
 

 

 

 

 

Slovo na úvod 

Vážení přátelé Libertariánského institutu, dovolte nám zde 

uvést naše nové počínání, tj. Newsletter LI, který budeme vydávat 

měsíčně, abychom nejen informovali o naší činnosti, ale zároveň 

vám tímto prokázali náš vděk, že nás podporujete, věříte nám a 

společně s námi bojujete za ochranu našich občanských práv a 

liberálních hodnot v ČR.  

Budeme vás informovat o všem, co nového se událo za 

uplynulý měsíc a zároveň, co plánujeme v blízké budoucnosti.   

Věříme, že budete s našimi aktivitami spokojeni a zůstanete nám 

věrni i nadále.   

S vřelým pozdravem,   

tým LI  
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   Co se již událo: 

 

 

 

5.2. 2017  

Připravili jsme tiskovou konferenci na téma zhoubného dopadu dotací na ekonomiku a 

společnost celkově. Plánujeme prezentovat výstupy našich analýz a případ Petra Fryče, kterému 

dotace zničili firmu. Jeho zastupování v boji o nápravu jsme převzali. 

Rozhovor Petra Fryče na idnes.cz 

11.2. 2017  

Na našem facebooku www.facebook.com/libertariani jsme spustili seriál na téma škodlivosti 

EET. Sledujte! 

 

16.2. 2017  

Konala se tisková konference našeho institutu – Dotace, co všechno lidé nevědí, protože netuší 

na co se zeptat.  

Tisková zpráva je k dispozici na tomto odkazu: www.libertarianskyinstitut.cz/tiskovka .  

Úplný záznam z TK je k dispozici na tomto odkazu.  

První ohlas na naši tiskovou konferenci byl v Novinkách. 

 

17.2. 2017  

Dotace jsou amorální a asociální, jen to lidem nikdo neříká. 

Ohlas naší tiskové konference v Halo novinách. 

Zatím nejprofesionálnější popis tématiky dotací tak, jak byla prezentována na naší TK dodaly 

Parlamentní listy. 

 

http://pardubice.idnes.cz/byvaly-majitel-tiskarny-se-bude-soudit-se-statem-f6v-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161031_2282795_pardubice-zpravy_msv
https://www.facebook.com/libertariani
http://www.libertarianskyinstitut.cz/tiskovka
https://www.youtube.com/watch?v=jrRcvKDCSSc
https://www.novinky.cz/ekonomika/429555-dotace-jsou-zamerne-slozite-a-podporuji-korupci-mysli-si-cesi.html
http://www.iprosperita.cz/analyzy/7853-dotace-co-vsechno-o-nich-lide-nevedi-protoze-netusi-na-co-se-ptat
http://www.halonoviny.cz/articles/prints/45040388
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dotace-delaji-z-lidi-vdecne-vazaly-je-to-jako-davat-transfuzi-z-leve-ruky-do-prave-a-polovinu-krve-vybryndat-Nejde-o-Capi-hnizdo-a-dalsi-prasarny-ale-o-reseni-systemu-burcuji-libertariani-475976
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21.2. 2017  

Setkali jsme se s panem senátorem Hajdou. Pan senátor slíbil podpořit jakékoliv podání na 

Ústavní soud, které by vedlo ke zjednodušení legislativy či odstranění zasahování státu do 

privátní sféry. Potvrzujeme tezi, že řešit problémy věcně, nikoliv politicky, je perspektivní! 

22.2. 2017  

Setkali jsme s panem senátorem Canovem. Pan senátor slíbil podepsat jakékoliv podání k 

Ústavnímu soudu, které povede k omezení rozpínavého státu. Pobavila jej možnost podání 

velkého zrušovacího návrhu k Ústavnímu soudu, kde bychom zrušili cca 90% právních předpisů, 

které jsou zbytné a pouze lidem komplikují život. 

23.2. 2017  

Domluvili jsme si schůzku s panem Kovářem (Unicorn) na konec března. Doufáme, že se nám 

podaří jej přesvědčit, aby naši iniciativu podpořil. 

24.2. 2017  

Proběhlo krátké setkání s viceguvernérem ČNB, Mojmírem Hamplem. Domluvili jsme se, že mu 

zašleme podklady, aby zhodnotil, zda nám může pomoci po odborné stránce. Velmi si slibujeme 

od jeho možné pomoci v analýze nákladu ztracené příležitosti v projektu „Kolik stojí stát“. 

 

27.2. 2017  

Zaslali jsme na soud upřesnění žaloby pana Petra Fryče (majitele zkrachovalé Východočeské 

tiskárny, kterého zastupujeme) na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Všem doporučujeme 

probrat se pořádně celou problematikou dotací. My se soustředíme na Operační program 

Podnikání a Inovace. Základním poznatkem je, že stát nezajímá, co dotace způsobí v 

hospodářské soutěži, pouze se (chaoticky) snaží utratit co nejvíce peněz. Je to jako za komunistů 

– nedaří se plnit plán (za komunistů to byl plán výroby, zde plán utrácení peněz), tak jej změníme 

a pak slavnostně prohlásíme za splněný. Strašidelné. 
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Co plánujeme v nejbližší době: 

Libertariánský institut 

Libertariánský institut  

Holečkova 36 

150 00 Praha 5 

 

+420 271 732 234 

+420 271 735 587 

info@libertariani.cz 

www.libertariani.cz 

  

- Připravujeme facebookovou výzvu k podepisovaní petice za vytvoření otevřeného 

prostoru ve školství a omezení vlivu státu v této oblasti. Petice na tomto odkazu. 

 

- Připravujeme facebookovou výzvu pro získaní podporovatelů v celé EU pro naši 

Evropskou občanskou inciativu. Stránky EOI na tomto odkazu: www.saveeurope.eu  
 

- Připravujeme spuštění projektu „Kolik stojí stát“. Jehož cílem je co nejpodrobnější 

analýza modelového příkladu zaměstnance a jeho „nákladů na stát“. V návaznosti na 

tento výpočet jsme provedli modelovou extrapolaci příjmů tohoto zaměstnance v 

podmínkách Libertariánské demokracie a konvergence těchto příjmů s analogickým 

zaměstnancem v SRN. Důraz je kladen na srozumitelnost výstupů pro laickou veřejnost s 

uvedením do souvislostí s konceptem Libertariánské demokracie. 

 

- V nejbližší době plánujeme zveřejnit několik zásadních sociologických výzkumů, jak lidé 

vnímají stát a svobodu, oblasti nespokojenosti se stavem veřejného sektoru v ČR, obranu 

vlastního života a majetku atd. 

 

- Plánujeme spustit webové stránky k „absurdním dotacím“. 

 

- Plánujeme zveřejnit řádu článků jak na aktuální společenská témata, tak i k tématům 

našich projektů. 

 

- Plánujeme zveřejnit naši alternativu řešení společenských problémů dnešního stavu a to – 

koncept možného „cílového stavu“ – koncept Libertariánské demokracie. 
 

http://www.libertariani.cz/
http://e-petice.cz/petitions/petice-za-vytvoreni-otevreneho-prostoru-pro-vzdelavani-v-cr.html
http://www.saveeurope.eu/

