
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohousing CZ, z. s. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COHOUSING.CZ, z. s. 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

 

4 
 

 

Obsah zprávy  

1. CHARAKTERISTIKA SPOLKU ............................................................................... 5 

1.1 POSLÁNÍ ............................................................................................................................. 5 

1.2 CÍLE ..................................................................................................................................... 5 

1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................... 5 

2. ČINNOST SPOLKU V ROCE 2015 ......................................................................... 6 

2.1 ČLENSKÁ SCHŮZE............................................................................................................. 6 

2.2 OSTATNÍ ČINNOSTI ........................................................................................................... 6 

3. FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLKU ................................................................................ 8 

3.1 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2015 .................................................................................... 8 



COHOUSING.CZ, z. s. 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

 

5 
 

1.    CHARAKTERISTIKA SPOLKU 

1.1 POSLÁNÍ 

Hlavním posláním spolku Cohousing CZ, z. s. (dále jen „spolek“) je shromažďování informací 

o cohousingu a senior cohousingu, shromažďování informací o plánovaných akcích od ostatních 

osob/skupin osob, zabývajícícíh se v ČR cohousingem, monitoring českých (případně i zahraničních) 

médií, vytváření databáze kontaktů na osoby/skupiny osob, které se o téma cohousingu (i téma 

komunitního bydlení) v ČR zajímají a případně se mu různými způsoby aktivně věnují.     

Mezi hlavní činnost spolku patří též publikace shromážděných informací, odborných i populárně 

naučných článků, pořádaných akcí, fotografií, apod. na webovém informačním portále 

www.cohousing.cz (včetně provozování a rozvoje portálu). 

Spolek svým posláním bude, dle ústní dohody z ustavující schůze, plynule navazovat na 

dosavadní činnost neformální, oficiálně nezaregistrované, platformy, Cohousing CZ, která fungovala 

okolo webového informačního portálu, www.cohousing.cz, od prosince 2008.  

1.2 CÍLE 

Hlavními cíly spolku jsou: 

- poskytování informací o cohousingu a senior cohousingu široké laické i odborné veřejnosti 

v České republice, zejména prostřednictvím webového informačního portálu www.cohousing.cz a 

pořádáním přednášek a workshopů, 

- zprostředkování kontaktů mezi zájemci o bydlení v cohousingu, osobami, které by se s tématem 

mohly setkat při výkonu své profese, a odborníky (tj. vědeckými i pedagogickými pracovníky, doktorandy 

a studenty), věnujícím se komunitnímu bydlení na akademické půdě.  

- zapojení do existující (zatím stále neoficiální, ale velmi aktivní) mezinárodní platformy, zabývající 

se výzkumem cohousingu a výměnou cenných teoretických i praktických zkušeností, za účelem 

předávání informací v českém prostředí. 

1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název: Cohousing CZ, z. s. 

Adresa: Nad Krocínkou 427/10, 190 00 Praha 9, Česká Republika 

IČO: 033 48 377 

Bankovní spojení: 2100680946/2010 (FIO Banka) 

E-mail: info@cohousing.cz 

http://www.cohousing.cz/
http://www.cohousing.cz/
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2.   ČINNOST SPOLKU V ROCE 2015 

2.1 ČLENSKÁ SCHŮZE  

26. 03. 2015 – 1. členská schůze. Na schůzi byly řešeny zejména následující body:  

- zvýšení členského poplatku,  

- hledání dalších zdrojů financování spolku,  

- celková koncepce a organizace workshopu či série workshopů,  

- evidence spolkových aktivit a vedení databáze kontaktů,  

- podání projektu COST.EU 2015.  

Více info viz Zápis ze schůze. 

2.2 OSTATNÍ ČINNOSTI 

12. 01. 2015 - osobní konzultace se zájemci o vybudování senior cohousing v obci Koclířov, okres 

Svitavy (Veronika Bešťáková). 

Leden 2015 - Jana Kubcová oslovena pro přednášku o cohousingu pro městské muzeum 

v Olomouci – přednáška nakonec realizována nebyla (zájem stran muzea ustal). 

Březen 2015 – arch. Václav Krajc oslovuje spolek ohledně konzultace nad cohousingem a senior 

cohousingem a využití dotace stran MMR ČR (akce pro investora). 

24. 03. 2015 - po dvou měsících intenzivní spolupráce byla odeslána přihláška s názvem 

Collaborative research on collaborative housing, do mezinárodního grantového programu COST.EU 

2015. Program podporuje „networkingové“ a publikační aktivity vybraných projektů. Hlavním řešitelem 

projektu je TU Delft, Holandsko. Spolek Cohousing CZ, z. s. byl oficiálně zaregistrován jako spoluřešitel 

(Secondary Proposer). Projektu se celkem zúčastnilo 14 zemí EU, resp. 29 osob z různých vědeckých 

institucí i neziskových organizací, zabývajících se komunitním bydlením a cohousingem. Projekt nebyl 

úspěšný, nicméně již existující a dobře spolupracující mezinárodní konsorcium rozhodlo, že projekt 

znovu podá na jaře 2016. 

26. 03. 2015 – schůzka s doc. Janou Šafránkovou, MÚVS ČVUT, ohledně COSTu 2015 a další 

případné spolupráce. 

27. 03. 2015 – periodikum ERA21 – výzva k zodpovězení otázek o aktuálním stavu cohousingu 

v ČR. 
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14. 5. – 17. 5. 2015 – pozvánka na Intentional Communities Day v různých zemích EU (zejména 

Nizozemí, Francie, Belgie) 

15. 12. 2015 – ze spolku vystoupila na základě vlastní žádosti jeho řadová členka Veronika Jíšová. 

Další konkrétní aktivity, záměry, projekty, které byly konzultovány stran spolku: 

- Záměr vybudovat cohousing v obci Jeneč. 

- Projekt vybudovat komunitní bydlení pro seniory, Residence 55+. 

- Záměr vybudovat komunitní bydlení pro seniory v obci Hoštka. 

- Záměr vybudovat komunitní bydlení pro seniory na Brněnsku. 

- Záměr vybudovat cohousing 55+ v Praze. 

- Záměr vybudovat komunitní bydlení v Boskovicích. 

- Záměr vybudovat „společné bydlení“ v oblasti Praha-Západ. 

- Nabídka pozemků pro zájemce o cohousing v obci Lešany. 

- Konzultace bakalářských a magisterských prací (4 studenti, z toho jedna diplomová práce). 

- Vydání publikace Europe – Co-operative Housing, do níž přispěla svým článkem o situace 

okolo cohousingu v ČR také Veronika Bešťáková 

Další obecné aktivity: 

- Další nezaevidované jednorázové úvahy o vybudování cohousingu či senior cohousingu. 

- Nárůst zájmu o cohousing na FB stránkách spolku. 
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLKU 

3.1 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2015 
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Zapsala: Veronika Bešťáková, předsedkyně spolku 
Ověrila: Jana Kubcová, místopředsedkyně spolku                                                                            V Praze, dne 31. 01. 2016 


