
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Sociologický průzkum Libertariánského institutu: „Co nás stojí stát?“ 
 
 
Libertariánský institut si nechal vypracovat sociologický výzkum zaměřený na 
vnímání daňové a nedaňové zátěže ze strany státu. Z výzkumu mj. vyplývá, že 
daňové zatížení vnímají naši občané jako velmi vysoké a souhlasí s tím, že je 
stát připraví o příliš vekou část peněz.  
 
„Zjistili jsme, že lidé vlastně stále netuší, o kolik peněz je stát reálně připraví. Služby 
státu si cení na mnohem méně, než kolik z nich stát různými způsoby dostane“, 
podotýká Roman Kříž, ředitel Libertariánského institutu. 
 
Odhad občanů je výrazně nižší než reálný stav. Pokud by se mohli sami rozhodnout, 
byli by ochotni zaplatit 14 Kč z každé vydělané stokoruny.  
 
O skutečnosti, že zaměstnanci s mediánovým příjmem odevzdávají na všech daních 
a odvodech tři čtvrtiny svého výdělku, je pro naprostou většinu občanů 
překvapivou informací. 
  
Moderní stát, který by zajišťoval bezpečnost, justici, základní veřejnou správu a měl 
nízké zdanění, má silnou podporu u občanů. V případě dostatku financí by lidé byli 
ochotni si zaplatit či připlatit za vzdělání, zdravotní péči, sociální služby a 
bezpečnost. Téměř polovina občanů si myslí, že by státu mohlo stačit zdanění ve 
výši 10 %. 
 
„Obrazně řečeno – standardní zaměstnanec musí vyrobit čtyři cihly na to, aby si mohl 
jednu koupit. Zbytek mu vezme stát, který ho pak nutí doprošovat se dotací, dávek a 
dalších milodarů. Lidi si neuvědomují, jak je stát ponižuje a jak je staví do role 
almužníků“, podotýká k tomu Roman Kříž. 
 
Naprosté většině lidí rovněž vadí zadlužování státu, více než polovině vadí silně.  
 
„Provedli jsme dosud nejkomplexnější výpočet nákladů na stát, který jsme zveřejnili 
na www.kolikstojistat.cz. Součástí analýzy je i výpočet, že pokud by stát nebránil 
lidem v prosperitě, dosáhli by čeští zaměstnanci německé úrovně platů během 
zhruba osmi let“, uzavírá šokující informací ředitel Libertariánského institutu. 
 
V Praze dne 12.6.2017 
 
Kontakt pro novináře: 
Roman Kříž 
Předseda Libertariánského institutu 
Tel.: 603 412 666 

http://www.kolikstojistat.cz/


E-mail: roman.kriz@libertariani.cz 
 
Sledujte nás na: 
WWW: www.libertarianskyinstitut.cz  
FB: facebook.com/libertariani 
 
O Libertariánském institutu 
Libertariánský institut je protistátní propaganda-tank. Zabývá se systémovými 
otázkami, nikoli praktickou politikou. Jeho cílem je ozřejmit lidem, že stát není 
řešením společenských a ekonomických problémů, ale jejich příčinou. Libertariánský 
institut razí heslo „Stát je špatný sluha a zlý pán“. 
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