
 
 
 
 

Tisková zpráva 

 

Sociologický výzkum Libertariánského institutu: Míra spokojenosti občanů se stavem 

veřejného sektoru v ČR 

 

 

Ze sociologického výzkumu Libertariánského institutu vyplývá značná nespokojenost 

občanů se stavem české společnosti a občanským soužitím. Celkově nespokojených 

občanů je 72 %, spokojených pouze 15 %.  

 

„Ukazuje se, že lidé jsou celkově velmi nespokojeni se všemi oblastmi, které organizuje stát. 

Stav silnic, shromažďování informací státem, sociální zabezpečení, zdravotnictví, daně, 

neziskovky, korupce, byrokracie, hospodaření státu, dotace… to všechno zlobí aspoň dvě 

třetiny občanů ČR“ shrnuje ředitel Libertariánského institutu Roman Kříž. „Lidé nejsou 

hloupí, cítí, že je něco špatně,“ dodává. 

 

Nespokojenost se současným stavem silnic a dálnic vyjádřilo úhrnem 77 % občanů, 

shromažďování informací a osobních údajů státem úhrnně znepokojuje 70 % dotázaných 

občanů. Zásahy státu do soukromí, majetku a rodiny vadí 70 % dotázaných respondentů. 

 

Sociálními otázkami je znepokojeno úhrnem 84 % dotázaných respondentů, neadekvátní a 

státem určované zdravotní pojištění budí znepokojení u 62% lidí.  

 

S celkovou výší odvodů, daní a poplatků státu je nespokojeno 86 % dotázaných občanů, 

znepokojení nad zbytečnou zátěží průmyslu a zemědělství byrokracií vyjádřilo 78 % 

dotázaných respondentů, 73 % dotázaných je pak nespokojeno s hospodařením státu. 

 

Problematika korupce ve státní sféře znepokojuje 93 % dotázaných respondentů, přičemž 

míra maximálně rozčílených respondentů dvakrát převyšuje míru latentně rozhněvaných 

dotázaných.  

 

Plýtvání státu pobuřuje úhrnně 90 % dotázaných respondentů. Kromě vysoké úhrnné míry 

rozčílení u tématu výrazně převažuje podíl maximálně znepokojených respondentů. Rovněž 

státní podpora neefektivních oblastí patří mezi jedno z nejvíce frustrujících témat ve 

společnosti. Úhrnná míra frustrace pro toto téma tvoří 88%.  

 

Zneužívání sociálních dávek znepokojuje 93 % dotázaných respondentů. Převážná část 

znepokojených respondentů je situací maximálně pobouřena, celkový podíl těchto je 69 %. 

 

„Stav fungování státu je neúnosný pro 85% lidí a vyžaduje neodkladné hluboké reformy 

směrem k omezení a zmenšení státní moci. Bez nich lze očekávat, že až pomine současná 

extrémně dobrá ekonomická situace, ocitneme se na prahu velkých sociálních nepokojů,“ 

uzavírá předseda Libertariánského institutu. 

 

V Praze dne 14.6.2017 

 



Kontakt pro novináře: 

Roman Kříž 

Předseda Libertariánského institutu 

Tel.:603 412 666 

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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