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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 se zkušeností s duševním
onemocněním. Vytváříme pro ně pracovní
příležitosti a podporujeme je k účasti na
aktivitách, které pořádáme.

Je mi ctí se letos ujmout úvodního slova i proto, že
aktivity, které Kokoza šlechtí, jsou opravdu radostí.
A to hlavně díky týmu, který se v roce 2019 stabilizoval
do party lidí, kteří stojí při sobě, přebírají zodpovědnost
za svoje projekty, ale i celou Kokozu a dopad. A tak se
nám s Lu pomalu začíná naplňovat sen o posunu
k tyrkysovým organizacím.
Ukázalo se, že směřování, které jsme začali nastupovat
po loňské Impact Academy je správnou cestou. Větší
úvazky umožnily větší projekty, více jsme se otevřeli
i spolupráci s influencery, lépe zacílili na stakeholdery
(kompostovací pracovní skupina byla trefa do černého)
a natočili první kompostovací kampaň #ŽijuKompostyl.
Před několika lety nám vyklíčila myšlenka, ve které jsme
chtěli získat partnera na budování komunitních zahrad.
A letos z ní vyrostly první dvě zahrady – jedna v Kutné
Hoře a druhá v Praze-Podbabě.
Rok 2019 byl pozitivní a náročný zároveň. Všechna ta
radost ze získaných rozvojových grantů se překlopila ve
starost, kdy jsme půl roku nečekaně financovali grant
pro naši integrační dílnu z interních zdrojů. Na druhou
stranu to (jako každá krize) ukázalo i sílu našeho týmu,
který to ustál a podporoval.
Radka Pokorná
řídím a pěstuji Kokozu

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Kompostováním k jedlému a zelenému městu
Kompostovací zařízení Rocket ve firmách Lifefood a Freshbedýnky zpracovalo až
600 kg bioodpadu denně. Umístili jsme 10 komunitních kompostérů v Praze a sbírali
jsme bioodpad na 10 veřejných akcích, jako je např. TEDxPrague či Prague Coffee
Fest. Přibližně 1 m3 kompostu z komunitního kompostéru na KZ Vidimova obohatil
Záhony pro školky. Do naší zaměstnanecké kuchyňky přibyl elektrický kompostér
GreenGood, který zpracuje až 5 kg gastroodpadu denně.
Velké množství organického materiálu končí na skládce
či ve spalovně a není dále využíváno a vráceno zpět do
půdy. Bioodpad může tvořit zhruba 40 % ve směsném
komunálním odpadu a každý z nás vytváří průměrně
100 kg bioodpadu za rok. To je opravdu velké množství,
které stojí za to odklonit, efektivně zpracovat a využít.
V roce 2019 jsme k řešení tohoto problému přispěli
skrze různorodé aktivity, produkty a služby.

Hlavní činnost –
poskytované obecně
prospěšné služby
— Propagace a práce s veřejností v oblasti
ekologického zpracovávání bioodpadu

— Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje dobrovolnictví
— Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním a/
nebo sociálním znevýhodněním
— Propagace a práce s dětmi a mládeží v oblasti
městského pěstování
— Propagace a práce s dětmi a mládeží 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

Doplňková činnost
Dle zakládací listiny jsou doplňkovou činností společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona. V roce 2019 KOKOZA, o. p. s. provozovala doplňkovou činnost v oblasti
služeb a prodeje produktů.

E-SHOP V NOVÉM
E-shop získal v říjnu nový, jednodušší a strukturovanější kabátek společně s vizí, která směřuje k ziskovému fungování. Před Vánoci jsme do kompostovacího
i pěstovacího portfolia přibrali nové produkty, mezi
kterými se staly hvězdou nádoby na bioodpad. Nejsmysluplnějším produktem se zářivou budoucností
se stal kompostér Bokashi Organko, který byl i pro
nás novinkou, a s radostí jsme jej zkoušely nejen my,
ale hlavně naši zákazníci. Vzhledem k neznalosti
Bokashi kompostování v Česku jsme se rozhodli tuto
kompostovací metodu vzít za svou a začít diskuse
ohledně výhradní distribuce pro Česko a Slovensko
s myšlenkou rozšířit tento, zatím neznámý, druh
kompostování stejně, jako se nám daří osvěta vermikompostování. Zabydlené vermikompostéry jsou
naší stálicí a zájem o ně jeví stále více lidí, z čehož
máme velkou radost. Před Vánoci se e-shop dočkal
i většího proma na sociálních sítích, a to se odrazilo
i na jeho obratech. Předvánoční období jsme tak
úspěšně ukončili v zelených číslech. Portfolio jsme
rozšířili i o elektrické kompostéry GreenGood, které
dokáží schroustat velké množství organických zbytků
rostlinného i živočišného původu a během 24 hodin

snížit jejich objem o 90%. To určitě ocení především
kavárny, bistra a restaurace, ale také SVJ nebo bytové
domy či firemní kuchyňky.

ŽIJU KOMPOSTYL
Na úrovni informační a osvětové jsme se pustili do
online mediální kampaně s názvem „Žiju kompostyl“, skrze kterou jsme chtěli motivovat společnost
k třídění bioodpadu. Vytvořili jsme 2 brožury, jednu
o kompostování ve městě a druhou o vermikompostování. Do 7 regionů jsme vyjeli s workshopem na výrobu vermikompostéru a 7 krát jsme uspořádali setkání
pracovní skupiny odborníků na bioodpady a kompostování. V kompostovací poradně jsme odpověděli na
250 zvídavých dotazů.

— Poskytování služeb souvisejících s veřejně
prospěšnou činností společnosti

ČINNOST KOKOZA, o. p. s.

ČINNOST KOKOZA, o. p. s.

MAPUJEME KOMPOSTY V ONLINE MAPĚ
Online mapa www.mapko.cz má již 1 381 registrovaných uživatelů a 793 míst (z toho 441 jsou žížaláři,
tedy majitelé vermikompostérů). Google Analytics
nám hlásí 1 500 aktivních uživatelů mapy měsíčně.
Na mapě je stále co posouvat a vylepšovat, a proto
jsme napojeni na společenstvo bodrých vývojářů z firmy COEX, které mapovou digitální platformu Mapotic
spravuje. Právě vymýšlíme funkcionalitu pro měření
dopadu a způsob, jak držet mapu co nejvíce přehlednou a aktualizovanou.

WORKSHOPY NA VÝROBU
VERMIKOMPOSTÉRU
V roce 2019 si na našich akcích účastníci vyrobili
celkem přes 200 domácích upcyclingových vermikompostérů. Workshopy pořádáme pro jednotlivce,
školy a školky i firmy už od roku 2015 a stále nás
to hodně baví (a očividně i vás). Jedná se o nejrychlejší způsob, jak na jednom místě získat know-how
i samotný nástroj – vlastnoručně vyrobený vermikompostér ze zachráněných kbelíků. Změnit své
návyky a začít třídit organický materiál můžete díky
workshopu okamžitě.

S workshopy na výrobu vermikompostéru jste nás
mohli vidět v Knihovně věcí nebo na Konferenci
společenské odpovědnosti v Brně. V IKEA Černý
Most jsme veřejnost učili jak vyrobit vermikompostér z IKEA Samla krabic. Vyjeli jsme i za zaměstnanci
společnosti Skanska. Vermikompostér si s námi
vyrobily i děti ve školách – v International School of
Prague a na Gymnáziu Trojská. Do kompostování
jsme zasvětili také děti ve školkách – Ekoškolky Dubnová a Markušova, montessori školka BOTIČka.

V rámci projektu SFŽP „Třídit BIO je normální“
jsme v roce 2019 vyjeli celkem do 7 krajů, konkrétně
do Brna, Prahy, Hradce Králové, Kladna, Ostravy,
Valašského Meziříčí a Úštěku. Vermikompostér si
s námi v rámci tohoto projektu vyrobilo 91 kompostu
chtivých účastníků. S tematickou přednáškou „Jak
třídit BIO a kompostovat ve městě“ jsme se podívali
za zaměstnanci společnosti ExxonMobil a Skansky,
ale taky třeba za komunitními zahradníky na zahradě Paletka. Potkat jste se s námi mohli i ve studiu
Jóga Letná.
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Náš rok plný výzev i radosti

Leden

Únor

Zabydlujeme dílnu v suterénních prostorách haly
H40 v areálu Pražské tržnice. Naše integrační dílna
má konečně vlastní zázemí. Svoláváme první letošní
setkání pracovní skupiny odborníků na bioodpady
a kompostování, kde promýšlíme, jakým tématům se
budeme věnovat a jaké jsou aktuální potřeby jednotlivých účastníků.

Po druhé odborně vyhodnocujeme soutěž kompostů
škol a školek s MČ Praha 4. Ruličková výzva prorůstá
sociálními sítěmi. Ruličky od toaletního papíru nejde
recyklovat, ale my z nich umíme vyrobit nádherné
krabičky na naše ručně vyráběné seedbomby. Z nepotřebného papíru tak doslova vyroste nový život.

jsme se do oslav 25 let Toulcova dvora. Natáčíme
náš historicky první spot – osvětovou kompostovací
kampaň. Na dvoudenním festivalu v nákupním domě
IKEA – Černý Most v Praze jsme šířili slovo kompostovací i pěstovací v rámci workshopů. Osázeli jsme
gumáky i botník, a krabice Samla posloužily pro výrobu vermikompostéru.

Březen
Koordinátory komunitních zahrad jsme na pravidelném networkingu zvaném „Setkání oddénků“ seznámili s Nadací Via a její Via Akademií. Na otvíračce
nového oddělení kuchyní v obchodním domě IKEA
Černý Most jsme zákazníkům ukázali, jak si jednoduše vyrobit domácí vermikompostér ze Samla krabic
a jak třídit bioodpad ve městě.
Vyklíčila největší seedbombová zakázka. Díky
seedbombám v nekompostovatelných ruličkách od
toaletního papíru a vymazlenému stánku s vyvýšenými záhony se zaměstnanci Kauflandu dozvěděli,
že společně chystáme komunitní zahrady v Kutné
Hoře a v pražské Podbabě. Začínáme pečovat o park
Modrého pro místní SVJ, šetrně a bez chemikálií.
Na odpad z péče o zeleň v průběhu roku budujeme
hned dva velkoobjemové kompostéry. V Brně jsme
realizovali pilotní workshop Vyrob si svůj vermikompostér v rámci projektu SFŽP „Třídit BIO je
normální“. V průběhu roku jsme se s tímto projektem
podívali ještě do dalších šesti krajů.

Duben
Vyjíždíme na konferenci AgriGo4Cities do Budapešti,
která se věnuje participativnímu městskému zemědělství. Na semináři o sociálním zemědělství na vyšší
odborné škole Jabok jsme odbornou veřejnost i tamní
studenty seznamovali s tím, jak zaměstnáváme kolegy
se zkušeností s duševním onemocněním, od prvního
kontaktu až po provázení pracovním režimem.

Na Dni Země na Pankráci jsme s dětmi sázeli lebedu
do oblíbených ruliček od toaletního papíru.
V Mnichovicích jsme odstartovali sérii workshopů
v rámci akce Glopolisu „Neplýtváme tím, co jíme“,
s níž jsme se postupně podívali do 6 různých základních škol po celé České Republice. Na workshopu ve
společnosti Vodafone jsme společně se zaměstnanci osázeli terasu rozmanitými bylinkami. Zapojili

Roste první komunitní zahrada na pozemku Kauflandu, a to v Kutné Hoře – Šipší, kde máme dokonce
podporu města. A co o ní řekl investiční odbor? „Je to
přesně ten typ projektu, který chceme.“
Jsme v pořadu české televize Klíč, kde hlavní roli
zastává náš pomocný zahradník Olda.

O kompostování, žížalách a významu kompostu v krajině jsme mluvili na Planet festu na pražské Náplavce.
Firemní workshopy a přednášky pro zaměstnance
využila firma Exxon Mobile.

Květen
Velký průlom. Vychází nám první kniha Pěstujeme
ve městě v nakladatelství Smart Press. Přenesli jsme
do ní naše dlouholeté zkušenosti se zakládáním komunitních zahrad, a tak věříme, že i díky ní zahrady
porostou opravdu jak po žížalím čaji.

Zahajujeme kampaň #ŽijuKompostyl a vypouštíme
do světa nový web zijukompostyl.cz, který pomáhá
najít konkrétní řešení všem, kdo chtějí kompostovat. Po boku nám stojí ambasadoři Klára Vytisková,
Ferdinand Leffler, Markéta Pavleje nebo Milan Cais.
Bára Poláková se pak na zahajovací tiskovce pro
20 novinářů stala hrdou majitelkou vermikompostéru
Urbalive a oficiálně první adresátkou kampaně.

Červen

Červenec

V půlce měsíce jsme grilovali s Pohlreichem. Ano, na
sousedské slavnosti – otvíračce Komunitní zahrady
Podbaba. Zaznamenali jsme rekord, záhony byly
rozebrány hned během odpoledne. A pásku (jasně,
semínkovou, kterou jsme hned zasadili) s námi
přestřihla Renata Maierl z Kauflandu i místostarosta
Prahy 6 Jakub Stárek.

Moderátorka Emma Smetana s týmem nejsledovanější online televize DVTV za námi přijela do Komunitní zahrady Podbaba, aby natočila rozhovor s naší
kompostovací konzultantkou Soňou. Dosah kampaně
#ŽijuKompostyl díky tomu znásobil svůj dosah.

Na workshopech ve společnosti Skanska si s námi
její zaměstnanci vyrobili domácí vermikompostéry
a mrkli se na možnosti kompostování ve městě.
Naše Soňa prozradila tajemství kompostování na otvíračce parku k novému bytovému komplexu Horizon
Holding, a kromě jejích rad dostalo 200 návštěvníků
i naše kompostovací brožury.

Nově vzniklá komunitní zahrada MetroFarm nám
poskytla část pronajatého pozemku, kde odteď můžeme deponovat materiály k zakládání záhonů, a to jen
kousek od naší dílny.

Kutná Hora se dočkala otvíračky první komunitní
zahrady, které se účastnilo kromě Kauflandu i město,
místní spolky a okolní školy. Sousedskou slavnost
okořenily i „poradny“, které se točily kolem uzavřeného cyklu jídla. A když už jsme dokončili Kutnou
Horu, pustili jsme se do budování podbabské komunitní zahrady.

Zapojili jsme se do Konference společenské odpovědnosti v Brně. Účastníci si s námi mohli vyrobit domácí
vermikompostér nebo si ukoulet seedbombu.

Skvělou reportáž o domácím kompostování s naší
Soňou odvysílala Česká televize v pořadu Co naše
babičky uměly a na co my jsme zapomněli.

Natáčení reportáže pro pořad Víkend TV Nova bylo
další hezkou příležitostí, jak motivovat k pěstování
a kompostování širokou veřejnost.

Srpen

Díky spolupráci s organizací EUSA – Academic Internship Experts přijíždí stážista Daniel z USA, který
nám pomáhá jak v terénu při zakládání komunitní
zahrady, tak při rešerších kompostovacích řešení pro
městské prostředí. Byla to velká výzva pro kolegy
z naší integrační dílny, kteří měli jen anglicky a španělsky mluvícího kolegu.

Jako každý rok vítáme jaro na zahradní slavnosti
na Komunitní zahradě Vidimova. Pokřtili jsme naši
novou knihu Pěstujeme ve městě, pochutnali jsme
si na spoustě lokálních a domácích dobrot, vyměnili
semínka i sazeničky se sousedy.

Provoz jednoho ze dvou našich kompostovacích
zařízení Rocket, který zpracovával bioodpad ve firmě
Freshbedýnky, je bohužel u konce. Zamačkáváme
slzy a děkujeme za milou spolupráci, nadšení a lásku,
kterou zde Rocket dostával. Ale nebojte, už Rocketu
hledáme nový domov.

Společně s Kauflandem děláme radost v dětském domově v Žatci a v domově seniorů v Orlové, kde mohou
místní rovnou začít pěstovat v našich vyvýšených
záhonech. Otevíráme první zaměstnaneckou komunitní zahradu Skansky v administrativním areálu
Praga Studios v Karlíně. Do kuchyňky našeho sídla
v hale H40 v Pražské tržnici umisťujeme elektrický
kompostér GreenGood, který zpracovává organické
zbytky rostlinného a živočišného původu, abychom

otestovali jeho kvality. V naší integrační dílně vzniká
nový produkt – městský vícekomorový kompostér
s ochranou „antipotkan“ a posilovačem komunitního
kompostování v podobě uzamykatelného víka. #pokroknezastavis
Díky Člověku v tísni jsme mohli přenést část naší zkušenosti s kompostováním ve městě dál na jihovýchod,
a to bosenským starostům.

Září

Bylo to rychlé, ale o to výživnější. Postupujeme do
akceleračního programu Climate Challenge, díky
kterému máme možnost vymazlit produkty pro naše
dvě cílovky – gastroprovozy a developery.

Říjen
Propršená zahradní slavnost, e-shop změnil kabátek,
v televizi běží kompostovací reportáž Víkendu, jsme
na krajská konferenci EVVO a na Bioojarmarku.

Kompost, který vzniká v našem kompostovacím zařízení Rocket z organických zbytků firmy Lifefood, je
úspěšně registrovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a dokonce
je uznán jako vhodný pro použití v ekologickém
zemědělství.
Populárně-naučný pub kvíz na téma kompostování
si s námi zahrálo v jednom dni celkem 300 zaměstnanců společnosti IKEA. Nejzáludnější otázkou bylo,
kolik jedinců žížal je potřeba během páření, když
víme, že žížala je hermafrodit. Naše kompostovací
konzultantka Soňa nastupuje do kurzu celoživotního
vzdělávání na VŠCHT – Oběhové hospodářství, jehož
odborným garantem je mistr LCA, doc. Ing. Vladimír
Kočí, Ph.D., MBA. a spoluorganizátorem kurzu je
organizace INCIEN.
Leadership program Cemexu směřoval k udržitelnosti
a my jsme byli u toho. Společně jsme s manažery z celého světa vyrobili další vyvýšený záhon v Komunitní
zahradě Podbaba (když se po těch prvních tak zaprášilo), ukázali jim, jak se správně kompostuje a odpoledne jsme se věnovali rozvoji našich služeb. Bylo
to skvělé – podněty napříč odděleními byly zajímavé
a ukázaly nám pohled zvenku. A co jsme šlechtili?
Služby pro developery.

Listopad

Prosinec

Nové nádoby na kompost zdobí náš e-shop.
Stali jsme partnerem konference TEDxPrague 2019,
na které jsme zajistili kompostovací osvětu, sběr
a zpracování veškerých zbytků jídla od 1000 návštěvníků. Vytřídilo se 50 kg gastroodpadu.

Setkání oddenků aneb setkání městských zahradníků a zástupců komunitních zahrad bylo o sdílení,
představení knihy Revoluce jednoho stébla slámy
a seznámení se s hydroponickým pěstováním v Paralelní Polis.

Pracujeme na Metodice zakládání komunitních zahrad, kterou si na základě našeho mapování pražské
situace objednal Magistrát hl. m. Prahy jako jedno
z adaptačních opatření na změnu klimatu.

Na našem e-shopu vyklíčil nový hit – bokashi kompostéry dvakrát bleskově zmizely z našich skladových
zásob a staly se další skvělou alternativou pro kompostování ve městě.

Začíná nám týmový osmitýdenní kurz mindfulness
s lektorkou Kasiou Kordou, jejíž motto je „Život se
děje tady a teď “. Věříme, že tato zkušenost posílí
nejen náš tým, ale vnitřně i každého z nás. Tak proč se
nepodpořit třeba v každodenním otužování?
Zakončili jsme další sezónu se Záhony pro školky.
Do 26 školek jsme umístili 30 nových vyvýšených
záhonů.

Namíchali jsme nové směsi semínek na seedbomby. „Zelené město“ naláká hmyz do měst a pomůže
půdě dýchat, „Jedlý truhlík“ je pro milovníky salátů
a pěstování na okně, „Živá zahrádka“ zajistí potravu
prospěšnému hmyzu.
Naše integrační dílna má konečně svého peera. Martin je novou oporou pomocných zahradníků a pravou
rukou asistentů.
Na Prague Coffee Festu jsme byli součástí debaty na
téma udržitelnosti a kompostování v kavárně. Na závěr jsme se postarali o zkompostování 80 kg kávové
sedliny.

Realizace a produkty pro jedlé a zelené město
Letos jsme působili na 44 místech, založili jsme 116 vyvýšených záhonů o celkové
ploše více než 300 m2 a instalovali jsme 13 venkovních kompostérů s celkovou
kapacitou 36 m3.
Zájem o zelené a jedlé město roste jak po žížalím čaji.
Obrací se na nás jednotlivci, městské části i firmy.
Kromě samotných realizací jim pomáháme i se získáváním grantů, ze kterých se proměny pak mohou realizovat. KOKOZA, o. p. s. se stává odborným garantem
pro městské pěstování. V této oblasti 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.“ A Jak jsme k jeho řešení v roce 2019 přispěli?

SPOLUPRÁCE S KAUFLAND
ČESKÁ REPUBLIKA
Naším partnerem se stala firma Kaufland. Společně
jsme založili, otevřeli a předali komunitě dvě nové
zahrady. Jednu u obchodního domu v Kutné Hoře –
Šipší, druhou v pražské Podbabě. Celkem se zapojilo
91 lidí se svými rodinami. Díky této spolupráci jsme
několik vyvýšených záhonů z naší dílny umístili
i v dětském domově v Žatci a v domově důchodců
v Orlové.

ZÁHONY PRO ŠKOLKY
I letos jsme podporovali pěstování pro radost v mateřských školách. S naší integrační dílnou jsme působili
ve 26 pražských školkách, kde mohou děti nově
pěstovat ve 30 záhonech.

PÉČE O PARK PRO SVJ MODRÉHO
Novou výzvou pro integrační dílnu byla péče o park
při bytových domech v Hloubětíně. Začali jsme instalováním prostorného kompostéru na zahradní odpad
(v létě jsme zbudovali ještě jeden z palet) a dvou
otočných kompostérů na organický odpad z domácností, a pokračovali celoroční péčí o trávníky, dřeviny
a cestičky v parku. Vše bez chemie a s 90 % zpracováním bioodpadu na místě.

ZPRACOVÁVÁME METODIKU ZAKLÁDÁNÍ
KOMUNITNÍCH ZAHRAD
Během podzimu jsme mapovali komunitní zahrady v Praze. A že jich vyrostlo. Ke konci roku 2017
jich bylo 24. Dva roky na to už je jejich počet téměř
dvojnásobný – v roce 2019 je evidováno celkem 42 veřejně působících zahrad a další prosperují „v utajení“.
Když se podíváme na údaje z celé České republiky, tak
máme k 17. říjnu 2019 na celorepublikové mapě zaregistrováno 100 zahrad (oproti 66 k 25. červnu 2018).
Na mapování navazuje i tvorba Metodiky zakládání
komunitních zahrad, kterou si u nás objednal Magistrát hl. m. Prahy jako jedno z adaptačních opatření na
změnu klimatu.

Zdravá komunita dokáže zázraky
Provozujeme 2 vlastní komunitní zahrady, kde pěstuje 110 zahradníků na
63 záhonech a přibližně 60 dalších lidí se zapojilo do kompostování přímo v jedné
z našich zahrad. 280 lidí dorazilo do KZ Vidimova na akce pro veřejnost a seznámilo
se tak s tím, jak vypadá a funguje komunitní zahrada. 5. rokem provozujeme
truhlářsko-zahradnickou dílnu, která zaměstnává osoby se zkušeností s duševním
onemocněním.
V oblasti zdravé komunity se stále zaměřujeme na
řešení dvou společenských výzev: „Lidé ve městě
čelí v místě svého bydliště nedostatku komunitního
života, blízké spolupráce a dobrých vztahů. Lidé se
zkušeností s duševním onemocněním mají nižší kvalitu života.“ Ke zlepšení těchto společenských oblastí
jsme v roce 2019 přispěli těmito aktivitami:

KOMUNITNÍ ZAHRADA VIDIMOVA –
PROSTOR PRO EDUKACI A DOBROU PRAXI
V OBLASTI MĚSTSKÉHO KOMPOSTOVÁNÍ
A PĚSTOVÁNÍ
Komunitní zahrada Vidimova oslavila 7. narozeniny.
Její kapacity, v podobě 53 individuálních opečovánaných záhonů, jsme zaplnili komunitou čítající
70 rodin. V koordinaci zahrady pokračuje 4. rokem
Anička spolu s 4 členným koordinačním týmem, který
si již část aktivit v zahradě spravoval sám. V rámci
pravidelných otevíracích hodin zahrady pro veřejnost
byly uspořádány různé akce osvětového i zábavního
charakteru, z nichž největší byly již tradiční zahradní
slavnosti k zahájení a zakončení sezony. Příjemný
ruch na zahradě pak oživilo několik společných setkání komunity u brigád či táboráků, rodinné oslavy
členů zahrady, exkurze škol a závěr roku byl ve znamení prosincového adventního setkání u táboráku.
Koncept Komunitní zahrady Vidimova je od svého
počátku integrační. Lidé z komunity, kteří společně
pěstují na zahradě ve vyvýšených záhonech, vědí,
že část našich zaměstnanců jsou lidé se zkušeností
s duševním onemocněním a příležitostně se tak mohli

v zahradě potkávat při společných pracích. Komunita se tak přirozeně propojovala a lidé různého věku
a různých zkušeností se potkávali na zahradě, vyměňovali si nejen zkušenosti s pěstováním, ale také recepty na koláč či sazenice ze záhonů. Zázemí zahrady
průběžně zlepšujeme a v roce 2019 jsme zahradu
dovybavili záchytem dešťové vody u pařníku, novými
nádržemi na vodu, obměnou nářadí a hlavně vybudováním kompletně nového 5komorového kompostéru
odolného vůči hlodavcům pro efektivnější kompostování. S pomocí místní komunity a díky Akci Cihla
se prostor ohniště přebudoval v místo bezpečné i pro
malé děti a zabudování polohovatelného roštu na grilování bude další záminkou pro naše setkávání. Díky
nadšené zahradnici Evě získaly chodníky v zahradě
trvalé barevné kresby a nabídly zábavu nejen dětem.

KOMUNITNÍ ZAHRADA V KC ZAHRADA
Zdejší komunitní zahrada patří k těm nejmenším.
Pro nás však byla několik let srdeční záležitostí.
V roce 2012 byla jednou z prvních, které v Praze
vznikly, a my byli u jejího zrodu. Letošní rok byl
ale pro zahradu náročný. Navrhli jsme plán na její
předání místní komunitě, aby si v budoucnu zahradu
řídila sama, ale přes velké osobní nasazení hlavní
koordinátorky Ivany zahradníci ani spolupráce s KC
Zahrada nefungovali. V zahradě pěstovalo a kompostovalo oficiálně 9 zahradníků, ale v průběhu sezony
řady prořídly, a tak s koncem sezony přišla znovu
otázka související s další existencí zahrady.

INTEGRAČNÍ DÍLNA
Z kraje roku jsme se s radostí pustili do budování
dílny pro naše truhlářské výrobky. Dílna roste v suterénu haly H40 v areálu Pražské tržnice. Konečně
máme vlastní zázemí a stroje, se kterými se postupně
seznamujeme. Zahradnickou sezónu zahajujeme
v téměř plné sestavě. Zkušení asistenti Ondra a Lenka
se s celou partou (Karlem, Ondrou, Jirkou, Janou,
Romanem, Jardou, Oldou a Lucií) pouštějí i do péče
o zahrady u soukromých domů. Pavla se rozhodla
posunout dál a zkusit náročný provoz v okrasném
zahradnictví ve Ctěnicích.

Největší výzvou letošního jara je jistě budování jedné
ze dvou komunitních zahrad pro našeho partnera
Kaufland Česká republika, a to v Kutné Hoře. Nový
formát zakázky kombinovaný s dojížděním mimo
Prahu jsme zvládli jak z pohledu našeho zákazníka,
tak optikou naší integrační dílny. Společné dojíždění a náročnější pracovní nasazení jsme pojali jako
neplánovaný teambuilding.
I letos pokračujeme ve spolupráci se Záhony pro
školky, květinovými farmami Green Decor a Kytky
od Potoka, pečujeme o zeleň ve vnitrobloku v Dejvicích a poloveřejný park v Hloubětíně. Pro Kaufland realizujeme i další smysluplné projekty, naše
vyvýšené záhony směřují do dětského domova i do
domova seniorů. Na podzim naši integrační dílnu
rozšiřujeme ještě o Michala, Milušku a peera Martina, Lucie naši dílnu opouští. Během roku se nám
daří naplňovat projekt Stabilizace integrační dílny
finančně podpořený z evropských fondů.

Část aktivních členů zahrady má v KC Mezi Domy již
3.rokem vlastní KPZ, komunitou podporované zemědělství, kterou doplňují výpěstky ze zahrady čerstvými,
zdravými produkty ze známých zdrojů a za férové ceny
od místních farmářů. V přízemí nedalekého panelového domu funguje 2. rokem další projekt našich zahradníků – Sousedská klubovna Jižní Město. Ta poskytuje
zázemí v chladnějších dnech a ve spolupráci s jinými
spolky i zde probíhají vzdělávací workshopy a besedy.
Aktivity v zahradě jsme mohli realizovat i díky podpoře MČ Praha 11, která investovala 30 000 Kč v oblasti
životního prostředí.
Výše dotace: 30 000 Kč
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Projekty s veřejnou podporou
KOKOZA, o. p. s. se profiluje jako společensky prospěšný podnik a již od svých
začátků klademe vedle obecně prospěšné činnosti důraz na rozvoj vlastního
podnikání, je to součást naší DNA. Aktuálně tvoří příjmy z vlastní podnikatelské
činnosti více než 40 % našich příjmů, tedy o něco méně, než v předchozích letech.
Získali jsme podporu pro velké rozvojové projekty pro oblasti, kde jsme zatím nenašli
vlastní a udržitelný způsob financování. Díky těmto projektům financovaným
z veřejných zdrojů jsme mohli zvýšit náš dopad a to je to, o co tu jde.
PROJEKT TŘÍDIT BIO JE NORMÁLNÍ

KOMPOSTUJEME, NEHNIJEME

Od září 2018 pracujeme na dvouletém projektu
„Třídit BIO je normální“, který je finančně podpořen
Státním fondem životního prostředí. Cílem projektu
je prakticky se zapojit do procesu předcházení vzniku
odpadu a motivovat obyvatele České republiky, aby se
stali hybateli změn. Projekt se zaměřuje na snižování
množství biologicky rozložitelných odpadů (BRO),
které zbytečně končí na skládkách a ve spalovnách
místo toho, aby byly přeměněny na kvalitní přírodní hnojivo – kompost, který v půdě české krajiny
chybí. Skrze osvětovou mediální kampaň a praktické
workshopy chceme nabídnout řešení a vzbudit chybějící celospolečenské zapálení díky propagaci konceptu uzavřeného cyklu jídla. Projekt nabízí praktické
informace a nástroje podporující okamžitou změnu
chování. Hlavním cílem projektu je online mediální
kampaň #ŽijuKompostyl a 5 videospotů, které najdete na www.zijukompostyl.cz.

V rámci projektu jsme vytvořili nové vermikompostovací a kompostovací brožury v online i offline verzi.
Kompostovací brožuru „Kompostovat ve městě? Jde
to!“ jsme upravili a aktualizovali podle posledních
výzkumů, Obsahuje kvíz a nálepku s piktogramy
materiálů, které patří do kompostu. Brožura „Vermikompostování aneb proč mít doma žížaly“ je
multifunkční, slouží jako rozkládací brožura i jako
plakát, který je možné pověsit si na zeď. Kromě toho
jsme se zúčastnili 20 kulturně vzdělávacích akcí a na
18 akcích jsme zajistili sběr organických zbytků.

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ VE MĚSTĚ

FESTIVAL MĚSTSKÉHO PĚSTOVÁNÍ

V roce 2019 přibylo díky tomuto projektu 10 nových
míst, kde se třídí bioodpad a kompostuje v místě
vzniku odpadu. Zahradní kompostéry vyrobené naší
integrační dílnou a víceobjemové vermikompostéry
od české firmy Florium putovaly do mateřských a základních škol, potravinové banky, bytových domů,
komunitní zahrady i do zahrady Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy. Máme velkou radost,
že jsme v rámci projektu položili základy pracovní
skupiny odborníků na bioodpady a kompostování,
kteří se pravidelně scházejí, aby sdíleli své zkušenosti, řešili nejrůznější aktuální témata (jako např. zpracování bioodpadu v hypermarketech a možnosti
kompostování v gastroprovozech), posilovali rozvoj
kompostování a vzájemnou spolupráci. V mezi čase
jsme se věnovali rozvoji naší online mapy www.mapko.cz a zodpověděli jsme 225 dotazů v kompostovací
poradně. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy
za podporu.

Cílem projektu, tedy jeho reálným dopadem, je
na jedné straně změna návyků a chování u široké
veřejnosti skrze offlinové aktivity: edukace (teorie + praxe) a předávání know-how, na druhé straně
prostřednictvím zástupců města a městských částí
a firem vytvoření podmínek pro obyvatele města,
kteří mají chuť pěstovat a kompostovat, a tak přispět
k ozelenění města, stát se aktivními v péči o zeleň,
která vytváří příjemnější a udržitelné prostředí pro
život ve městě. Díky edukovaným zástupcům města
a městských částí pak budou moci lidé pěstovat jak
na komunitních zahradách na pozemcích města, tak
na vlastních pozemcích jako jsou balkony, předzahrádky, střechy a vnitrobloky či na brownfieldech
poskytnutých firemními partnery. Festival proběhne
na podzim roku 2020.
Výše dotace: 350 000 Kč

Výše dotace: 400 000 Kč

UZAVŘENÝ CYKLUS JÍDLA BLÍŽ LIDEM

Výše dotace: 200 000 Kč

Výše dotace: 2 506 922 Kč

SVJ KOMPOSTUJE!
Cílem projektu je motivovat obyvatele bytových domů
v Praze, aby třídili organické zbytky a kompostovali lokálně ve vnitroblocích svých bytových domů,
a současně reagovat na již přicházející poptávku po
nastavení třídění bioodpadu a kompostování z řad
obyvatel bytových domů a zástupců společenství
vlastníků jednotek (SVJ). Na základě přicházejících
dotazů a poptávky po konzultacích je předkládaný
projekt odrazem míry potřebnosti těchto služeb.
Umístíme 10 kompostérů pro bytové domy, předáme
jim informační materiály i potřebné zaškolení, a tím
vytvoříme příklady dobré praxe. Kompostéry budeme
umisťovat až v roce 2020.
Výše dotace: 450 000 Kč

Aktivity projektu mají jasný cíl, a to přispět k řešení
společenského problému spočívajícího ve velkém
množství bioodpadu z pražských domácností, podniků, škol a úřadů, které zbytečně končí na skládkách odpadu či ve spalovnách. Projekt představuje
možnosti využívání bioodpadu na lokální úrovni –
může se zapojit opravdu každý. Aktivity projektu se
zároveň zaměřují na praktickou edukaci ve zpracování bioodpadu a využití kompostu přímo ve městě a to
formou offline kampaně a inspirací příkladů dobré
praxe. Praktické rady se zaměřují na nejvhodnější
řešení pro konkrétního obyvatele města či sousedskou komunitu. Budeme na 12 akcích prezentovat
možnosti kompostování a pěstování ve městě.
Výše dotace: 200 000 Kč

UZAVŘENÝ CYKLUS JÍDLA DO ŠKOL

STÁŽE MPSV

V projektu se zaměřujeme na uzavřený cyklus jídla
jako na základ samotného pěstování nejen
ve městě. Ze záhonku na talíř, z talíře do kompostu,
z kompostu na záhonek a tak stále dokola. Ukazujeme, co jsme životem ve městech zapomněli. Objevujeme, co vše se dá pěstovat na pozemcích školy, ve
vyvýšeném záhonku postaveném na betonovém nebo
asfaltovém povrchu. Že se organický odpad dá znovu
zrecyklovat na kompost a my díky němu pak můžeme
sklízet skvělou úrodu. Tím, že se zaměřujeme na žáky
základní školy, ovlivňujeme budoucí generaci, která
má tak možnost naučit se zakládat záhonky inovativními metodami s permakulturními prvky, naučit se,
jak být soběstační, jak si vypěstovat své jídlo, jak se
o rostoucí plodiny v průběhu roku starat a jak zpracovat sklizené výpěstky.

V průběhu roku jsme přivítali postupně 3 stážistky
a 2 stážisty, 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 fungování integrační dílny, podíleli
se také na rozvoji osvěty o kompostování a zapojili
se i do dalších aktivit pro širokou veřejnost. Stáže se
nesly v duchu oboustranné spolupráce a byly nejen
vzájemným jednorázovým přínosem, ale především
tím prvním krokem, který má dlouhodobý efekt. Vzájemně jsme se obohatili o zkušenosti i nové pohledy
na sociální podnikání a jsme rádi, že 3 stáže přerostly
i v dlouhodobé pracovní zapojení do našeho týmu.

Výše dotace: 380 000 Kč

STABILIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY
INTEGRAČNÍ DÍLNY
Díky evropskému projektu se nám daří rozšiřovat
dílnu. Během roku 2019 jsme postupně zaměstnali
9 osob se zkušeností s duševním onemocněním na
pozici pomocný zahradník a na podzim jsme do naší
party přijali také peera. Dílna působí během vegetační sezóny na veřejných, poloveřejných i soukromých
zahradách, v parcích či na polích květinových farem.
V zimě a v horkých letních dnech se pak přesouvá do
dílny, kde se věnuje truhlářské výrobě a koulení seed
bomb pro ozelenění našich měst. Projekt je financován Evropským sociálním fondem v rámci operačního
programu Pól růstu výzvy č. 34.
Výše dotace: 4 690 025 Kč

A co o stáži řekla přímo jedna ze stážistek?
„Tato stáž pro mne byla velkým přínosem. Celý týden se
nesl v pozitivním duchu, tým Kokozy, který jsem mohla
během stáže poznat, byl velmi vřelý, otevřený a komunikativní. Oceňuji především velkou otevřenost a nadšení ke
sdílení zkušeností, které v týmu panuje. Nejcennější jsou
pro mne rady ohledně vedení komunity, práce integrační
dílny v komunitní zahradě a také zkušenosti z oblasti
kompostování. Všechny tyto rady využiji při vedení naší
komunitní zahrady a spolku, jehož jsem předsedkyní.“

Michaela Dudáčková
Výše dotace: 75 000 Kč

Kokoza komunikuje

Co plánujeme pro sezonu 2020?

V médiích jsme zasévali zájem o naše téma, jak jen to
šlo. Objevili jsme se v prime-time nejsledovanějších
televizí (krásné reportáže věnované kompostování
odvysílal pořad Co naše babičky uměly a my jsme to
zapomněli na České televizi a magazín Víkend na TV
Nova) a naše kompostovací expertka Soňa se stala
hostem Emmy Smetany v online televizi DVTV, která
na internetu láme rekordy sledovanosti.

Nadcházející rok očekáváme velmi pestrý. Aktivity
mají odrážet firemní strategii, tedy finanční stabilitu,
zvyšování dopadu a spokojenost z odvedené práce.
Proto chceme pěstovat dlouhodobá partnerství.
Pokračujeme v nových projektech se Skanska Property, ale i Skanska Reality – naše záhony a zahradní
kompostéry se objeví v nových výstavbách, chceme
společně zapracovat i na metodice udržitelné zeleně
v okolí výstavby a jejího vlivu na snižování CO2. Díky
Kauflandu vyrostou čtyři komunitní zahrady po celé
republice, pustíme se i do vzdálenějších zahrad jako
je Brno – Židenice nebo Teplice. Nově se pouštíme
více do spolupráce s vybranými firmami ze sektoru
developerské výstavby nebo gastropodniků. Služby,
které pro ně máme připraveny na míru, mají přispět
k rozvoji nejen uvnitř těchto firem, ale i jejich klientů.
Navazujeme další spolupráci s městskými částmi,
u kterých je vidět větší zájem o téma kompostování,
ale i komunitních zahrad.

Malou revolucí prošel náš Facebook – v únoru se díky
ruličkové výzvě podařilo oslovit rekordních 241 tisíc
uživatelů téhle sítě a magickou hranici 100 tisíc jsme
pak překonali ještě několikrát. Radost nám dělá stále
rostoucí počet fanoušků – na konci roku už jich bylo
přes 10 tisíc.
Náš newsletter už chodí do emailových schránek víc
než 3 500 lidem. Skoro půlka z nich ho navíc otvírá
a čte, což nás moc těší.

Pro developerský sektor máme připravenou komplexní konzultační službu, která se soustřeďuje především na širší aplikaci opatření směřující k adaptaci na
změnu klimatu a propojování všech aktérů výstavby.
U gastropodniků chceme pomoci se zakořeněním
uzavřeného cyklu jídla. Mezi největší radosti bude
patřit také festival městského pěstování a kompostování, jenž klíčí i díky podpoře magistrátního grantu.
Mezi další rozjeté grantové projekty patří i kompostování pro SVJ nebo podpora integrační dílny.
Pod e-shop se zařadí B2B projekt, který by měl
pomoci dosáhnout vyšších příjmů. Plánujeme rozjet
distribuci kompostéru Bokashi Organko v Česku a na
Slovensku s cílem prodat 1 200 kompostérů a rozšířit
tak bokashi kompostování u nás i u našich sousedů.
S rozšířením tohoto ne příliš známého způsobu kompostování souvisí i vytvoření či užší propojení komunit a spousta dalších úkolů, na kterých v následujícím
roce budeme pilně pracovat, aby se Bokashi dostalo
pozornosti, jakou má například v jiných zemích EU.

Lidé v KOKOZA, o. p. s.

Na tom, aby města byla zelená a jedlá, v roce
2019 společnými silami pracovali:
GABRIELA BÁRTOVÁ

JOHANA KULIČOVÁ

MICHAL PLUNDRA

šlechtím značku

šířím komunitu

konzultuji pěstování

ANNA ČERNÁ

TEREZA KVÍTKOVÁ

JAKUB PODLAHA

pěstuji komunitu

sázím ve správní radě

trousím vermikompostéry

DANA ČESKÁ

MILUŠE KYNCLOVÁ

RADKA POKORNÁ

sklízím vaše otázky a podněty

vyrábím v dílně a zahradničím

řídím a pěstuji Kokozu

LUCIE DAVIDOVÁ

JIRKA LERCH

KRYŠTOF PROCHÁZKA

vyrábím v dílně a zahradničím

vyrábím v dílně a zahradničím

roubuji grafiku

MICHAELA DUDÁČKOVÁ

DAVID MACHÁČEK

KRISTINA REGALOVÁ

pomáhám městům rozkvést

vyrábím v dílně a zahradničím

založila jsem Kokozu a předsedám
správní radě

ROMAN HÁJEK

ANNA MACHÁTOVÁ

vyrábím v dílně a zahradničím

rozsévám vermikompostéry

SIMONA HARVIŠOVÁ

VERONIKA MAKOVSKÁ

šlechtím produkty

pečuji o granty

LENKA HNIDÁKOVÁ

DANIEL MARTINEZ

sázím ve správní radě

stážuji zvesela

MICHAL HOREJSEK
vyrábím v dílně a zahradničím

KAREL JAKOUBEK
Rok 2019 znamenal pro Kokozu týmovou stabilizaci, i když malé změny se udály. Před létem se s námi
rozloučila Simona, která pečovala o e-shop vzdáleně
z Itálie. Místo ní nastoupila s letním strategickým
plánováním Míša. E-shop tak dostal se zimou nový
kabát. V listopadu Andrea, která u nás byla jen jednou
nohou jako lektorka kompostování, nastoupila naplno a hned se pustila kromě lektorování i do získávání
nových kompostovacích zakázek. S koncem roku se

posunula do světa Jana, ale aktivity okolo vzdělávání
bude přebírat Michal. Integrační dílna dostala svého
prvního peera Martina. K Asaně přibyl ještě Airtable,
který plánujeme vyšlechtit tak, abychom jednodušeji
sledovali dopad, ale i kontakty s našimi parťáky, což
se při rostoucím týmu opravdu hodí. Koncem roku se
celý tým vědomě potkává jednou za 2 týdny s lektorkou mindfulness.

vyrábím v dílně a zahradničím

MARTIN JANUŠKA
stážuji zvesela

JANA KEJDANOVÁ
vyrábím v dílně a zahradničím

MONIKA KLOBOUČKOVÁ
sázím faktury, hlídám finance a pečuji o granty

LUCIE MATOUŠKOVÁ
LANKAŠOVÁ
založila jsem tu divočinu

MICHAELA RENDULOVÁ
hrabu se v e-shopu

JAN RICHTR
sázím v dozorčí radě

ONDŘEJ RYNDA
zahradničím v první linii

LENKA SELICHAROVÁ
s láskou si špiním ruce

HANA MATUŠKOVÁ

JAROSLAV SMÍŠEK

naslouchám a motivuji

vyrábím v dílně a zahradničím

MARTIN MELICHAR

LUCIE ŠARBORTOVÁ

pomáhám kolegům růst

stážuji zvesela

TEREZA NEHASILOVÁ

ANDREA ŠUSTROVÁ

pěstuji zelenější město

učím lidi a firmy kompostovat

JAN NOVÝ

ONDŘEJ ŠVEJDA

vyrábím v dílně a zahradničím

vyrábím v dílně a zahradničím

OLEG KOUŘIL

PETR PLÍVA

SOŇA VALČÍKOVÁ

vyrábím v dílně a zahradničím

vyživuji svými odbornými
znalostmi

kompostuji zvesela

PAVLA PRIKNEROVÁ

předsedám dozorčí radě

JANA KOŽNAROVÁ
vyživuji kořínky

PETR VÍTEK

vyrábím v dílně a zahradničím

Úvazky v roce 2019 ke 31. 12. 2019: 7,5 přepočtené plné úvazky a 5 osob pracuje na dohodu o provedení práce.

LIDÉ V KOKOZA, O. P. S.

LIDÉ V KOKOZA, O. P. S.

Naši partneři v roce 2019
Partnerství vnímáme jako příležitost k oboustranně prospěšné spolupráci, kdy na konci stojí spokojená triáda – my,
partner a životní prostředí nebo společnost, která se posunula v řešení konkrétního problému. Řešení společenských
problémů může být skrze projekty i zakázky. Partnery si vybíráme a chceme na projektech pracovat společně, sledovat společný cíl a konkrétní změnu, které spolu můžeme dosáhnout. Toto jsou naši úžasní parťáci pro rok 2019, jsme
na ně pyšní.

Kokoza v číslech
V roce 2019 dále pokračoval trend zvyšování příjmů z vlastní činnosti. Příjmy ze
zakázek stouply v absolutních číslech oproti roku 2018 o téměř 1 milion Kč na
3,2 mil. Kč. Poměr příjmů z grantů a zakázek se změnil z 72% na 45% příjmů
z vlastní činnosti. Celková výše přijatých grantů a dotací byla v roce 2018 téměř
4,5 mil. Kč.
Celkový obrat byl v roce 2019 8 mil. Kč a oproti minulému roku se zdvojnásobil.
Hospodářský výsledek dosahuje zisku 600 tis. Kč a jedná se o navýšení o 800 tis. Kč
vzhledem k roku 2018.
Po odečtení vlivu odpisů se dostáváme do pozitivního cash-flow +845 tisíc Kč.
Z hlediska nákladů tvoří 53% mzdy (4 mil. Kč.), služby 40% (3 mil. Kč), 5%
nakoupené zboží za účelem prodeje (381 tisíc Kč), 3 % odpisy (244 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.
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řádek
b

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3

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

4

A.

Vlastní zdroje celkem

086

1 233

1 830

A.I.

Jmění celkem

087

1 457

1 457

(901) 088

1 457

1 457

- 224

373

1.

Vlastní jmění

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

091

1.

Účet hospodářského výsledku

092

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

- 224

B.

Cizí zdroje

095

7 296

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

098

20

(389) 104

20

106

493

139

185

93

6.
B.III.

Dohadné účty pasivní

Krátkodobé závazky celkem

3 579

1.

Dodavatelé

(321) 107

3.

Přijaté zálohy

(324) 109

4.

Ostatní závazky

(325) 110

-1

5.

Zaměstnanci

(331) 111

176

259

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

(336) 113

93

88

9.

Ostatní přímé daně

(342) 115

13

50

17.

Jiné závazky

(379) 123

-13

-55

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249) 129

40

- 300

130

6 783

3 440

(384) 132

6 783

3 440

(ř.86+95) 134

8 529

5 409

B.IV. Jiná pasiva celkem
2.

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

4

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ LANKAŠOV

KOKOZA, o.p.s.

31.12. 2019

sestavený k

Chodská 1281/30
120 00 Praha - Vinohrady

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

373

(931) 093

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Právní forma

o.p.s.

IČO

24228630

Název ukazatele

A.
I.
1.
2.
4.
5.
6.
III.
10.
11.
13.
IV.
15.
V.
18.
19.
22.
VI.
23.
VII.
28.

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

Náklady

7 128
2 755
521

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Nákladové úroky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba na použití rezerv a opravný

Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté příspěvky

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

Náklady celkem

celkem
8

395
395

7 523
3 150
521
381
1
11
2 236
4 099
3 150
937
12
7
7
17
3
1
13
245
245
6
6
7 524

381

1
11
2 222
4 099
3 150
937
12
7
7
17
3
1
13
245
245
6
6
7 129

Osobní náklady

7

14

395

Okamžik sestavení:

25.06.2020
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

KOKOZA, o.p.s.

31.12. 2019

sestavený k

Chodská 1281/30
120 00 Praha - Vinohrady

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Právní forma

o.p.s.

IČO

24228630

Název ukazatele

B.
I.
1.
II.
3.
4.
III.
IV.
10.
C.
D.

Výnosy

7 026
4 573
4 573
326
273
53
2 077
2 077
50
50
7 026
- 103
- 103

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy

Jiné ostatní výnosy

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Odesláno dne:

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :

7

celkem
8

1 095

8 121
4 573
4 573
326
273
53
3 172
3 172
50
50
8 121
597
597

1 095
1 095
1 095
700
700

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ LANKAŠOV

Datum sestavení:

25.06.2020

PREMIER system ver. X7 © 1995-2

28.

6
7 129

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

Náklady celkem

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

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

KOKOZA, o.p.s.

31.12. 2019

sestavený k

Chodská 1281/30
120 00 Praha - Vinohrady

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Právní forma

o.p.s.

IČO

24228630

Název ukazatele

B.
I.
1.
II.
3.
4.
III.
IV.
10.
C.
D.

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

Výnosy

7 026
4 573
4 573
326
273
53
2 077
2 077
50
50
7 026
- 103
- 103

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy

Jiné ostatní výnosy

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Odesláno dne:

Razítko :

6
7 524

395

Podpis odpovědné
osoby :

7

celkem
8

1 095

8 121
4 573
4 573
326
273
53
3 172
3 172
50
50
8 121
597
597

1 095
1 095
1 095
700
700

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ LANKAŠOV

Datum sestavení:

25.06.2020

PREMIER system ver. X7 © 1995-2
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