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KOKOZA, o.p.s. se profiluje jako společensky 
prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími 

organizacemi propagujeme kompostování 
a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme 

je k využívání kompostovacích technologií 
vhodných do města, k pěstování pro svoji 

spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto 
témat vytváříme prostor pro spolupráci 

s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou.
Spolupracujeme s lidmi s duševním onemocněním. 

Vytváříme pro ně pracovní příležitosti 
a podporujeme je k účasti na aktivitách,  

které pořádáme.

Byl to vzrušující rok. Díky Nadaci Vodafone jsme 
na rok získali zkušeného profesionála z korporátního 
sektoru, který si nastavil ambiciózní cíle a pomohl nám 
posunout mapu komunitních zahrad a kompostérů, a zá-
roveň se ponořil do interních procesů. Součástí tohoto 
projektu se stal také e-shop, který jsme spustili v dru-
hé polovině roku. Kuba, grantista programu Rok Jinak 
Nadace Vodafone, přijal zodpovědnost a přesvědčil zby-
tek týmu, že přesně tuto službu potřebujeme. Nezbylo 
mi nic jiného, než dát důvěru a sledovat, co se bude dít. 
A tak se e-shop, který jsem vždy odmítala, stal pro mne 
osobně ikonou svobody v práci, kterou se více či méně 
snažíme zařadit do DNA našeho podniku.

Tento rok je spojený i s rozhodnutím opustit sídlo na 
Jižním městě. Několik měsíců jsme poté využívali různé 
veřejné prostory nebo pracovali z obýváku. Bylo to ná-
ročné, ale vyplatilo se počkat. V tuto chvíli si již užíváme 
prostory H40 v Holešovické tržnici a konečně máme zá-
zemí integrační dílny pod stejnou střechou jako kancelá-
ře. Společně se těšíme a plánujeme, jak budeme moci při-
spět k proměně tohoto místa s obrovským potenciálem. 
Přijďte pobejt nebo si vyzvednout svůj vermikompostér. 

Lucie Matoušková Lankašová 
zakladatelka a ta, která řídí tu divočinu

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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Hlavní činnost – 
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.

Doplňková činnost
Dle zakládací listiny jsou doplňkovou činností 
společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V roce 
2017 KOKOZA, o. p. s. provozovala doplňkovou 
činnost v oblasti služeb a prodeje produktů.

Náš dopad v roce 2017

PĚSTOVÁNÍ
V oblasti pěstování se zaměřujeme na řešení tohoto 
společenského problému: Přirozený cyklus jídla, 
tzv. food loop a vztah k přírodě je ve městě přerušený, 
města nejsou potravinově soběstačná. Jak jsme k jeho 
řešení přispěli?

 — Naše komunitní zahrady měly celkem 54 členských 
rodin, které si přímo ve městě pěstují vlastní 
potraviny

 — Připravili jsme 15 workshopů pro veřejnost,  
na které přišlo 154 lidí

 — Integrační dílna vyrobila 68 vyvýšených záhonů, 
je to 68 metrů nové zelené plochy pro pěstování 
potravin ve městě

 — Proměnili jsme spolu s komunitou asi 4500 m2 
nezastavěné plochy v komunitní záhony 
a zahrady. Najdete je v Praze, ale i v Liberci třeba 
u Zauhlovačky. Část je pod hlavičkou Strongbow. 
Ty poznáte podle hesla #PriroduDoMesta. Některé 
jsou součástí druhého ročníku sousedského sázení 
s Prahou 4. Aktivně jsme do realizací zapojili naši 
integrační dílnu.

 — V rámci doprovodného programu filmového 
festivalu Jeden svět 2017 jsme uspořádali 
workshop na výrobu seed bomb a debatovali 
o dokumentu Ohrožená semínka (Seed:  
The Untold Story).

KOMPOSTOVÁNÍ
V oblasti kompostování nás trápí, že značné množství 
organické hmoty končí na skládkách odpadu či ve 
spalovnách, není opět využíváno a při pěstování nám 
chybí. V roce 2016 jsme k řešení tohoto problému 
přispěli skrze tyto aktivity:

 — Na workshopech si noví nadšenci vyrobili 115 
vermikompostérů, znamená to navýšení až  
o 10 000 kg bioodpadu, který neskončí na skládce 
nebo ve spalovně!

 — Až 40 000 kg organických zbytků ročně přemění 
technologie Rocket, kterou jsme umístili do firem 
Lifefood a Freshbedýnky

 — Odpověděli jsme na 81 zvídavých kompostovacích 
dotazů

 — Pomohli jsme vědcům z ČZÚ umístit vynález 
jménem Vermireaktor do 3 restaurací v Praze

 — Odborně jsme se podíleli na vyhodnocení výsledků 
soutěže kompostů škol a školek pořádanou  
MČ Praha

 — Bylo nám potěšením být součástí poroty v soutěži 
Miss Kompost 2017

 — S projektem naší komunitní mapy mapko.cz jsme 
byli vybráni do akcelerátoru #třidvajedna dílna 
Nadace Karla Janečka, kde jsme na šestidenním 
workshopu mapko.cz rozebrali do poslední 
molekuly

ZDRAVÁ KOMUNITA
V oblasti zdravé komunity se zaměřujeme na řešení 
těchto dvou společenských problémů: Lidé ve 
městě čelí nedostatku komunitního života, blízké 
spolupráce a dobrých vztahů v místě, kde bydlí. Lidé 
se zkušeností s duševním onemocněním mají nižší 
kvalitu života. K řešení těchto problémů jsme přispěli 
těmito aktivitami:

 — 420 lidí dorazilo do KZ Vidimova na akce pro 
veřejnost a seznámilo se tak s tím, jak vypadá 
a funguje komunitní zahrada

 — Celkem 28× otevřela KZ Vidimova svou branku  
pro komunitní odpoledne

 — 191 studentů se díky nám seznámilo s uzavřeným 
cyklem jídla na 11 exkurzích a 122 žáků navštívilo 
celkem 8 workshopů, při kterých pozorovali 
Komunitní zahradu Vidimova Všemi smysly

 — 5 lidí se zkušeností s duševním onemocněním 
pracovalo na realizacích jedlých zahrad ve městě

 — 1 dobrovolník se zkušeností s duševním 
onemocněním od nás získal pracovní trénink
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Březen
Osazujeme záhony ve školkách spolu 

se Záhony pro školky

Jsme na Jednom Světě, vyrábíme seed bomby, 
debatujeme o semínkách a logo Kokozy jste mohli 
vidět ve spojení s dokumentem Ohrožená semínka

Festival Evolution, letos lidé rekordně 
toužili po sazenicích

V Blatné vyroste nová komunitní zahrada 
u komunitního centra a my byli u toho

Duben
21. 4. slavíme v parku na Pankráci 

Den Země s MČ Praha 4, vyrábíme seed bomby 
a šíříme slovo kompostovací

Jsme parťáky u vzniku zahrady Rubiconu na Kotlasce, 
zúročujeme naše zkušenosti se zakládáním zahrad 

v praxi. Další v pořadí je Diakonie ČCE Zvonek

Květen
11. 5. zahajujeme zahradní slavností 

novou sezonu v KZ Vidimova

ČERVEN
Dětský den s Prahou 4, 

Komunitně sázíme druhým rokem na Praze 4

Setkání s oddénky na střeše Lucerny

Naší komunitní mapu jsme přemigrovali 
na platformu Mapotic a založili 

doménu mapko.cz

září
22. 9. se objevuje mapko.cz a téma 

vermikompostování na Konferenci biologicky 
rozložitelné odpady v Náměšti n. Oslavou

21. 9. loučíme se se sezonou 
Zahradní slavností v KZ Vidimova

15. 9. jsme na 
Rozloučení s létem na Praze 4

říjen
7. 10. jsme na Biojarmarku 

u Zemědělského muzea

Získáváme grant KB 
na tréninková místa

12. 10. se setkávají pedagogové MŠ 
a 1. stupně ZŠ se zájmem o EVVO

25. 10. se koná krajská 
konference EVVO v Praze

Proměňujeme soukromou 
zahradu v Průhonicích

Listopad
2. 11. probíhá večerní setkání s oddénky 

u Rocketu ve Freshbedýnkách

20. 11. účastníme se debaty k filmu Plodná města 
(Growing Cities) na Ozvěnách filmového festivalu 

Země na talíři v Litoměřicích

23. 11. pořádáme lampionový průvod 
s noční bojovkou v KZ Vidimova

Spouštíme nový eshop na eshop.kokoza.cz, 
který nabídne všechno, co potřebuje 

městský pěstitel a kompostář

Prosinec
10. 12. se setkáváme u adventního táboráku 

v KZ Vidimova

7. 12. jsme na workshopu 
Jak kompostovat ve městě v rámci programu 

Skautského institutu EGO x ECO



REALIZOVANÉ PROJEKTY

I přesto, že jsme se již při zakládání naší organizace rozhodli 
nespoléhat se pouze na dotační programy a hledáme proto od 
začátku udržitelné modely financování, ani v roce 2017 jsme 
neodolali a vrhli se do několika projektů, které nám pomáhají 

zvyšovat dopad našich aktivit.

Realizované obecně prospěšné projekty 
s veřejnou nebo soukromou podporou

Exkurze do 
komunitních zahrad 
a rodinných farem 
v Praze a okolí

S radostí jsme nabídli žákům 1. a 2. stupně ZŠ 
a studentům víceletých gymnázií možnost absolvovat 
terénní výukové programy na komunitních 
zahradách, městských sadech, včelnicích a rodinných 
hospodářstvích v Praze a blízkém okolí. Vidle 
do kompostu hodilo 191 studentů na celkem 11 
exkurzích v komunitních zahradách. Náš Food loop 
neboli uzavřený cyklus jídla je interaktivní program, 
který rozhodně není žádná nuda. Ukázali jsme si, že 
pěstovat bylinky či zeleninu a kompostovat se dá i ve 
městě a je to pěkná hlína! Během exkurze si studenti 
mohli pohladit žížalu z kompostu, dozvěděli se, 
jak funguje kompostování, podívali se a zjistili, co 
všechno si mohou koupit v bezobalovém obchůdku 
a jak funguje, vyrobili si společně limonádu 
z čerstvých bylinek přímo na zahradě a všichni už 
ví, že vypěstovat mrkev není žádná věda. Exkurze 
probíhaly od dubna do listopadu na více než dvaceti 
místech v Praze.

Exkurze pořádáme s partnery z organizací PRO-
BIO LIGA, Ekodomov, 01/71 ZO ČSOP Koniklec 
a finančně je podporuje Magistrát hl. města Prahy.

Komunitní zahrada – 
prostor pro edukaci 
a dobrou praxi 
v oblasti městského 
kompostování 
a pěstování
Projekt Komunitní zahrada – prostor pro edukaci 
a dobrou praxi v oblasti městského kompostování 
a pěstování byl podporován hlavním městem Praha. 
Reagoval na aktuální trend městského pěstování, 
kompostování, potřeby udržitelného způsobu života, 
aktivního přístupu k životnímu prostředí a zvyšování 
jeho kvality ve městě na individuální i komunitní 
úrovni.

Zaměřoval se na přípravu a realizaci ekologicko-
osvětových aktivit zaměřených na kompostování 
a komunitní pěstování skrze vzájemně provázané 
aktivity: rozvoj ukázkové komunitní zahrady 
Vidimova, realizace 5 workshopů a exkurzí po 
komunitních zahradách, realizace vzdělávacích 
aktivit pro žáky ZŠ, konzultační a poradenská 
činnost v problematice zakládání komunitních 
zahrad a kompostování. O aktivitách spojených 
s tímto projektem jsme informovali na našich 
webových stránkách, facebookovém profilu 
i v pravidelném newsletteru.

Ve všech aktivitách z tohoto projektu budeme 
nadále pokračovat, rozvíjet je, rozšiřovat do 
dalších komunitních zahrad i dalších regionů. Rádi 
bychom také pokračovali v propojování městských 
zahradníků prostřednictvím pravidelných setkávání 
i sdílením našich zkušeností a znalostí. Díky našim 
odborným konzultacím vznikly na území hlavního 
města Prahy dvě komunitní zahrady, u Diakonie 
Zvonek a KZ Kotlaska. Přehled komunitních zahrad 
lze najít na naší mapě mapko.cz.

S realizací projektu nám pomohlo hlavní město Praha 
částkou 200 000 Kč.
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Integrační dílna
Dílna roste a sílí. V roce 2017 jsme se soustředili na 
stabilizaci pracovní náplně pro naše kolegy, kteří mají 
zkušenost s duševním onemocněním tak, aby měli 
pravidelnou práci v sezoně i mimo ni. Během sezony 
pracují zaměstnanci z Integrační dílny na externích 
realizacích. Pod vedením pracovních asistentů Lenky 
a Ondřeje realizují nejen komerční zakázky, ale také 
osazování veřejných ploch ve spolupráci s městskými 
částmi či neziskovými organizacemi. Během roku 
2017 jsme vyrobili 68 vyvýšených záhonů do 
komunitních nebo soukromých zahrad. I letos jsme 
spojili síly se zahradnictvím Green Decor a integrační 
dílna pracuje pravidelně na poli, kde se pěstují 
bylinky, férové květiny na řez a drobné cibuloviny. 
Spolupráce nám přináší další pravidelný příjem 
a spoustu nových zkušeností. Učíme se rádi.

V zimě vyrábíme vyvýšené záhony a vybavení do 
komunitních zahrad. Jako zázemí jsme využili 
sdílenou dílnu Z pokoje do pokoje. V dílně se naši 
pomocní zahradníci mohou při práci potkat s lidmi, 
kteří si přijdou opravit nábytek. Kontakt se zdravou 
veřejností je skvělá přidaná hodnota. Komunita se tak 
pěkně propojuje a edukace na obě strany nenápadně 
frčí na plné obrátky.

Jana, Ondřej, Karel, Tomáš, Jirka a Jakub jsou naši 
kolegové z Integrační dílny a jsou součástí týmu 
celého podniku. Díky každoročnímu hodnocení mají 
možnost ovlivnit i chod samotné Kokozy. Kromě toho 

mají své medailonky na webu, počítáme s nimi na 
našich akcích, podporujeme je v tom, aby se účastnili 
všech týmových aktivit, které pořádáme. V roce 
2017 jsme zaměstnávali 5 kolegů se zkušeností 
s duševním onemocněním a poskytli pracovní trénink 
1 dobrovolníkovi. Prohloubili jsme spolupráci 
s Úřadem práce a čerpáme stabilní podporu na 
chráněná pracovní místa i na pracovní asistenci.

V roce 2017 jsme získali podporu od Úřadu práce ve 
výši 208 000 Kč.

Komunitní zahrada 
Vidimova žije!
V koordinaci zahrady pokračuje druhým rokem 
Anička, která spolu s místními mladými rodinami 
vnesla do zahrady čilý ruch a dětský smích. Díky 
rozšíření místní komunity zahradníků jsme kromě 
velkých zahradních slavností k zahájení a ukončení 
sezony uspořádali i menší akce s oblíbenými 
táboráky či první lampionový průvod s bojovkou 
potmě v zahradě, a na přání místní komunity 
i několik workshopů a seminářů nezahradnických 
témat. Zahrada za loňský rok rozkvetla do svojí 
plné krásy a je využívána lidmi jako opravdová 
zahrada nejen na pěstování, ale hlavně na relaxaci, 
potkávání a propojování lidí z blízkého okolí. 
Počet komunitních zahradníků vzrostl na 54 rodin 
a kapacita k pěstování v zahradě se pomalu blíží ke 
svému maximu
 
Průběžně provádíme zlepšování zázemí celé zahrady 
a v roce 2017 jsme dovybavili zahradu hned 15 
novými vyvýšenými záhony. Vybudovala se jahodová 
pyramida, bylinková spirála a pro děti jsme získali 
nové skříňky do blátivé kuchyňky. Kontejner dostal 
novou kokozí barvičku a o akcích v zahradě se 
návštěvníci dozví z nové vitríny u vchodu do zahrady. 
Zájem o kompostování bioodpadu roste, a proto jsme 
rozšířili naši kompostovací zónu o nový box na zralý 
kompost. Rozšířili jsme také svépomocí dřevníky na 
umístění dřeva pro oblíbené táboráčky.

Koncept zahrady Vidimova je od svého počátku 
integrační. Lidé z komunity, kteří společně pěstují 
na zahradě ve vyvýšených záhonech ví, že část našich 

zaměstnanců jsou lidé se zkušeností s duševní 
nemocí. Potkávají se společně každý čtvrtek na 
brigádách na zahradě. Komunita je tak přirozeně 
propojena. Lidé různého věku a různého zaměření 
se vídají na zahradě, vyměňují si recepty na koláč či 
sazenice ze záhonů. Také na společenské akce pro 
veřejnost cíleně zveme lidi se zkušeností s duševním 
onemocněním, aby získali přirozenou možnost, jak 
se zapojit do běžného života.

Díky zájmu několika členů místní komunity o čerstvé, 
zdravé produkty ze známých zdrojů a za férové ceny 
pro farmáře, a také díky spolupráci s nedalekým KC 
Mezi domy, oslavila loni první sezonu Kápézetka 
Mezi domy. V rámci přímých odběrů ve formě 
předplatného od farmářů odebíralo celkem 30 
rodin od května do prosince sezonní zeleninu, ale 
také vajíčka, mléčné produkty a sýry, ovčí bedýnky, 
med, olivový olej i jablíčka a mošty z nedalekého 
ovocnářství. Omezené možnosti samozásobitelství 
z naší zahrady dostaly nové rozměry v rámci 
spolupráce s farmáři z okolí a KPZka se stala součástí 
komunity místních zahradníků. 

Aktivity v zahradě jsme mohli realizovat i díky 
podpoře MČ Praha 11, která investovala 8 000 Kč do 
oblasti životního prostředí.
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Komunitní zahrada 
v KC Zahrada
Zahrady fungovala pod vedením koordinátorky 
Martiny. Povedlo se upravit nejbližší okolí záhonků 
i kompost. V prostorách KC Zahrada byly umístěny 
informativní cedule. Místní zahradníci stále fungují 
spíše samostatně a komunitní scházení zde příliš 
nepěstují, přestože jsou koordinátorkou motivováni 
ke společným brigádám v prostorách zahrady. Celkem 
zde pěstovalo 9 členů a jedna členka kompostovala.

Grant KB – Tréninková 
místa pro lidi s DO
V září jsme získali Grant KB zaměřený na 
poskytování komplexního pracovního tréninku lidem 
se zkušeností s duševním onemocněním v Komunitní 
zahradě Vidimova na Praze 11 a dalších lokalitách 
Prahy. S tímto programem máme zkušenosti již 
od roku 2013 a díky podpoře KB nabídneme 
v následujících 12 měsících 6 tréninkových míst na 
pozici pomocný zahradník.

Projekt reaguje na situaci v oblasti zaměstnanosti 
osob se zkušeností s duševním onemocněním a klade 
si za cíl vytvořit systém podpory zaměstnanosti 
a zároveň integrace do přirozené komunity 
v inovativním konceptu komunitních zahrad 
a obsahově tak rozšířit nabídku tréninkových 
a integračních pracovních míst pro osoby se 
zkušeností s duševním onemocněním. Doufáme, že 
tréninková a integrační místa v KZ Vidimova budou 
inspirací ostatním komunitním zahradám!

Získali jsme Grant KB ve výši 200 000 Kč.

Stáže MPSV
V průběhu roku 2017 jsme přivítali postupně 5 
stážistů, kteří chtěli zjistit, jak funguje sociální 
podnik a nebáli se přiložit svoje ruce ke společnému 
dílu. Zapojili se do různých oblastí od řízení 
projektů, přes rozvoj komunitní zahrady a její 
místní komunity, podíleli se na rozvoji osvěty 
o kompostování a zapojili se i do dalších aktivit pro 
širokou veřejnost.

Stáže byly nejen vzájemným jednorázovým přínosem, 
ale především tím prvním krokem, který má 
dlouhodobý efekt, protože všichni stážisté se stali po 
skončení stáže součástí našeho týmu v rámci různých 
typů dlouhodobé spolupráce.

A co o stážích řekli přímo naši stážisté?

„Svoji stáž ve společnosti Kokoza hodnotím jako 
velmi přínosnou a obohacující. Po x letech strávených 
v korporacích je neuvěřitelně příjemné a dobíjející 
podílet se na činnostech, které jednoduše dávají smysl 
a u kterých vidíte okamžitý výsledek. Ať už se jedná 
o projekty, ve kterých ozeleňujete město, anebo o práci 
s Integrační dílnou. Za týden působení jsem se zejména 
naučila to, že je fajn dělat věci s láskou a protože chcete, 
protože dávají smysl.“
 Eva Moučková

„Jsem nadšená, že jsem se mohla věnovat smysluplným 
aktivitám, poznat inspirativní lidi a podílet se na rozvoji 
místní komunitní zahrady. Uvědomila jsem si, že sociální 
podnikání nabízí velké možnosti právě při propojování 
místních komunit a při budování jejich užitečné 
spolupráce.“

Anna Černá

„Díky stáži jsem zjistila mnoho informací o chodu 
sociálního podniku a práci s hendikepovanými, čemuž 
bych se chtěla po dostudování věnovat. Zároveň jsem 
měla možnost propojit si teoretické znalosti ze studia 
s reálným stavem a fungováním.“

Barbora Matějková

Díky účasti v projektu jsme získali 45 000 Kč.

Doplňková činnost  
nám pomáhá 
k finanční stabilitě
Finanční udržitelnost je klíčová pro to, abychom 
mohli zvyšovat dopad našich aktivit. Vermikompostér 
Urbalive v roce 2017 díky nám doputoval do 77 
domácností. Začali jsme vermikompostéry zabydlovat, 
aby žížaly mohly zpracovávat bioodpad u nových 
majitelů co nejdříve. Ubytovali jsme 11 žížalích 
společenství. Naši komunitu jsme rozšířili o další 
zajímavé firemní partnery a pokračovali jsme ve 
spolupráci se značkou Strongbow v rámci kampaně 
Přírodu do města. Podíleli jsme se na realizaci 
komunitních záhonů a zahrad v Praze a v Liberci 
a konzultovali jsme udržitelnost kampaní. Získali jsme 
zajímavé zakázky a stali jsme se partnery několika 
veřejně financovaných projektů v roli dodavatele. 
Spolupráce s městskou částí Praha 4 krásně běžela. 
Mrkněte se na konkrétní realizace.

Ambiente
Radost nám udělalo Ambiente, které se rozhodlo ve 
spolupráci s námi vytvořit produkční zahradu přímo 
pro jejich restauraci.

Přírodu do města
Společně se značkou Strongbow z rodiny Heineken 
jsme pokračovali s projektem Přírodu do města. 
Vyrostlo několik dalších sousedských a komunitních 
záhonů, tentokrát některé až v Liberci u Zauhlovačky 
a Kultivaru.

Nové zahrady 
pro Prahu 4
Praha 4 nám opět dala svou důvěru, natočili jsme 
společné video z loňských zahrad a vytvořili dalších 6, 
kromě toho jsme poradili MŠ s kompostováním a Soňa 
hledala ten nejlepší kompost.
A kde sousedské záhony najdete? Od Vltavy po Nusle – 
na veřejných místech i ve vnitroblocích – vnitroblok 
v Rostislavově má vyvýšené záhony, aby kvetly 
i sousedské vztahy. Ve Vokáčově vykvete bylinková 
předzahrádka, ve vnitrobloku ve Viktorínově se do 
sázení zapojili kromě sousedů i místní skauti, na 
Strži vyrostly nové sousedské vztahy i ve spolupráci 
s jeslemi a hned v sousedství dětského hřiště, a sousedé 
z vnitrobloku ve Vodárenské zapojili zase obyvatele 
domova pro seniory. Takže pěstujeme zeleninu i vztahy 
napříč generacemi.

Produkty, které mění 
svět kolem nás
I letos jsme společně se Zootem nabízeli užitečné 
pomůcky městským zahradníkům – letos rukavice místo 
oranžově vykvetly zeleně a na náš e-shop jsme přidali 
multifunkční podložku, na které nejen přeházíte svůj 
vermikompost, osadíte truhlíky, převezete sazenice 
z místního zahradnictví, ale i uděláte piknik. Základem 
jsou bývalé bannery, které jste možná viděli na kině 
Oko.
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Kokoza komunikuje
Každý měsíc sdílíme nejzajímavější aktivity z našich 
témat newsletterem a kolem 30% registrovaných ho 
skutečně čte. na Facebooku jsme překročili hranici 6 
000 fanoušků, nejúspěšnější příspěvek měl organický 
dosah přes 12 000 oslovených uživatelů a týkal se 
nádob na organický materiál od DM Drogerie, ke které 
jsme dodávali manuál. Návštěvnost webu překročila 
43 000 návštěv ročně. Měli jsme dvě malé kampaně na 
sociálních sítích – na jaře a na podzim. V médiích jsme 
se s tématy okolo pěstování a kompostování objevili 
69×. Mohli jste nás slyšet v rozhlase, sledovat poradnu 
v Sama doma, v Prima Receptáři, tištěných i online 
médiích.

Co plánujeme pro sezonu 2018?
Mapujeme komunitní zahrady v Praze pro Magistrát 
Hl.m.Prahy, vytvoříme generel a metodiku, abychom 
mohli hodnotit dopad i po letech.
Naše indikátory chceme začít zapojovat do měření 
v rámci smart cities.
Začínáme spolupracovat i s developery – se Skanskou 
osázíme Parkové muzeum, na brownfieldu založíme 
komunitní zahradu Cukrkandl a pustíme se do 
společných projektů pěkně od země – začneme 
i s kompostováním v nových výstavbách? Vznikne 
komunitní zahrada na střeše?
Pod našima rukama a z našich zkušeností vyrůstají 
nové komunitní zahrady.
Stále jsme na cestě k zefektivňování a odlaďování 
procesů, Asana je naším každodenním pomocníkem 
a hlídačem. A změny plánujeme i díky zapojení do 
Impact Academy ještě mnohem větší.
Chceme rozšiřovat naši integrační dílnu.
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Kokoza sice organicky, ale neustále roste. Tým jsme 
v roce 2017 i díky Roku Jinak posílili o plný úvazek 
přímo z byznysu. Jakub Reichl se pustil do rozvoje 
mapy, ladil procesy, pomohl spustit e-shop a doladit 
business casy. A vlastně celý rok se nesl v duchu 
posilování business kompetencí. Do týmu se přidala 
Eva, která pečuje jak o zakázky, tak o e-shop. Soňa 
má pořád pod palcem kompostování, Veronika je 
velkou oporou partičky a přidala si k práci kromě 
newsletteru i grant na podporu komunitních zahrad. 
Velkou oporou v terénu se stal Ondřej, kterého 
sdílíme s KZ Kuchyňka. Anička je v Komunitní 
zahradě Vidimova jako žížala ve vermikompostéru, 
komunita se mnohem víc zapojuje a zahrada 
jen kvete. Lucie i Kristina stále na mateřské, ale 
v pohotovosti, Lucie si prodlužuje mateřskou dalším 
přírůstkem. na podzim se přidaly 3 stážistky – Bára, 
Anička a Andrea, jsou velkou pomocí, když tým už 
neví, kam dřív skočit.

LIDÉ V KOKOZA, O. P. S.

Na tom, aby města byla 
zelená a jedlá, v roce 2017 
společnými silami pracovali:

ANNA ČERNÁ
koordinace Komunitní zahrady Vidimova

LENKA HNIDÁKOVÁ
členka správní rady

KAREL JAKOUBEK
pomocný zahradník

LENKA KAŠOVÁ
stážistka

JANA KEJDANOVÁ
pomocná zahradnice

MONIKA KLOBOUČKOVÁ
administrativní podpora pro tým

JANA KOŽNAROVÁ
lektorka, vzdělávání EVVO

ADÉLA KUBÍČKOVÁ
členka dozorčí rady

TEREZA KVÍTKOVÁ
členka správní rady

JAKUB LANKAŠ
pomocný zahradník na tréninkovém místě

ANNA MACHOVÁ
stážistka

VERONIKA MAKOVSKÁ
vedení integrační dílny a komunikace

BÁRA MATĚJKOVÁ
stážistka

LUCIE MATOUŠKOVÁ LANKAŠOVÁ
zakladatelka, ředitelka, toho času na mateřské 
dovolené

MÍŠA NOSKOVÁ
pracovní konzultantka, garantka oblasti zdravá 
komunita

TOMÁŠ PAVLÍČEK
pomocný zahradník

PETR PLÍVA
člen dozorčí rady

RADKA POKORNÁ
výkonná ředitelka, garantka oblastí pěstování

KRYŠTOF PROCHÁZKA
grafika

KRISTINA REGALOVÁ
zakladatelka, předsedkyně správní rady

JAKUB REICHL
interní procesy a grantista Roku jinak

ONDŘEJ RYNDA
asistent OZP

LENKA SELICHAROVÁ
asistentka OZP

ANDREA ŠUSTROVÁ
stážistka

ONDŘEJ ŠVEJDA
pomocný zahradník

SOŇA VALČÍKOVÁ
garantka za oblast kompostování

PETR VÍTEK
předseda dozorčí rady

Přepočtené úvazky v roce k 30. 12. 2017: 1,868

LIDÉ V KOKOZA, O. P. S.
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Partneři v roce 2017 Kokoza v číslech
V roce 2017 dále pokračoval trend zvyšování příjmů z vlastní činnosti. Příjmy ze 
zakázek stouply v absolutních číslech oproti roku 2016 o téměř 200 tisíc Kč na  
1‚65 mil. Kč. Nicméně, poměr příjmů z grantů a zakázek se změnil ze 70 % na  
55 % příjmů z vlastní činnosti, ale to zejména díky grantu na Rok Jinak od Nadace 
Vodafone ve výši 930 tisíc Kč. Po očištění vlivu Roku jinak se dostáváme na  
75 %, což nadále ukazuje na zvyšující se míru soběstačnosti. Celková výše přijatých 
grantů a dotací byla v roce 2017 1‚39 mil. Kč.

Z hlediska nákladů tvoří 61 % mzdy (2 mil. Kč.), služby 21 % (690 tisíc Kč),  
10 % nakoupené zboží za účelem prodeje (320 tisíc Kč), 8 % odpisy (260 tisíc Kč). 
Celkový obrat byl v roce 2017 3‚14 mil. Kč s hospodářským výsledkem −219 tis. Kč. 
Po odečtení vlivu odpisů se však dostáváme do pozitivního cash-flow +41 tisíc Kč.

Účetnictví je vedeno externí účetní organizací Prodimo. Organizace zpracovává 
účetnictví s využitím účetního software Premier, který odpovídá příslušným 
legislativním požadavkům.

Účetním obdobím je kalendářní rok. Společnost používá běžné účetní metody. 
Účetní záznamy jsou uschovány v sídle společnosti. Dlouhodobý majetek se 
oceňuje pořizovací cenou a pořizovací cena je tříděna na pořízení z dotace, darů 
a z vlastních zdrojů. Zásoby se oceňují nákupní pořizovací cenou, která zahrnuje 
cenu pořízení a případnou dopravu. Odepisování dlouhodobého majetku se provádí 
rovnoměrně. Daňové odpisy se uplatňují rovnoměrně dle zákona o daních z příjmů, 
účetní odpisy se provádí rovnoměrně měsíčně od měsíce následujícího od data 
uvedení DHM do provozu na dobu 5 let. V roce 2017 nebyly vytvářeny opravné 
položky k aktivům společnosti.

Jsme součástí



 řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

3 4 PASIVA 

1 457 086 1 610 Vlastní zdroje celkem A. 
1 610 087 1 573 Jmění celkem A.I. 
1 610 088 1 573 (901) Vlastní jmění 1. 
- 153 091 37 Výsledek hospodaření celkem A.II. 
- 153 092  Účet hospodářského výsledku 1. 

 093 37 (931) Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2. 
346 095 442 Cizí zdroje B. 
13 098  Dlouhodobé závazky celkem B.II. 
13 104  (389) Dohadné účty pasivní 6. 

169 106 242 Krátkodobé závazky celkem B.III. 
71 107 70 (321) Dodavatelé 1. 

 109 34 (324) Přijaté zálohy 3. 
80 111 42 (331) Zaměstnanci 5. 
39 113 6 (336) Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 7. 
10 115 3 (342) Ostatní přímé daně 9. 

-31 123 9 (379) Jiné závazky 17. 
 129 78 (249) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 23. 

164 130 200 Jiná pasiva celkem B.IV. 
164 132 200 (384) Výnosy příštích období 2. 

1 803 134 2 052 (ř.86+95) PASIVA CELKEM  

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Podpis odpovědné osoby: 
05.04.2018 Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

KOKOZA, o.p.s. 

Počátecká 1101/8 
140 00 Praha 4 - Michle 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12. 2017 

24228630 
IČO 

sestavený k 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů 

o.p.s. 
Právní forma 

Náklady 3 232 259 3 491 A.  
Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 220 259 1 479 I.  
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 161 2 163 1.  
Náklady na reprezentaci 4  4 5.  
Ostatní služby 1 055 1 1 056 6.  
Osobní náklady 1 742  1 742 III.  
Mzdové náklady 1 410  1 410 10.  
Zákonné sociální pojištění 328  328 11.  
Zákonné sociální náklady 4  4 13.  
Daně a poplatky 2  2 IV.  
Daně a poplatky 2  2 15.  
Ostatní náklady 8  8 V.  
Nákladové úroky 4  4 18.  
Jiné ostatní náklady 4  4 22.  
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a… 260  260 VI.  
Odpisy dlouhodobého majetku 260  260 23.  
Náklady celkem 3 232 259 3 491   

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

KOKOZA, o.p.s. 

Počátecká 1101/8 
140 00 Praha 4 - Michle 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12. 2017 

24228630 
IČO 

sestavený k 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů 

o.p.s. 
Právní forma 

Výnosy 3 012 325 3 337 B.  
Provozní dotace 208  208 I.  
Provozní dotace 208  208 1.  
Přijaté příspěvky 1 459  1 459 II.  
Přijaté příspěvky (dary) 1 424  1 424 3.  
Přijaté členské příspěvky 35  35 4.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 344 325 1 669 III.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 344 325 1 669   
Ostatní výnosy 1  1 IV.  
Jiné ostatní výnosy 1  1 10.  
Výnosy celkem 3 012 325 3 337   
Hospodářský výsledek před zdaněním - 220 66 - 154 C.  
Hospodářský výsledek po zdanění - 220 66 - 154 D.  

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné 
osoby : Datum sestavení: 

PREMIER system ver. X6.2 ©… 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
05.04.2018 Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ… 
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Odpisy dlouhodobého majetku 260  260 23.  
Náklady celkem 3 232 259 3 491   

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

KOKOZA, o.p.s. 

Počátecká 1101/8 
140 00 Praha 4 - Michle 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12. 2017 

24228630 
IČO 

sestavený k 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů 

o.p.s. 
Právní forma 

Výnosy 3 012 325 3 337 B.  
Provozní dotace 208  208 I.  
Provozní dotace 208  208 1.  
Přijaté příspěvky 1 459  1 459 II.  
Přijaté příspěvky (dary) 1 424  1 424 3.  
Přijaté členské příspěvky 35  35 4.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 344 325 1 669 III.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 344 325 1 669   
Ostatní výnosy 1  1 IV.  
Jiné ostatní výnosy 1  1 10.  
Výnosy celkem 3 012 325 3 337   
Hospodářský výsledek před zdaněním - 220 66 - 154 C.  
Hospodářský výsledek po zdanění - 220 66 - 154 D.  

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné 
osoby : Datum sestavení: 

PREMIER system ver. X6.2 ©… 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
05.04.2018 Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ… 





KOKOZA, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Počátecká 1101/8

IČO: 24228630
Bankovní spojení:

2834672339/0800,
Česká spořitelna

 
Zapsaná dne 12. 4. 2012 

u Městského soudu v Praze, 
oddíl O, vložka 886

Statutární zástupce:
Mgr. Lucie Matoušková Lankašová

e-mail: info@kokoza.cz
www.kokoza.cz


