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Úvod
Uhlí pomalu, ale jistě končí, nicméně to samo o sobě není zárukou klimatické spravedlnosti.
Záleží na tom, jakým způsobem se konec uhlí uskuteční a co uhlí nahradí. V roce 2021 se
Limity jsme my soustředily na proces vnitřní proměny. Shodli jsme se na nových cílích
a nových způsobech toho, jak chceme v hnutí Limity jsme my pokračovat. Znovu
a důkladněji jsme se věnovali spravedlivé transformaci uhelných regionů a to na Ústecku
a Karlovarsku. Od podzimu jsme se také intenzivně zaměřili na energetickou krizi a její
dopady na obyčejné lidi – ať už happeningy a politickým nátlakem nebo přímou pomocí.
Téma energetické chudoby a jejího propojení se spravedlivým přechodem od uhlí
k bezpečné, čisté a decentralizované energetice bude zásadním tématem roku 2022.

Shrnutí roku 2021
Nové cíle
Za posledních 5 let se zásadně proměnila veřejná debata o klimatu. Většina společnosti
chce zabránit klimatickému rozvratu. Klimatickou spravedlnost nám nezajistí jenom protesty
proti využívání uhlí, dnes potřebujeme také vědět, jaké kroky mají následovat. Naše nové
cíle jsou proto zaměřené na tři oblasti, energetickou demokracii, spravedlivou
transformaci a proměnu sociálně-ekonomických politik tak, aby fungovaly pro
všechny. Chceme přechod na OZE za podpory komunitních, obecních a družstevních
energetických projektů. Chceme spravedlivou transformaci – přechod na obnovitelné zdroje
energie za rozšiřování sociálních jistot nejen pro pracující v environmentálně náročných
odvětvích průmyslu. Chceme usilovat o důstojný život pro všechny a řešení sociálních
nerovností.

Trhlina! Podcast o vzpurnosti a tvoření
Stále vydáváme podcast Trhlina. Letos jsme vydali několik hlubších rozhovorů
s aktivistkami a aktivisty bojujícími za klimatickou spravedlnost a lidská práva
v zemích globálního Jihu, ale i o tom, že boj o klimatickou spravedlnost musí jít ruku v ruce
s dalšími snahami, například o demilitarizaci a zákaz vývozu zbraní do totalitních režimů,
nebo s divestmentem, tedy tlakem na banky a pojišťovny, aby přestaly finančně podporovat

klimaticky a sociálně škodlivé projekty a firmy. Všechny epizody jsou zdarma dostupné
na různých podcastových platformách.

Zastavme špinavé prachy
Na jaře jsme spustili dlouhodobou koaliční kampaň, která má donutit pojišťovny a banky, aby
přestaly podporovat klimaticky škodlivé – fosilní – projekty a firmy. Na této kampani
spolupracujeme s Re-setem: platformou pro sociálně ekologickou transformaci, Fridays for
Future, Parents for Future, Doctors for Future a Univerzitami za klima, stejně jako s celou
řadou menších skupin a individuálních lidí po celé republice. Naším cílem je upozorňovat
na příčiny změn klimatu a aktivně vystupovat proti institucím, které se na devastaci
planety podílejí. Jsme součástí mezinárodního hnutí, které usiluje o přesměrování
financí z fosilního průmyslu směrem k ekonomice budoucnosti založené
na udržitelnosti a spravedlnosti. Požadujeme, aby banky pojišťovny a investiční fondy
neprodleně přestaly podporovat fosilní průmysl a přesměrovaly peníz do čistých
obnovitelných zdrojů energie.
Zastavme špinavé prachy spustila webové stránky, které vyvolaly okamžitou reakci, lidé
začali kontaktovat své banky s řadou otázek či přecházet jinam. Pravidelně monitoruje banky
a pojišťovny a jejich nové smlouvy i veřejné sliby a pomocí různých taktik je tlačí
k zodpovědnosti a transparentnosti. Takovými metodami jsou například „twitter storms“, ale
i demonstrace, happeningy a další intervence do veřejného prostoru.
Během Akčních dní proti špinavému pojištění v červnu proběhly ve více než deseti městech
napříč republikou různorodé akce a happeningy, které upozornily na to, že pojišťovny Allianz,
Generali a Kooperativa mají díry ve své klimatické politice. Kooperativa a Generali nedávno
díky tlaku veřejnosti slíbily, že přestanou pojišťovat uhelné elektrárny společnosti ČEZ,
žádná z pojišťoven už od roku 2022 nepojistí ani elektrárnu Počerady. To ale nestačí. Proto
jsme je vyzvali, aby přestaly pojišťovat nejen veškeré uhelné projekty, ale i fosilní plyn.

Druhá Klimajízda spravedlivou transformací
Na konci srpna jsme znovu uspořádali Klimajízdu na kolech po západních a severních
Čechách. Předchozí rok jsme společně s místními lidmi vymýšleli, jak by regiony měly
vypadat po konci uhlí. Tentokrát jsme se jeli podívat na místa, kde se proměna regionu
odehrává již nyní. Setkali jsme se a debatovali s lidmi, kteří se věnují sociálním
a environmentálním tématům a svou praxí přispívají k rozkvětu regionů. Zeptali jsme
se jich, jak si budoucnost svého regionu představují. Někteří z nich se tématu
spravedlivého odchodu od uhlí začali věnovat právě na popud loňské Klimajízdy!
Naše cesta začala v Chebu a pokračovala přes Vřesovou, Valeč, Kadaň, Chomutov, Most až
do Ústí nad Labem. Ve všech těchto městech a obcích jsme uspořádali debaty, nebylo
výjimkou, že taková debata byla první příležitostí pro krajské politiky setkat se s lidmi,
kteří přítomnost i útlum uhelného průmyslu pociťují na vlastní kůži každý den. Povedlo
se nám také v Karlovarském a Ústeckém kraji celou záležitost spravedlivé transformace
medializovat a zároveň jsme spustili petici za to, aby se přechod od uhlí plánoval
transparentně a se zapojením veřejnosti. Posíleni zájmem místních lidí o jejich
budoucnost začaly naše členky a členové ze severozápadu aktivně vyjednávat
s vedením krajů. Jak dosáhnout toho, aby spravedlivá transformace opravdu pomohla
obyčejným lidem, a peníze neskončily v rukou společností, které kraj dlouhodobě devastují?
To jsou otázky, kterým se hnutí Limity jsme my věnuje i nadále.

Klimatické hnutí nezná hranic:
Slovenský klimakemp proti špinavému plynu a boj proti dálnici
napříč národním parkem ve vídni
Protože klimatická krize nezná hranic a největší vinu na ní nesou nadnárodní giganti,
nemohou hranice omezovat ani nás. Naší velkou prioritou v letošním roce bylo podpořit
historicky první Klimakemp na Slovensku. Ten se stavěl proti postavení nového
terminálu na nebezpečný fosilní zkapalněný plyn. Plyn není o nic méně fosilní palivo než
uhlí a rozhodně není řešením extrémního množství emisí, které má současný
ekonomický systém na svědomí. Proto jsme organizovali společnou cestu na Slovensko a
snažili se poskytnout zkušenosti i materiál, abychom tamější Klimakemp podpořili.

Hned po slovenském Klimakempu založily spřízněné kolektivy v Rakousku okupační kemp
u Vídně. Navzdory rakouské ambiciózní klimatické politice se městská samospráva snaží
stavět novou dálnici. Jak ale říká zákon dopravní indukce, čím víc silnic, tím víc aut. Stejně
jako u energetiky, kde platí, že nové plynové terminály jen prohloubí závislost na fosilních
palivech a že by se místo nich mělo investovat do obnovitelných čistých zdrojů a modernizaci
energetické soustavy, tak u dopravy platí, že je potřeba investovat více do udržitelné
hromadné železniční dopravy a cyklistické infrastruktury, než stavět nové dálnice. Kvůli této
by se navíc zničily jedny z mála kusů přírody v rakouské metropoli a především se
narušil vzácný ekosystém národního parku Lobau. Staleté stromy, které v něm rostou,
jsou navíc zatím nejúčinnějším způsobem, jak snižovat emise oxidu uhličitého. Dokud
budou lidé v okolí Lobau kempovat, dálnici nebude možné postavit a získá se tím čas
na přesvědčování politiků. Limity jsme my se proto snažily během podzimu a zimy
poskytovat lidem v okupačním táboře mediální, organizační a materiální podporu. V tom
budeme pokračovat i v následujícím roce, dokud projekt šílené dálnice společně
nezastavíme!

STUDENÁ SPRCHA pod stromeček
Na podzim začaly kvůli vyšponovaným cenám energie krachovat některé energetické
společnosti a stovky tisíc lidí se ocitly ze dne na den ve složité situaci, u které nebylo
jasné, jestli budou mít doma teplo a jestli na to budou mít peníze. My jsme proto ve
spolupráci s Hnutím Duha sepsali konkrétní rady, které lidem měly pomoct se zorientovat,
vědět, jaké mají práva a možnosti. Tyto letáčky s informacemi jsme pak roznášeli po
městech, zejména kolem front, které stály před pobočkami energetických dodavatelů a
snažili jsme se tak lidem co nejpříměji pomoct.
Kromě toho jsme ale uspořádali happening před Ministerstvem průmyslu a obchodu, po
kterém jsme požadovali, aby do řešení této krize zasáhlo. Před hlavním vchodem
ministerstva jsme si v prosinci dali studenou sprchu, symbolický projev solidarity s lidmi, na
které energetická krize dopadla. Tématu energetické krize a energetické chudoby se
budeme muset věnovat čím dál více. Její řešení už dlouho vidíme v komunitně či obecně
vlastněných obnovitelných zdrojích energie, které v České republice v některých obcích
fungují už víc než deset let. Doufáme, že tato krize a její dalekosáhlý dopad pomůže
zjednodušit rozvoj spravedlivé, čisté a dostupné energie pro všechny.

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
Lush GmbH.

Přehled o příjmech a výdajích k 31.12.2021

IČ 05663601
Registrace u Městského soudu
v Praze, L 67538

Limity jsme my, z.s.
Sokolovská 428/130
186 00 Praha 8

číslo
řádk
u

A. PŘÍJMY

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Prodej zboží
01
Prodej výrobků a služeb
02
Příjmy z veřejných sbírek
03
Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)
04

401

401

133

133

534

534

Přijaté členské příspěvky
05
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
06
Ostatní
07
Průběžné položky
08
Kursové rozdíly
09
Příjmy celkem
10
B. VÝDAJE

*******

*******

*******

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
01
Materiál
02

19

19

322

322

35

35

Zboží
03
Služby
04
Mzdy
05
Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
06
Ostatní osobní výdaje
07
Ostatní
08
Průběžné položky
09
Kursové rozdíly
10
Výdaje celkem
11

376

0

376

Rozdíl příjmů a výdajů
99
Právní forma:

spolek

Předmět činnosti

ochrana přírody, krajiny a životního
prostředí

158
0
158
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky

Přehled o majetku a závazcích
k 31.12.2021
IČ 05663601
Registrace u Městského soudu v
Praze, L 67538

Limity jsme my, z.s.
Sokolovská 428/130
186 00 Praha 8

čísl
o
řád
k
u

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:

spolek

Předmět činnosti

ochrana přírody, krajiny a životního
prostředí

Stav
k prvnímu dni
účetního
období

k poslednímu dni účetního
období

01

0

0

02

0

0

03

0

0

04

4

1

05

524

684

06

0

0

07

0

0

08

0

0

09

0

0

10
čísl
o
řád
k
u

528

685
Stav

k prvnímu dni
účetního
období

k poslednímu dni účetního
období

21

0

0

22

0

0

23

0

0

99

528
685
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky

Příloha k účetní závěrce 2021

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 členů Výboru
stanovuje Členská schůze. V roce 2021 došlo ke změně stanov a členem výboru se stali Jakub
Mácha a Robert Vlček. Přestal jim být Josef Patočka. 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 31.12.2021 za kalendářní rok 2021.
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
archivu spravovaném 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)

401

Ostatní

133

Příjmy celkem

534

Materiál

19

Služby

322

Ostatní

35

Výdaje celkem

376

Rozdíl příjmů a výdajů

158

Přehled o majetku a závazcích k 31.12.

Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

1

Peněžní prostředky na bankovních účtech

684

Majetek celkem

685

Závazky celkem

0

Rozdíl mezi majetkem a závazky

685

Doplňující údaje k výkazům

Spolek nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Spolek nevlastní žádné majetkové účasti.
Spolek v roce 2021 neměl žádné zaměstnance ani závazky na sociálním či zdravotním pojištění či
daňové nedoplatky.
Spolek v roce 2021 nevykonával žádnou vedlejší výdělečnou činnost.

Spolek v roce 2021 získal tyto dary a granty:
Dary od fyzických a právnických osob
Lush GmbH
Dary a granty celkem

340 747,28 Kč
60 000 Kč
400 747,28 Kč

Spolek nezískal žádné dotace z veřejných zdrojů.
Členské příspěvky nejsou stanoveny.
Spolek v roce 2021 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

