
 

 

 

 

 

Slovo na úvod 

Vážení přátelé Libertariánského institutu, představujeme vám třetí 

číslo Newsletteru LI. 

Tradičně bychom rádi touto cestou poděkovali všem našim 

spolupracovníkům a všem podporovatelům, kteří nás podporují jak finančně, 

tak i morálně.  

Zůstaňte s námi i nadále, a prosím, dejte o nás vědět vašim kamarádům, 

známým, rodině. 

S vřelým pozdravem,   

tým LI  

 

 

Stát je špatný sluha a 

zlý pán.  
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Co se již událo: 

 

 

- Na Neviditelném psu vyšly články Romana Kříže: 

Úvaha: Padesát odstínů svobody 

  Politika: Kupte si co chcete 

  

- Michael Dunajevský přispěl do Parlamentních listů: 

Jak jsem dělal do dotací aneb pokec u piva 

a také na D-FENS: Kvér do každé rodiny  

 

- Na Wikipedii jsme přidali články s názvy Libertariánská demokracie a Solidarita.  

 

- Zveřejnili jsme na našich webových stránkách Výroční zprávu našeho institutu za rok 

2016. 

 

- 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 vyhledávání“).  

 

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. Pokud LI s žalobou uspěje, půjde o precedens, kdy každý, koho 

neschopnost, lenost či pohodlnost úředníků nutí navštívit poštu, bude moci žádat po 

úřadu náhradu škody. Zákony zavazují nejen občany, ale i úřady. 

 

- Připravili jsme 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.  

 

- Připravili jsme k zveřejnění několik zásadních sociologických výzkumů o tom, jak lidé 

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

obranu vlastního života a majetku atd.  

 

 

 

 

 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/uvaha-50-odstinu-svobody-0s5-/p_spolecnost.aspx?c=A170406_221714_p_spolecnost_wag
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-kupte-si-co-chcete-dd6-/p_politika.aspx?c=A170408_221057_p_politika_wag
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Michael-Dunajevsky-Jak-jsem-delal-do-dotaci-aneb-pokec-u-piva-483186?nocache=1
http://dfens-cz.com/kver-do-kazde-rodiny/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libertari%C3%A1nsk%C3%A1_demokracie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Solidarita
http://www.libertarianskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/03/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2016-LI.pdf
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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 

  

 

- Plánujeme v nejbližších dnech spustit webové stránky „Kolik stojí stát“. 
 

- Tiskové zprávy k našim sociologickým výzkumům budou zveřejněny v průběhu několika 

dní.  
 

- Plánujeme spustit webové stránky k „absurdním dotacím“. 

 

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

našich projektů. 
 

http://www.libertariani.cz/

