
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

 

Sociologický průzkum Libertariánského institutu: Stát a svoboda 

 

7 z 10 lidí se domnívá, že státní instituce a organizace jsou přebujelé a měly by se 

redukovat. Myslí si, že by stát měl méně zasahovat do života občanů a že by omezení 

činností státu a státního aparátu přineslo zlepšení ekonomické situace v naší zemi.  

 

„Lidé intuitivně cítí, že přebujelý stát je příčina toho, proč se jim nedaří tak, jak by mohlo. 

Chápou, že čím víc o jejich životě a peněženkách rozhoduje stát, tím hůř se jim žije. Štíhlejší 

stát totiž objektivně znamená větší blahobyt pro každého,“ uvádí předseda Libertariánského 

institutu Roman Kříž. 

 

Naprostá většina občanů pokládá svobodné rozhodování o svých záležitostech a možnost mít 

vliv na okolnosti, které ovlivňují jejich život, za velmi důležité. Další možnosti zvýšení 

svobody občanů jsou nejčastěji spatřovány ve snížení byrokracie, zjednodušení naší platné 

legislativy, úpravě nesmyslných a zrušení zbytečných zákonů, v omezení různých regulací a 

regulačních opatření, v nezasahování do soukromého života lidí, v omezení různého dohledu 

a sledování. 

 

„V Estonsku mají takové přísloví: ´Můžeš vlka krmit, ale stejně se bude dívat do lesa´. Lidé 

nejsou ovce, které může stát pěstovat na vlnu a mléko“, pokračuje předseda Libertariánského 

institutu.  

 

Názory občanů na redukci státního aparátu, tedy státních institucí, organizací služeb a dalších 

různých státních pracovníků, jsou jednoznačné. Více než polovina občanů se staví za razantní 

redukci, tzn., že by mělo dojít k výraznému snížení státního aparátu. Přibližně 2/3 lidí přitom 

souhlasí s názorem, že by razantní omezení činnosti státu výrazně napomohlo zlepšení jejich 

ekonomické situace. 

 

Svobodné rozhodování o svých záležitostech pokládá velká většina občanů za velmi důležité 

a zbytek spíše jen za důležitou záležitost. Lze říci, že svoboda je jeden ze základních 

předpokladů pro život a práci lidí v naší zemi. 

 

„Svoboda je možnost každého dělat si na svém za své co chce, pokud tím neomezuje 

analogickou možnost jiných. Stát je tu od toho, aby lidem zajistil bezpečnost, justici, 

elementární veřejnou správu a garantoval to, aby (obrazně řečeno) nikdo neumíral hlady. 

Dnes stát lidem určuje, jak mají žít a místo služby lidem se hlavně snaží uspokojit své potřeby. 

Lidem to vadí čím dál víc,“ uzavírá Roman Kříž. 

 

V Praze dne 16.6.2017 

 

 

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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