovalo přes šedesát projek-
tů. Cílem mapy je jednak nabídnout lidem přehled 
všech aktuálních projektů a zároveň motivovat její 
návštěvníky k vlastním iniciativám. 

Součástí mapy jsou i majitelé domácích vermi-
kompostérů, tedy malých kompostérů vhodných 
do bytu, na chodbu nebo na balkon, v kterých se 
o bioodpad starají žížaly. Díky nim mohou další 
zájemci o tento typ zpracování bioodpadu získat 
zdarma násadu žížal.  
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p r a H a

České 
Budějovice

Praha

Most

Chomutov

Turnov

Olomouc

Havířov

Brno

Komunitní zahrada

Zelený balkón

Střecha nebo vnitroblok

Komunitní kompostér

Domácí kompostér

Na mapě najdete aktuální přehled komunitních 
a městských zahrad, ale i míst, kam můžete od-
nést bioodpad nebo kde sehnat kalifornské žížaly 
do domácího vermikompostéru. Nechybí zde ani 
další zelená místa, jako osázené jedlé balkony, 
střechy a vnitrobloky. Připojte se!  
www.komunitnizahrady.cz

 Mapa koMunItnícH ZaHraD 
 a koMpoStáren 

Plzeň
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Nejlepší inspirací je osobní příběh – a ten my 
máme! A dokonce je za námi již tisíce hodin 
práce na tom, co nás baví, takže toho na téma 
městského pěstování a kompostování můžeme 
s radostí říci celkem dost. Proto jsme i v roce 
2013 přijali pozvání na řadu diskuzních setkání, 
festivalů a happeningů. 

O naše zkušenosti a vize jsme se s lidmi podělili 
v Centru současného umění - DOX v diskuzi na 
téma Zelená guerilla ve městě, v Centru Lan-
ghans na panelové diskuzi k dokumentu „Mezi 
panelama“. Creative Gate uspořádal v rámci Aka-
demie soběstačnosti seminář Jak kompostovat, 
byli jsme u toho. Lucie řekla svůj osobní příběh 
v Hubu Praha na akci Relove Summit. V dejvické 
Klubovně uspořádali seminář Pěstuj! a v Café 
v lese organizace Anthropictures otevřela téma 
městského zahradničení, nemohli jsme chybět! 
V srpnu jsme se ukázali na Čajomír festu a ke 
konci léta jsme se zapojili do akcí Auto*matu - 
Nábřeží žije a Zažít město jinak.

eXpoZIce jeDlÝ BalkÓn

Na dubnovém Festivalu Evolution jsme byli podru-
hé, a tak jsme chtěli přijít s něčím novým, neotře-
lým. Napadlo nás inspirovat návštěvníky jedlým 
balkónem, který jsme vybudovali v prostorách hole-
šovické výstavní haly se vším všudy. Abychom mohli 
být velkorysí, spojili jsme se s pečlivě vybranými 
partnery. Náš paletkový městský balkón jsme ozdo-
bili samozavlažovacími květináči a truhlíky od firmy 
Plastia, o substrát se postaralo Agro natura, rostliny 
jedlé i okrasné dodalo zahradnictví Líbeznice a pro 
trpělivé jsme měli semínka od SEMO. Sečteno pod-
trženo, byl z toho nejhezčí stánek veletrhu, který 
každoročně navštěvuje kolem 15 000 lidí. Na této 
akci jsme si vyzkoušeli i prodej. Návštěvníkům jsme 
nabídli vše, co je potřeba k úspěšnému pěstování 
ve městě. Osvětový a prodejní stánek v jednom se 
osvědčil, a tak jsme se rozhodli tento koncept pře-
nést i do roku následujícího.

 kokoZa na akcícH 

Lucie, už mám zasazené bylinky v truhlících od Plastia. 
Mám z nich radost. 

Renata 16 září

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet
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BratISlava – SlovenSko 

Také na Slovensku sílí hnutí komunitních zahrad, 
my jsme si v červnu udělali radost a vyrazili do 
Bratislavy navštívit Vnutroblok. Manželé Michal 
a Sandra žili více než rok v Holandsku a odtud si při-
vezli inspiraci, kterou zhmotnili v podobě komunitní 
zahrady na Sasinkovej, ulici ve Starém Městě 
v Bratislavě. Zahradu založili na soukromém pozem-
ku a celý koncept je mobilní, vybavena je díky part-
nerům a sponzorům a lidé z okolí mohou pěstovat 
v jednom z třiceti boxů zadarmo. O zahradu je velký 
zájem, všechny boxy jsou už zamluvené. 
V některých už se čile pěstuje, některé ale stále čekají 
na osazení. Na pozemku je i krásný foliovník 
a malé pařeniště, vodu na pozemek budou pravidelně

dodávat místní hasiči po domluvě s městem. V době, 
kdy jsme se na zahradě byli podívat, přišly zalé-
vat dvě rodiny. partnerská organizace zajistí také 
pracovního konzultanta projektu, který zprostřed-
kuje přenos know-how mezi oběma organizacemi 
a zároveň ponese zodpovědnost za finální podobu 
metodiky. V projektu bude podpořeno nejméně 12 
osob z cílové skupiny.

 ceStY Za poZnáníM 

Teambuilding po našem pro PHD Prague - 
Czech Republic. 

KOKOZA 13 září

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet
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Barcelona – španĚlSko

Většina z vás zamíří do Barcelony pravděpodobně 
pro skvělou kombinaci města a moře, architektury 
a dobrého jídla. KOKOZU do katalánské metropole 
přivedla mimo jiné zvědavost a chuť prozkoumat 
místní komunitní a městské zahrady. Stavební pro-
luky, polorozbořené domy a nevyužité plochy často 
využívají místní pro vytváření městských zahrad 
a to často přímo v centru města, například nedaleko 
turisty tak oblíbené Sagrada Familia.  V Barceloně 
je jich možné navštívit desítky. Zásadní faktory, 
které hrají v jejich prospěch, je teplé podnebí, které 
umožňuje pěstovat po celý rok, squaterská tradice, 
aktivní život ve veřejném prostoru  a inovativní 
správa města.

Během našeho pobytu jsme se spojili s projektem 
refarmthe city, který stál u zrodu komunitní zahrady 
v Tarragoně a nyní chystají další v Barceloně. Osobně 
jsme mluvili s zakladateli nebo provozovateli tří 
komunitních zahrad, první z nich byla squaterská 
zahrada a sociální centrum Can Masdeu, navštívli 
jsme i lokální Hort del Forat nedaleko metra Jaume 
a podobně laděnou Hort Fort Pienc . Samotné město 
Barcelona spravuje desítku zahrad, ve kterých vytváří 
možnosti pro místní seniory, alespoň přes plot jsme 
si prohlédli zahradu nedaleko Olympijského stadio-
nu na Montjuic. Většina zahrad otevírá jedenkrát 
týdně a jejich otevírací dobu se často dozvíte až pří-
mo na místě a nebo není pro jistotu uvedena vůbec.w
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V polovině dubna jsme zahájili druhou sezónu 
v naší komunitní zahradě na Jižním Městě, jejíž 
vedení převzal Martin, který zde žije, a pomoc-
nou ruku mu podala zahradnice Sylvie. Záhonky 
opečovávalo kolem deseti zahradníků. Ze společně 
vybraných peněz, členských příspěvků, jsme pořídi-
li základní nářadí a s příspěvkem od městské části 
se vyřešilo pravidelné zásobování vodou. Komunitní 
zahrada prokázala svoji životaschopnost a přesvěd-
čila i nové vedení Kulturního centra Zahrada, které 
s námi počítá ve svém areálu i do dalších let. Stejně 
jako v roce 2012 oslavili zahradníci na začátku 
června Svátek sousedů a na konci září se zapojili 
do celopražské akce Zažít město jinak, což po-
mohlo představit naši zahradu úplně novým lidem. 
Poznali jsme zajímavého městského včelaře a mohli 
ochutnat domácí marmelády, nebo si vyrobit domácí 
kompostér, prostě strávit na Jižáku den úplně jinak 
než obvykle.  

S tím, jak stoupal zájem o téma pěstování a kom-
postování ve městě, přišel nápad připravit pro lidi 
workshopy, které jsme zaměřili na praktické infor-
mace a ukázky toho, co je ve městě možné a jak 
začít. Z některých našich workshopů si kromě rad 
mohli účastníci také něco odnést. Celkem na naše 
workshopy přišlo 70 lidí. Věnovali jsme se těmto 
tématům: Jedlý balkon; Kompostování a vermikom-
postování ve městě; Akvaponie 1.0 – revoluce 
v městském farmaření; Výroba domácího vermi-
kompostéru; Sklidit, usušit, zamrazit nebo zavařit?; 
Zazimování balkonu.

 DruHá SeZÓna v kc ZaHraDa  WorkSHopY 

Lucie se stala naší 2000. fanynkou!
KOKOZA 21 prosinec

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet

1524_KOKOZA_vyrocni_zprava_2013-3.indd   18 02.07.14   16:45



Již loni jsme se začali „bavit“ s obchodními centry, 
jedno z nich nás aktivně oslovilo ke spolupráci a my 
pro ně v roce 2013 připravili projekt Městské zahra-
dy na střeše, a to včetně realizační části.  Vzhledem 
k zaměření centra na šetrnou správu budovy  
a rodiny s dětmi, bylo cílem vytvořit prostor, kam by 
lidé z okolí mohli přicházet pro inspiraci, informa-
ce o městském kompostování a pěstování, zábavu  
a zároveň měli možnost využít některý z  mobilních 
boxů pro pěstování vlastní zeleniny; část zahrady 

měla být vyčleněna pro produkci pro potřeby centra 
nebo partnerské akce. Pro tuto zahradu jsme hle-
dali a našli multifunkčního manažera a nadšeného 
zahradníka. 
Přípravy zahrady na střeše jsme bohužel museli po 
vzájemné dohodě přerušit, náš koncept je ojedinělý, 
proto je potřeba přípravám našich projektů věnovat 
zvýšenou pozornost a zapojit více partnerů, aby vše 
klapalo podle plánu. Zatím máme tedy tento projekt 
schovaný v šuplíku, ale věříme, že bude zrealizován.

 projekt Do šuplíku 

Page 1/1
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ROMAN BOJKO
konzultant

VÍTEK BRODSKÝ
realizace workshopů

KLÁRA GOLOVÁ 
účetnictví

LENKA HNIDÁKOVÁ 
členka správní rady

MARTIN HRUBAN
koordinátor komunitní zahrady

PETRA KLINGEROVÁ
členka dozorčí rady

ROMAN KOCEK
pracovní asistent

ADÉLA KUBÍČKOVÁ
členka správní rady

TEREZA KVÍTKOVÁ
členka správní rady

DANA LEISSOVÁ 
koordinace workshopů

LUCIE LANKAŠOVÁ 
zakladatelka, ředitelka 

MÍŠA NOSKOVÁ 
pracovní konzultantka

VÁCLAVA PARKÁNOVÁ
PR specialistka

HONZA PÁV
radí firmám, aby se neztratily nejen na internetu

PETR PLÍVA
člen dozorčí rady

KRISTINA REGALOVÁ
zakladatelka, předsedkyně správní rady

ALŽBĚTA ŠKODOVÁ
kompost mentor

PETR VÍTEK
předseda dozorčí rady

LUDĚK VOMÁČKA
člen správní rady

MARTIN ŽAMPACH
člen správní rady

 lIDÉ v kokoZa, o. p. s. 

Hub Praha se přes noc změnil na Impact Hub, 
i díky Hubu je KOKOZA taková, jaká je !

KOKOZA 16 prosinec

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet
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 partneŘI v roce 2013 

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 
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Finanční výsledky ukazují, že hlavním zdrojem příjmů 
byly v roce 2013 především provozní dotace. Spolu 
s přijatými dary tvoří téměř 65 % výnosů a poukazují 
na částečnou závislost organizace na grantových pří-
spěvcích a sponzoringu. Naším cílem pro další období je 
pokračovat v diverzifi kaci  zdrojů a zvýšit tak podíl ob-
držených tržeb z prodeje produktů a služeb a tím i naší 
fi nanční nezávislost (např. realizací komerčně nabíze-
ných workshopů či provoz prodejných stánků na různých 
akcích a veletrzích). Dále chceme rozšířit poskytování 
poradenských služeb a prohloubit win-win spolupráci 
nejen se státním, ale také soukromým sektorem.
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Rozvaha za období
IČ: 24228630 účetní rok 2013KOKOZA, o.p.s.

Účet Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtu

336 0.00 8,566.00 8,566.00OSSZ

336 0.00 2,456.00 2,456.00zdravotní pojišťovna OZP

336 0.00 1,215.00 1,215.00zdravotní pojišťovna ZPMV

336 0.00 0.00 0.00Kooperativa

33x 0.00 40,211.00 40,211.00

342 0.00 4,335.00 4,335.00záloha na daň z příjmu

342 0.00 -7,240.50 -7,240.50srážková daň z příjmu

348 0.00 0.00 0.00Praha 4 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 

348 0.00 764,721.84 764,721.84OPPA Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 

34x 0.00 761,816.34 761,816.34

3xx 0.00 827,252.34 827,252.34

931 -44,060.47 44,060.47 0.00Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

932 0.00 -44,060.47 -44,060.47Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

93x -44,060.47 0.00 -44,060.47

959 70,000.00 0.00 70,000.00Ostatní dlouhodobé závazky

95x 70,000.00 0.00 70,000.00

9xx 25,939.53 0.00 25,939.53

xxx 42,294.33 810,897.54 853,191.87

Součet pasiv za sledované období 810,897.54

Součet pasiv od začátku roku 853,191.87

Hospodářský výsledek za sledované období 14,318.45

Hospodářský výsledek od začátku roku 14,318.45

Strana: 2Vytiskl(a):  23/03/2014
Zpracováno systémem Money S3
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Rozvaha za období
IČ: 24228630 účetní rok 2013KOKOZA, o.p.s.

Účet Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtu

336 0.00 8,566.00 8,566.00OSSZ

336 0.00 2,456.00 2,456.00zdravotní pojišťovna OZP

336 0.00 1,215.00 1,215.00zdravotní pojišťovna ZPMV

336 0.00 0.00 0.00Kooperativa

33x 0.00 40,211.00 40,211.00

342 0.00 4,335.00 4,335.00záloha na daň z příjmu

342 0.00 -7,240.50 -7,240.50srážková daň z příjmu

348 0.00 0.00 0.00Praha 4 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 

348 0.00 764,721.84 764,721.84OPPA Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 

34x 0.00 761,816.34 761,816.34

3xx 0.00 827,252.34 827,252.34

931 -44,060.47 44,060.47 0.00Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

932 0.00 -44,060.47 -44,060.47Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

93x -44,060.47 0.00 -44,060.47

959 70,000.00 0.00 70,000.00Ostatní dlouhodobé závazky

95x 70,000.00 0.00 70,000.00

9xx 25,939.53 0.00 25,939.53

xxx 42,294.33 810,897.54 853,191.87

Součet pasiv za sledované období 810,897.54

Součet pasiv od začátku roku 853,191.87

Hospodářský výsledek za sledované období 14,318.45

Hospodářský výsledek od začátku roku 14,318.45
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• 01/01/2013 31/12/2013

Procházet i analytickou část účtu
Tisknout součty analytické části

Dle data účetního případu:

Účet

•
•

Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtu

Výsledovka v tisících
•

•

• Dle data plnění DPH:

Výsledovka za období
IČ: 24228630 účetní rok 2013KOKOZA, o.p.s.

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace):••

Jen pro střediska:

Jen pro zakázky:

Jen pro činnosti:

od do

od do

•

•

Náklady

501110 0.00 10,266.00 10,266.00spotřeba materiálu HČ1

501130 0.00 2,499.00 2,499.00režijní materiál HČ1

501410 0.00 1,248.00 1,248.00spotřeba materiálu HČ4

501510 0.00 12,128.00 12,128.00spotřeba materiálu HČ5

501530 0.00 105.00 105.00režijní materiál HČ5

501710 0.00 5,870.00 5,870.00spotřeba materiálu HČ7

501730 0.00 253.00 253.00režijní materiál HČ7

501930 0.00 640.00 640.00režijní materiál SPOL

501xxx 0.00 33,009.00 33,009.00

503100 0.00 3,000.00 3,000.00Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek HČ1

503xxx 0.00 3,000.00 3,000.00

504400 0.00 61,937.50 61,937.50Prodané zboží HČ4

504xxx 0.00 61,937.50 61,937.50

50xxxx 0.00 97,946.50 97,946.50

518140 0.00 5,290.45 5,290.45Reklama HČ1

518150 0.00 54,886.00 54,886.00Ostatní služby HČ1

518350 0.00 10,254.10 10,254.10ostatní služby HČ3

518360 0.00 182.00 182.00poštovné HČ3

518440 0.00 1,000.00 1,000.00Reklama HČ4

518450 0.00 40,609.00 40,609.00ostatní služby HČ4

518530 0.00 273.00 273.00přeprava HČ5

518550 0.00 9,500.00 9,500.00ostatní služby HČ5

518750 0.00 64,694.60 64,694.60ostatní služby HČ7

518760 0.00 336.00 336.00poštovné HČ7

518950 0.00 8,548.00 8,548.00ostatní služby SPOL

518960 0.00 255.00 255.00poštovné SPOL

518xxx 0.00 195,828.15 195,828.15

51xxxx 0.00 195,828.15 195,828.15

521000 0.00 169,679.00 169,679.00Mzdové náklady

521400 0.00 4,550.00 4,550.00Mzdové nákladyHČ4

521xxx 0.00 174,229.00 174,229.00

524010 0.00 33,793.00 33,793.00Zákonné sociální pojištění

524020 0.00 12,165.00 12,165.00Zákonné zdravotní pojištění

524030 0.00 454.00 454.00Kooperativa

52xxxx 0.00 220,641.00 220,641.00

544000 0.00 408.20 408.20Úroky

544xxx 0.00 408.20 408.20

548900 0.00 0.50 0.50ostatní prvozní náklady SPOL

54xxxx 0.00 408.70 408.70

568010 0.00 1,787.00 1,787.00bankovní poplatky

Strana: 1Vytiskl(a):  19/03/2014
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Výsledovka za období
IČ: 24228630 účetní rok 2013KOKOZA, o.p.s.

Účet Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtu

568xxx 0.00 1,787.00 1,787.00

56xxxx 0.00 1,787.00 1,787.00

5xxxxx 0.00 516,611.35 516,611.35

xxxxxx 0.00 516,611.35 516,611.35

Výnosy

602100 0.00 46,575.00 46,575.00Tržby z prodeje služeb HČ1

602400 0.00 32,500.00 32,500.00Tržby z prodeje služeb HČ4

602500 0.00 38,010.00 38,010.00Tržby z prodeje služeb HČ5

602xxx 0.00 117,085.00 117,085.00

604400 0.00 69,311.00 69,311.00Tržby za prodané zboží HČ4

60xxxx 0.00 186,396.00 186,396.00

644009 0.00 14.20 14.20Úroky nedaňové

644xxx 0.00 14.20 14.20

64xxxx 0.00 14.20 14.20

682000 0.00 61,763.00 61,763.00Přijaté příspěvky (dary) 

682xxx 0.00 61,763.00 61,763.00

68xxxx 0.00 61,763.00 61,763.00

690000 0.00 282,756.60 282,756.60Provozní dotace

690xxx 0.00 282,756.60 282,756.60

69xxxx 0.00 282,756.60 282,756.60

6xxxxx 0.00 530,929.80 530,929.80

xxxxxx 0.00 530,929.80 530,929.80

Hospodářský výsledek: 0.00 14,318.45 14,318.45
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Výsledovka za období
IČ: 24228630 účetní rok 2013KOKOZA, o.p.s.

Účet Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtu

568xxx 0.00 1,787.00 1,787.00

56xxxx 0.00 1,787.00 1,787.00

5xxxxx 0.00 516,611.35 516,611.35

xxxxxx 0.00 516,611.35 516,611.35

Výnosy

602100 0.00 46,575.00 46,575.00Tržby z prodeje služeb HČ1

602400 0.00 32,500.00 32,500.00Tržby z prodeje služeb HČ4

602500 0.00 38,010.00 38,010.00Tržby z prodeje služeb HČ5

602xxx 0.00 117,085.00 117,085.00

604400 0.00 69,311.00 69,311.00Tržby za prodané zboží HČ4

60xxxx 0.00 186,396.00 186,396.00

644009 0.00 14.20 14.20Úroky nedaňové

644xxx 0.00 14.20 14.20

64xxxx 0.00 14.20 14.20

682000 0.00 61,763.00 61,763.00Přijaté příspěvky (dary) 

682xxx 0.00 61,763.00 61,763.00

68xxxx 0.00 61,763.00 61,763.00

690000 0.00 282,756.60 282,756.60Provozní dotace

690xxx 0.00 282,756.60 282,756.60

69xxxx 0.00 282,756.60 282,756.60

6xxxxx 0.00 530,929.80 530,929.80

xxxxxx 0.00 530,929.80 530,929.80

Hospodářský výsledek: 0.00 14,318.45 14,318.45
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