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Slovo předsedy Romana Kříže 
 

I v roce 2016 jsme cítili, jak se prohlubuje „blbá nálada“ mezi lidmi. Samozřejmě, nikdo si neřeže žíly,  

nevěší se, nedemonstruje…. neboť vlastně není jasné, proč by měl. Ekonomicky se daří, války jsou 

(stále ještě) daleko, uprchlíci zůstávají i nadále problémem virtuálním… přesto latentní diskomfort 

v lidech sílí.  

V roce 2017 jsme se soustředili především na dopracování konceptu Libertariánské demokracie jako 

životaschopného konceptu minimálního státu (podrobnosti na www.libertarianskademokracie.cz)  

Navázali jsme spolupráci s elektronickou verzí časopisu Reflex, kde se budeme snažit alespoň jednou 

týdně zveřejňovat postřehy a glosy pod jednotným názvem „Očima libertariána“, další mediální 

partnerství jsme domluvili s redakcí webzinu Neviditelný pes a blogu D-Fens.  

Pokračujeme v boji proti dotacím, píšeme články a navazujeme kontakty. V roce 2018 bychom rádi 

získali podporu mezi senátory a poslanci pro připravované podání k Ústavnímu soudu, jehož cílem je 

zamezit dalším dotacím do soukromého sektoru. 

Jsme rádi, že se nám pozvolna daří získávat příspěvky na naši činnost. Dotace nežádáme, nechceme 

veřejné peníze, budeme rádi za jakoukoliv vaši finanční nebo organizační pomoc. 

Má to cenu! 

Roman Kříž 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libertarianskademokracie.cz/
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Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace  
 
Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti propagace svobody a zlepšování postavení 
individuální svobody všech občanů České republiky 

poskytování materiálů sloužících k podpoře myšlenek svobody; 

vzdělávací a publikační činnost ve všech oblastech souvisejících se svobodou; 

aktivní účast na veřejných diskuzích k legislativní problematice; 

organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s účelem spolku. 

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší: 

výroba a distribuce podpůrných materiálů; 

vydavatelská činnost související s podporou účelu hlavní činnosti spolku; 

 

Orgány organizace 
 
Předseda Mgr. Roman Kříž 

 

Spolupracovníci: 
 

Michael Dunajevský 

František Knobloch 

Šárka Oharková 

Pavel Fexa 

Oldřich Zika 

Lucie Matoušková

Externí spolupracovníci: 
 

Jan Čmolík 

Václav Drábek 

Jana Hermanová 

Jan Rechnovský 

Václav Senjuk 

Pavel Smejkal 

David Forbelský 

Marek Jaklovský 

Karel Jára 

Michal Ketner 

Michael Kopecký 

Mikoláš Král 

David Král 

 

Jiří Kubíček 

Michal Kurz 

Pavel Kykal 

Ondřej Martínek 

Michal Nosek 

Tomáš Pajonk 

Martin Pánek 

Simona Lukešová 

Jan Tichý 

Zdeněk Král 

Kateřina Ramešová 

Martin Rumler 

Jan Šebelík 

Václav Veselka 

Urza 

Michal Zima 

Ivo Karas 

Lubor Adámek 

Martin Jaroš 

Roman Rous 

Jiří Taišl 

Tomáš Kráčmar 

Eva Kašparová 

Pavel Mises 

Václav Chalupa  

Tomáš Kube
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Činnost v roce 2017 
 

Sociologické výzkumy: 

Během roku jsme zveřejnili několik zásadních sociologických výzkumů. Namátkou vybíráme:  

- Sociologický výzkum na téma Co nás stojí stát. Cílem tohoto unikátního výzkumu bylo zjistit, 
jak občané ČR vnímají daňovou a nedaňovou zátěž ze strany státu.  

- Sociologický výzkum na téma „Míra spokojenosti občanů se stavem veřejného sektoru v 
ČR“. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak občané vnímají současný stav vybraných oblastí 
organizovaných státem.  

- Sociologický výzkum na téma „Stát a svoboda“. Cílem tohoto unikátního výzkumu bylo zjistit, 
jak občané vnímají důležitost svobody a jak vnímají stát jako překážku toho, aby si mohli o 
svých záležitostech a blahobytu rozhodovat sami.  

Všechny zveřejněné výzkumy k nahlédnutí zde: 

(http://www.libertarianskyinstitut.cz/ke-stazeni-sociologicke-vyzkumy/). 

 

Dotace a jejich dopad na ekonomiku a společnost: 

Připravili jsme tiskovou konferenci na téma zhoubného dopadu dotací na ekonomiku a společnost 
celkově. Rozhodli jsme se prezentovat výstupy našich analýz a případ Petra Fryče, kterému dotace 
zničili firmu. Převzali jsme jeho zastupování v boji o nápravu.  

Ve stručnosti shrnujeme naši dosavadní činnost v tomto případu: 

- Zaslali jsme na soud upřesnění žaloby pana Petra Fryče, majitele zkrachovalé Východočeské 
tiskárny, kterého zastupujeme.  

- Kontaktovali jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soustředíme se na Operační program 
Podnikání a Inovace.  

- Setkali jsme se se soudním znalcem, abychom probrali možnosti znaleckých posudků z 
oblasti hospodářské soutěže ovlivněné dotacemi.  

- K panu Fryčovi se přidávají další majitelé zkrachovalých a krachujících tiskáren. 
- V souvislosti se zastupováním pana Fryče a dalších tiskařů ve sporu proti státu jsme si 

vyžádali od Ministerstva průmyslu a obchodu podklady týkající se dotací šesti konkurentů.  
- Proběhlo setkání na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zástupci MPO byli seznámeni s tím, že 

požadavek 64 tisíc Kč za poskytnutí triviálních informací o dotacích pro 6 subjektů z programu 
OPPI je neakceptovatelný. Dohodlo se, že pro začátek budeme požadovat pouze část 
informací (u kterých se MPO nebude moci schovat za „mimořádně rozsáhlé vyhledávaní“).  

- Zástupci MPO zároveň vyslovili své přesvědčení, že žaloba na MPO kvůli zaslání některých 
požadovaných informací poštou místo datovou schránkou, je nesolidní. Zástupce LI je ujistil, 
že si nemají brát celou věc osobně, že povinnost používat datovou schránku je daná zákonem 
a škoda vzniklá nesprávným úředním postupem je standardní zákonný požadavek. Zákony 
zavazují nejen občany, ale i úřady.  

- Obdrželi jsme oficiální odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu, že neuznávají nárok pana 
Fryče na náhradu škody. Žaloba k soudu však stejně byla již podána a připravuje se podnět k 
Evropské komisi k anulovaní Operačního programu Podnikání a inovace. 

Byly podány výzvy na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci dalších postižených podnikatelů z 
oblasti polygrafického průmyslu, intenzivně pracujeme na podání soudních žalob v jejich případech. 

V souvislosti s našimi aktivitami proti dotacím, potkali jsme se s panem Svobodou, spolumajitelem 
Rock Café, jednoho z nejznámějších pražských rockových klubů.  

http://www.libertarianskyinstitut.cz/ke-stazeni-sociologicke-vyzkumy/
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EET: 

Na našem Facebooku www.facebook.com/libertariani jsme spustili seriál na téma škodlivosti EET 
a zveřejňujeme mediální výstupy představitelů našeho institutu. 

 

Školství: 

Spustili jsme petici za vytvoření otevřeného prostoru ve školství a omezení vlivu státu v této 
oblasti. Jejíž cílem je změnit stávající systém vzdělaní v ČR na moderní školství nepodléhající státní 
regulaci, které dokáže nabídnout jak dětem, tak i jejich rodičům množství alternativ.  

Zúčastnili jsme se debaty ve Skautském institutu v Praze na téma školství. 
Libertariánský Institut byl zastoupen předsedou Romanem Křížem a spolupracovníkem LI Michaelem 
Dunajevským. Roman Kříž přednesl představu vzdělání a školství v hodnotovém systému 
Libertariánské demokracie a navrhl různá řešení současných palčivých problémů v diskutované 
oblasti.  

 

Evropská občanská iniciativa: 

Obdrželi jsme od podporovatele naší iniciativy z Portugalska a Španělska video, které jsme 
zveřejnili na FB Evropské občanské iniciativy, jejímž iniciátorem jsme my, Libertariánský institut. 
Cílem projektu je propagace zásady, že bezpečnost nelze pouze přenést na specializované složky.  

Byla nám zaslána také videa z Polska, Maďarska, Francie a Finska, tato videa plánujeme zveřejnit 
k projektu Evropské občanské iniciativy: www.saveeurope.eu  

 

Libertariánská demokracie: 

Spustili jsme náš nový web s popisem Libertariánské demokracie -  náš návrh státního 
uspořádání a zároveň nejkomplexnější a principiální řešení kořenů všech dnešních společenských 
problémů (http://www.libertarianskademokracie.cz/). 

 

Kolik stojí stát: 

Spustili jsme stránky www.kolikstojistat.cz. Naleznete zde nejkomplexnější vypočet nákladů 
občana s mediánovým příjmem na stát, který byl v ČR zatím vypracován.  

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.  

 

Legalizace drog: 

Podali jsme správní žalobu na Ministerstvo zdravotnictví ve věci odmítnutí žádosti LI o povolení 
nakládaní s návykovými látkami.  
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Proběhlo setkání s Viktorem Mravčíkem, vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy 
a závislosti (www.drogy-info.cz).  

Dokončujeme přípravu eshopu „Narkotéka“, který bude pojat jednak jako osvětový z hlediska 
informování konzumentů drog o rizicích (podpora informací a snahy o harm- reduction z portálu drogy-
info.cz), jednak vysvětlující absurditu a kontraproduktivnost represe v oblasti drog.  

 

Technické normy: 

Pokračovali jsme ve zkoumání možnosti soudního vynucení bezplatného přístupu k technickým 
normám pro všechny.  

 

Reálné posuzování materiální stránky dopravních přestupků: 

Zahájili jsme exemplární správní řízení ve věci dopravního přestupku, kde hodláme jít až k 
Nejvyššímu správnímu soudu s požadavkem, aby judikoval jasný požadavek na reálné posuzování 
materiální stránky dopravních přestupků – připravujeme společenskou, ekonomickou a ústavní 
argumentaci.  

 

Dopravní značení a dopravní opatření: 

Pokračovali jsme v přípravě správního řízení s orgány odpovědnými za dopravní značení a 
dopravní opatření tak, aby všechny zákazové a příkazové značky byly podrobeny testu nezbytnosti. 

 

Přehled článků a příspěvků naleznete zde: 

(http://www.libertarianskyinstitut.cz/ke-stazeni-clanky-rozhovory-glosy/).  
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření  

Účetní závěrka Libertariánského institutu: 
 

Rozvaha k 31.12. 2017 

Rozvaha (v tisících Kč) k 1.1.2017  k 31.12.2017 

 

AKTIVA   

Dlouhodobý majetek   

Dlouhodobý nehmotný majetek   

Dlouhodobý hmotný majetek   

Dlouhodobý finanční majetek   

Oprávky k dlouhodobému majetku   

Krátkodobý majetek 25 35 

Zásoby   

Pohledávky  3 

Krátkodobý finanční majetek 24 32 

Jiná aktiva 1  

Aktiva celkem 25 35 

 

PASIVA   

Vlastní zdroje -260 -603 

Jmění   

Fondy   

Výsledek hospodaření celkem -260 -603 

Účet hospodářského výsledku  -343 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -260  

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  -260 

Cizí zdroje 285  638 

Rezervy   

Dlouhodobé závazky 24  

Krátkodobé závazky 261  638 

Jiná pasiva –výdaje příštích období   

Jiná pasiva –výnosy příštích období   

Pasiva celkem 25  35 

 

Výsledovka k 31. 12. 2017 

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) K 31.12.2017 

 Činnost 
hlavní 

Činnost 
hospodářská 

Celkem 

NÁKLADY 362  362 

Spotřebované nákupy celkem 359  359 

Spotřeba materiálu 3  3 

Ostatní služby 356  356 

Daně a poplatky 3  3 

Náklady celkem 362  362 

    

VÝNOSY 19  19 

Přijaté příspěvky (dary) 19  19 

Výnosy celkem 19  19 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-343  -343 

Výsledek hospodaření po zdanění -343  -343 

 

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha,  
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výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin  
spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. 

 

Příjmy 

 

Přehled přijatých darů v roce 2017 

Dary od fyzických osob přes portál Darujme.cz 19 000 Kč 

 

Výdaje 
 
 

Text Částka  

Spotřeba kancelářských potřeb a reklamních předmětů 2 901,96 

Poštovné, messenger 986,17 

Ostatní služby 43 935,12 

Tisk publikací, materiálů 330,00 

Inzerce, propagace 39,93 

Konzultace 8 500,00 

Domény 11 121,00 

Právní služby 141 390,00 

IT služby 34 288,00 

Grafické práce 13 420,00 

Ekonomické práce 18 250,00 

Překladatelské služby 83 251,00 

Ostatní a daně a poplatky 3 000,00 

Služby - nedaňové 151,00 

Poplatky - Nadace VIA 380,00 

 
361 944,18 

 

Ostatní služby: 

 

36 900,00           CAWI terén: 1001800, 1990cz - spotřební daně - N=500,  

    kódování otevřených otázek a tabulek 

  1 093,00           Přefakturace služeb - poštovné, vyřízení DPH 

  1 000,00           Poplatek za vyhledání informací MPO 

     850,00           Časové rozlišení - grantový kalendář PF 20160060 

  2 727,12           Datová schránka - prodloužení 

  1 000,00           ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele 

     365,00           Roční poplatek na provoz klientského účtu Darujeme.cz 
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Poděkování  
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům.  
 
Spolupracovali s námi: 
 
Advokátní kancelář Šárky Oharkové 
Otevřená společnost, o.p.s. 
Wolters Kluwer ČR, a. s. 
LMC s. r. o. 
Google 
Freelo 

 

 

 
 

 

Kontaktní a identifikační data  
 

Libertariánský institut z.s. 

IČ: 04655877  
Spolek zapsaný (14.1.2016) u Městského soudu v Praze,  
odd. L vložka 64274 
 
Holečkova 36/1265,  
150 00 Praha 5  
 
+ 420 271 732 234  
info@libertariani.cz 
www.libertariani.cz; www.libertarianskyinstitut.cz 
 
statutární zástupce: Mgr. Roman Kříž (předseda)  
 
bankovní spojení: Fio banka 
číslo účtu: 2800929423/2010 
 


