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Úvod
Loňský rok se nesl ve znamení pandemie. Ta nás donutila nejen změnit způsob naší práce,
který se musel z velké části přesunout do online prostředí a omezil radost z potkávání se
a vzájemného vzdělávání. Také ale razantně ubrala mediální prostor klimatické krizi, na
kterou jsme od roku 2017 čím dál úspěšněji upozorňovali. Ačkoliv pandemie v některých
částech světa utlumila ekonomický provoz, klimatickou krizi zásadně nezpomalila a my jsme
hledali nové taktiky, jak usilovat o její řešení.
Kromě pandemie ale mělo v roce 2020 vrcholit jednání tzv. uhelné komise, jež vznikla
na nátlak klimatického hnutí o rok dříve, a která měla rozhodnout o roce ukončení těžby
a spalování uhlí. Současně se spustily první kroky k tzv. spravedlivé transformaci, která
má zajistit sociálně-ekonomickou obnovu regionů do té doby závislých na uhelném průmyslu.
Jestliže jsme do té doby vytvářeli nátlak přímými akcemi občanské neposlušnosti,
nyní jsme museli najít způsoby, jak organizovat lidi a vytvářet politický nátlak bez
rizika šířit nákazu Covidem-19.

Shrnutí roku 2020
Pomoc zemědělcům a zemědělkyním
Klimatická krize způsobuje drastické sucho a pandemie úbytek pracovních sil v zemědělství.
Od března jsme proto organizovali výjezdy na farmy, abychom tam dobrovolně pomáhali
a také se učili o tom, jak sucho dopadá přímo na farmáře a farmářky. Klimatická
spravedlnost se totiž kromě bezodkladného konce uhlí neobejde ani bez transformace
zemědělství. Velcí agrobaroni ničí půdu masivním používáním pesticidů a umělých hnojiv,
vysazují řepku a jiné paliva první generace, čímž zabírají půdu pro pěstování plodin k jídlu.
Potřebujeme ekologické formy zemědělství a podporu pro malé zemědělce, kteří se umí
starat o krajinu. O vytváření spojenectví s farmářkami a farmáři proto budeme usilovat
i nadále.

Trhlina! Podcast o vzpurnosti a tvoření
V dubnu jsme začali vydávat vlastní podcast. Ten aspoň částečně nahradil možnost potkávat
se při akcích neformálního vzdělávání, jaké jsme dělali do té doby, a zároveň nám umožnil
zvát hostky a hosty z jiných zemí a kontinentů. Za loňský rok jsme vydali 29 epizod
zaměřených na souvislosti klimatické krize, energetiky, ekonomiky, pandemie,
technologií, umění, historie, filosofie a v neposlední řadě na sdílení zkušeností od

hnutí v zahraničí, od Běloruska, přes Německo po Jižní Ameriku. Všechny epizody jsou
zdarma dostupné na různých podcastových platformách.

Shell musí padnout
V květnu jsme se zapojili do mezinárodní kampaně Shell must fall. V poslední době tato
firma žádala veřejné peníze, aby mohla přežít. Přitom pokud se chceme vyhnout nejhorším
dopadům klimatické krize, tak potom musí ropa, uhlí a plyn zůstat pod zemí. Ropný průmysl
nemůžeme zachraňovat, naopak se jej musíme zbavit a pomoct lidem, kteří jsou v ropném
průmyslu zaměstnaní. Zaměstnanci Shellu, kteří v průměru vydělávají 170x méně než
generální ředitel, jsou stejnými oběťmi jako lidé, na které klimatická krize dopadá
nejhůře. Společně s hnutími Extinction Rebellion a Univerzity za klima jsme uspořádali
protest na třech benzínových stanicích v Praze a dalších místech v Česku. Firmy jako
Shell vydělávají na ničení planety pro obří zisk několika akcionářů, kteří se právě 19. května
sešli na valné hromadě v Haagu. Podobné akce probíhaly i v dalších zemích. Protože
klimatickou krizi nejvíc způsobují nadnárodní korporace, budeme se i nadále
organizovat s klimatickými hnutími v zahraničí.

Demonstrace Poslední kapka
Drastická sucha, přívalové deště a záplavy a také rozvolnění protipandemických opatření:
v červenci jsme spolu s dvanácti dalšími environmentálními organizacemi uspořádali
demonstraci Poslední kapka: společně za zdravou krajinu! Pochodu Prahou s proslovy
a happeningy na Karlově mostě a před ministerstvy průmyslu a obchodu a
zemědělství se zúčastnilo přes pět set lidí. Podařilo se tak nejen stupňovat nátlak na
zodpovědné politiky a političky, ale byla to také příležitost po měsících izolace znovu propojit
důležité aktéry v boji za klimatickou spravedlnost, jakými jsou například farmářky, aktivistky
nebo právničky z Klimatické žaloby.

Klimajízda za spravedlivou transformaci
Mezi 14. a 21. srpnem jsme se vydali na kolech na Klimajízdu Sokolov – Ústí. Během ní
jsme společně cestovali na kolech severními Čechami, potkávali se a debatovali s místními
a žádali spravedlivou transformaci pro uhelné regiony. Uspořádali jsme také několik debat
o budoucnosti uhelných regionů po konci uhlí, zastavili jsme se také v Horním Jiřetíně,
Lounech nebo v litvínovském komunitním centru Libuše. Politici a političky v uhelných
regionech se k tématu spravedlivé transformace vůbec nevyjadřovali, natož aby se pokoušeli
zjistit, jak ji provést správně v zájmu místních lidí. Klimajízda tak byla bez nadsázky
jedinou událostí, v níž mohli obyčejní lidé vyjádřit svá přání a obavy z nadcházejících
změn. S lidmi s uhelných regionů se budeme v roce 2021 dále organizovat a usilovat
společně o doopravdy spravedlivou transformaci.

Akční dny proti uhlí
Protože v září měla rozhodnout Uhelná komise o tom, v jakém roce skončí uhlí, rozhodli
jsme se jim opět vzkázat, že včera bylo pozdě a že pokud budou v těžbě a spalování uhlí
chtít pokračovat, budeme jim bránit vlastními těly. Protesty byly různorodé, pokojné
demonstrace Za budoucnost bez uhlí před elektrárnou Počerady, organizované
ekologickými organizacemi i místními spolky, se účastnilo několik stovek lidí. V dole Vršany
současně probíhala nenásilná akce občanské neposlušnosti, kde se do cesty fosilnímu
průmyslu postavilo vlastními těly přes sto lidí, a společnými silami zablokovali chod rypadel.
Uhelná komise se rozhodla přesunout své rozhodnutí na konec listopadu.

Stínová uhelná komise
V průběhu celého roku také fungovala Stínová uhelná komise, jejíž vznik jsme iniciovali
a poskytovali jí organizační zázemí. Oslovili jsme širokou škálu lidí, které podle nás měli
oslovit ministři Brabec a Havlíček do své vládní uhelné komise - například lidi žijící
v uhelných regionech (nevystačit si se “zástupci veřejnosti”, kteří zároveň pracují pro
uhlobarony) nebo odborníky na klima a energetiku (nikoliv popírače klimatické změny) či
socioložky, které dovedou přemýšlet v souvislostech o sociálních aspektech či proměnách
trhu práce (a ne zkrátka odložit řešení sociálních aspektů ukončení uhlí na neurčito).
Stínová uhelná komise zveřejňovala průběžné zprávy a doporučení a především podrobné
závěrečné stanovisko ohledně útlumu uhlí v České republice (na rozdíl od vládní uhelné
komise, která nezveřejňovala ani zápisy ze svých schůzí). Stala se tak viditelnou
a slyšitelnou opozicí vládní komise. Ačkoliv vláda nakonec rozhodla o konci uhlí až v
roce 2038, toto rozhodnutí stojí na vratkých základech. Po jeho zveřejnění někteří
členové z komise odstoupili. Odborné a se zapojením místních lidí vytvořené
Stanovisko Stínové uhelné komise ke konci uhlí jsme zároveň odeslali desítkám

adresátek a adresátů z české i evropské politiky a v nátlaku na co nejrychlejší konec
uhlí budeme pokračovat.

Okupace ministerstev, vlády a čezu
Několik týdnů před rozhodnutím vládní uhelné komise jsme společně s Fridays for Future,
Univerzitami za klima a Extinction Rebellion uspořádali symbolickou okupaci. Začali jsme
v půlce listopadu před Ministerstvem životního prostředí (známé též jako Ministerstvo
životního selhání Richarda Brabce), po dvou týdnech jsme ji ale rozšířili také před budovy
Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřad vlády a sídlo ČEZu. Desítky lidí navzdory zimě skoro
měsíc zabíraly veřejný prostor před sídly institucí, které jsou za klimatickou krizi v Česku
nejvíc zodpovědné a měnily ho v prostor vzájemného vzdělávání, kultury a solidarity. Ačkoliv
vládní uhelná komise přecejen rozhodla o konci uhlí v roce 2038, nesmyslnost tohoto
rozhodnutí spolu s příjemnou otevřenou atmosférou okupací přivedla ke klimatickému
aktivismu řadu nových tváří.

Poděkování
V hnutí Limity jsme my fungujeme nehierarchicky a nemáme žádné placené pozice. Přesto
potřebujeme peníze a to nejčastěji na pokrytí materiálu na naše přímé akce občanské
neposlušnosti, demonstrace, okupace, ale i vzdělávací aktivity, tisk letáčků a plakátů aj.
Děkujeme proto všem soukromým dárkyním a dárcům za vaše příspěvky, bez kterých
bychom nemohli hnutí za klimatickou spravedlnost dále rozšiřovat! Právě tyto dary tvoří
největší část našeho financování. Dále děkujeme nadaci Tides Foundation a Good Move
gmbH / Guerilla Foundation.

Přehled o příjmech a
výdajích

Přehled o příjmech a výdajích
k 31.12.2020

pro pobočné spolky
které vedou jednoduché
účetnictví

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tis. Kč )
Limity jsme my, z.s.
Sokolovská 428/130
186 00 Praha 8

Registrace u Městského
soudu v Praze, Vložka

L 67538

číslo
řádk
u

A. PŘÍJMY
Prodej zboží

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

01

Prodej výrobků a služeb

02

Příjmy z veřejných sbírek

03

Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)
Přijaté členské příspěvky

04

540

540

11

11

551

551

05

Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
Ostatní

06
07

Průběžné položky

08

Kursové rozdíly

09

Příjmy celkem

10

B. VÝDAJE

*******

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál

*******

01
02

Zboží

*******

140

140

479

479

101

101

03

Služby

04

Mzdy

05

Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
Ostatní osobní výdaje

06
07

Ostatní

08

Průběžné položky

09

Kursové rozdíly

10

Výdaje celkem

11

720

0

720

Rozdíl příjmů a výdajů

99

-169

0

-169

Právní forma:

spolek

Předmět činnosti

ochrana přírody, krajiny a životního
prostředí

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Přehled o majetku a závazcích
k 31.12.2020
( v celých tis. Kč )

Název a sídlo účetní
jednotky
Limity jsme my, z.s.
Sokolovská 428/130
186 00 Praha 8

Registrace u Městského
soudu v Praze, Vložka

L 67538

A. MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek (v zůstatkové ceně)
Dlouhodobý hmotný majetek (v zůstatkové ceně)
Finanční majetek (cenné papíry, peněžní vklady, aj.)
Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby
Pohledávky
Úvěry a zápůjčky poskytnuté
Ostatní majetek
Majetek celkem ( Ř. 01 až 09 )

B.
ZÁVAZKY
Závazky
Úvěry a půjčky přijaté
Závazky celkem ( Ř. 21 + 22 )

Rozdíl majetku a závazků ( Ř 10 - 23 )

Právní forma:

Předmět činnosti

spolek

ochrana přírody, krajiny a životního prostředí

Stav

číslo
řádk
u

k prvnímu dni účetního
období

k poslednímu dni účetního
období

01

0

0

02

0

0

03

0

0

04

29

4

05

666

524

06

0

0

07

0

0

08

0

0

09

0

0

10

695

528
Stav

číslo
řádk
u

k prvnímu dni účetního
období

k poslednímu dni účetního
období

21

0

0

22

0

0

23

0

0

99

695

528

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha k účetní závěrce 2020

Spolek:

Limity jsme my

Sídlo:

Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha

IČ:

05663601

Obecné údaje
Spolek Limity jsme my byl založen na ustavující schůzi 27.11.2016. Do veřejného rejstříku byl zapsán
18.1.2017 pod spisovou značkou L 67538 vedenou u Městského soudu v Praze.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Jménem spolku jedná Výbor. Počet člen ů Výboru
stanovuje Členská schůze. V roce 2020 měl Výbor dva členy a to Jitku Nesrstovou a Josefa Patočku.
Členové Výboru svou funkci vykonávají bezplatně.
Účelem spolku Limity jsme my je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí; popularizace tématu
změny klimatu a negativních důsledků těžby a spalování uhlí; prosazování odklonu české energetiky
od uhlí podpora dlouhodobého a udržitelného rozvoje společnosti, využívání šetrných zdrojů energie
a efektivní nakládání se zdroji, materiály a odpady; ochrana veřejného zdraví; vzdělávání a podpora
aktivistů a dobrovolníků podpora širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního
prostředí, ochrany přírody a krajiny a ochrany lidských práv a svobod; propagace a prosazování
principů občanské společnosti; spolupráce s jinými subjekty u nás i v zahraničí.

Účetní metody
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb. o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 325/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2020 za kalendářní rok 2020.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).
Spolek vede jednoduché účetnictví. Účetní záznamy (peněžní deník, kniha pohledávek a závazků a
ostatní evidence) jsou vedeny online. Účetní doklady jsou uchovávány v účetním archívu
spravovaným statutárními orgány.
Účetní záznamy byly v deníku a dalších evidencích prováděny průběžně v účetním období po
vystavení účetního dokladu.

Přehled příjmů a výdajů

Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)
Ostatní

540
11

Příjmy celkem

551

Materiál

140

Služby

479

Ostatní

101

Výdaje celkem

720

Rozdíl příjmů a výdajů

-169

Přehled o majetku a závazcích k 31.12.

Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

4

Peněžní prostředky na bankovních účtech

524

Majetek celkem

528

Závazky celkem

0

Rozdíl mezi majetkem a závazky

528

Doplňující údaje k výkazům
Spolek nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Spolek nevlastní žádné majetkové účasti.
Spolek v roce 2020 neměl žádné zaměstnance ani závazky na sociálním či zdravotním pojištění či
daňové nedoplatky.
Spolek v roce 2020 nevykonával žádnou vedlejší výdělečnou činnost.

Spolek v roce 2020 získal tyto dary a granty:
Dary od fyzických a právnických osob
The Tides Foundation
Good Move GmbH / Guerilla Foundation

Dary a granty celkem

394,977.51 Kč
106,791.60 Kč

38,155.70 Kč
539,924.81 Kč

Spolek nezískal žádné dotace z veřejných zdrojů.
Členské příspěvky nejsou stanoveny.
Spolek v roce 2020 neposkytl žádné dary.
Spolek v souladu se zákonem o dani z příjmů v platném znění v daném účetním období nevykázal
povinnost odvádět daň z příjmů.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným
souvislostem.

Sestavila Jitka Nesrstová, členka výboru

