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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 

daleko, uprchlíci zůstávají i nadále problémem virtuálním… přesto lidé cítí jakýsi latentní diskomfort.  

A vzhledem k tomu, že v ČR zjevně není nikdo, kdo by lidem objasnil, proč jsou nespokojeni a co by 

se s tím dalo dělat, vznikl Libertariánský institut. Sdružuje lidi, kteří vědí, že na vině je stát. Stát jako 

systém. Proč? 

 

 

Protože dnešní stát je amorální 

Jakkoliv se dnes stát prezentuje jako konatel dobra a ochránce kdekoho a kdečeho, faktem zůstává 

skutečnost, že stát svým občanům dělá to, co si oni sami navzájem dělat nesmí. Šli by totiž do vězení. 

Zkuste třeba někomu vyhrožovat násilím, pokud vám nedá část z vydělaných peněz… 

Je podivuhodné, jak lidé velmi dobře cítí, co je správné/morální a co ne… dokud se to nepropasíruje 

přes stát. Stát totiž může. Dokonce musí. Protože „stát by jinak přece nemohl dělat to, co dělá…“. A 

nikdo už se neptá, zda to vůbec stát dělat má. 

 

Protože dnešní stát je asociální 

Jakkoliv nás politici a úředníci přesvědčují o tom, jak „sociální“ je dnešní stát, opak je pravdou. Stát 

totiž už dávno nezastává funkci dozorovou, kdy hlídá, aby nikomu a ničemu nebylo ubližováno. Stát 

aktivně vstupuje do společenských vztahů, modifikuje je, reguluje, zakazuje, přikazuje… 

Nikoliv příbuzný, kamarád, známý… stát je najednou partnerem občana. Najednou lidi zjišťují, že se 

musí ptát, co musí udělat, aby mohli to či ono. Se svými penězi, se svým majetkem. Najednou zjišťují, 

že nejlepším zabezpečením proti špatným časům už nejsou úspory, dobré vztahy v rodině a 

s ostatními lidmi. Najednou je jejich partnerem úředník, politik či policista. 

Najednou není nejlepším zabezpečením na stáří velký počet dobře vychovaných, dobře vzdělaných a 

dobře vydělávajících dětí. Protože je tu politik, hlásající: „Dejte mi svůj hlas, já vašim dětem a vnukům, 

těm dobytkům nevděčným a nevychovaným, vezmu peníze a dám je vám! A až oni budou staří, 

zítřejší politik vezme peníze jejich dětem a vnukům (dobytkům nevděčným a nevychovaným) a dá je 

jim!“ Celé se to nazývá „důchodový systém“. Devastující vliv na porodnost a rodinné vztahy snad ani 

není třeba rozebírat. 

 

Protože dnešní stát činí život zbytečně složitým 

Společenské elity tak dlouho dokazovaly svoji výjimečnost a nezbytnost, až se jim podařilo vytvořit tzv. 

expertní společnost. Ta je založena na předpokladu, že všichni občané jsou blázni, násilníci a škodiči, 

kteří jen čekají, kdy stát poleví na stráži o blaho občana, aby ho mohli oloupit, znásilnit či mu provést 

aspoň něco nepříjemného. Na předpokladu, že jedině stát, jeho „odborníci“, kontroloři, povolovači, 

zakazovači a vychovatelé jsou tou ochranou, bez které by vypuklo peklo. 
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Lidé ale intuitivně tuší, že „návod na život“ je překvapivě jednoduchý: „Neubližujte ostatním, neberte 

jim věci. Domluvte se, a pokud se nedomluvíte, hledejte někoho jiného, s kým se domluvíte.“ 

 

 

Protože dnešní stát je ekonomicky neefektivní 

Lidem se žije podstatně hůř, nežli by se jim žilo bez nenažraného, regulujícího a otravujícího státu. 

Všechny kalkulace příjmů, které jsou k dispozici, jsou totiž neúplné. Kromě různých skrytých daní a 

poplatků (které zpravidla nezohledňují) totiž nepočítají ještě s jedním faktorem, který se nazývá 

„náklad ztracené příležitosti“. Jinými slovy: „někdo“ vyplňuje účetnictví, řeší EET, kontrolní hlášení, 

zpracovává Intrastat, Eko-kom, sleduje dotační tituly, řeší revizi výtahu, doprovází kontrolora toho či 

onoho… (těch věcí je neuvěřitelně moc). A ten „někdo“ prostě netvoří hodnoty, které někomu něco 

přinášejí. Nepeče rohlíky. Neorá. Nevymýšlí nové léky…. 

Málokdo by řekl, že člověk s mediánovým příjmem musí průměrně vyrobit čtyřikrát až pětkrát tolik, než 

si může skutečně koupit za svoji mzdu. Jinými slovy – musí vyrobit 5 cihel, aby si jednu mohl koupit. 

Zkuste mu to říci a zkuste se ho zeptat, jestli od státu dostává adekvátní náhradu. 

 

 

Protože dnešní stát ponižuje své občany 

Dnes stát jedná dle zásady: „Pokud se něco hýbe – zdaň to. Pokud se to ještě hýbe – zreguluj to. Až 

se to přestane hýbat – začni to dotovat.“ 

Systém je založený na zásadě, že nejprve se vybere co možná nejvíce daní, které pak stát (poté, co si 

odloupne nemalou část z vybraných peněz na vlastní režii) rozděluje dle svých preferencí. Z lidí 

nejprve udělá almužníky, kteří pak soupeří o to, kdo se dříve dostane k co největší části 

z přerozdělovaných prostředků. Lidé tedy nejednají dle svých preferencí, ale jsou vedeni snahou 

získat maximum ze státních penězovodů, tedy „žít podle preferencí vládců státu“. Copak už zase 

nikomu ani nepřijde divné, že stojí přes noc ve frontě na dotace jako jsou ty z programu „Zelená 

úsporám“, stejně jako za bolševika stál na obkladačky, toaletní papír, vložky, maso či pomeranče? 

 

 

Protože dnešní stát je nezodpovědný a k nezodpovědnosti vychovává i občany a firmy 

Stát nemá zpětnou vazbu v podobě ekonomického neúspěchu, kterou mají privátní subjekty. Pokud 

staví draze dálnice, zvýší daně. Pokud selže jeho systém evidence motorových vozidel, je důležité 

pouze přečkat vzedmutí emocí brblajících lidí, čekajících hodiny na úkon, který se jinde řeší poštou. 

Pokud nefungují České dráhy – zadotuje je. V krajním případě je odvolána odpovědná osoba a 

systém nefunguje dál. 

Občan, který se nepojistil proti povodni, nezůstane bez pomoci. Dostane státní příspěvek a vesele si 

znovu postaví svůj domeček v záplavové oblasti. A pokud ho pojišťovna nechce pojistit, přispěchá stát 

a nařídí jí to a kompenzuje jí to třeba povinným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

provozem vozidla. Vybral si občan špatnou cestovku, která zkrachovala? Ihned přispěchá stát 

s povinným pojištěním a regulací cestovních kanceláří. Zaplatí to vždycky i ti odpovědní. 

Již dávno neplatí, že kdo šetří, má za tři. Stát hospodaří na dluh, pomocí inflace znehodnocuje úspory 



5 
 

a všichni se diví lidem, kteří žijí pouze aktuálním dnem a na zítřek nemyslí. Protože už dávno platí 

„kdo šetří, je pitomec“. Užij dne a po nás potopa, to jsou hesla dneška. 

 

Protože dnešní stát dělá z lidí bezmocné pěšáky ve hře, které nerozumí a jejíž pravidla neurčují 

oni. 

Ne nadarmo se ukazuje v průzkumech, že lidé jsou nejspokojenější ve svém osobním životě, méně 

v práci a nejméně se záležitostmi veřejnými. 

Možnost ovlivnit svůj osud je jedním ze základních pilířů lidské přirozenosti. Stát spravovaný hrstkou 

vyvolených, ve kterém žijeme, jde proti této přirozenosti. 

Lidé cítí „blbou náladu“ jako latentní diskomfort. Nevěší se. Nepořádají demonstrace. Ale cítí TO. Cítí, 

že ve skutečnosti žijí v bezbřehé asociální elitokracii. V systému, kde „se hlasuje“ o čemkoliv. O 

majetku lidí, o jejich osudech, o jejich vztazích, o jejich zdraví. V systému, který není „jejich“. 

V systému, který ovládají „elity“. Elity, které občanem obecným ve skutečnosti pohrdají. Které ho mají 

jen za „daňový zdroj“, který jim zajišťuje jejich nepotřebné živobytí. Které ho využívají k naplnění svých 

fantasmagorických představ o tom, jak mají ostatní žít. 

A proto vznikl Libertariánský institut. Aby nazýval věci pravými jmény. Aby lidem ukázal, že to není 

nutné. Že je v jejich silách domoci se toho, že stát přestane být špatným sluhou a zlým pánem. Že to 

má cenu. Že místo blbé nálady tu je řešení. Chtít, aby se stát vzdal většiny z dnešní agendy. Aby 

přestal vychovávat. Aby zase začal působit jako pomocník v případech, kdy je někomu nebo něčemu 

ubližováno. 

Má to cenu! 
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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: 
 

Bohumír Žídek 

František Knobloch 

Klára Brožovičová 

Michael Dunajevský 

Šárka Oharková 

Pavel Fexa 

Hana Dostálová 

Daniel Soukup 

Oldřich Zika 

Petr Husák 

Viktor Korček 

Lenka Nováková 

Andrea Mojžíšová 

Světla Prokešová 

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 

Tomáš Kubeš 

Jiří Kubíček 

Michal Kurz 

Pavel Kykal 

Miroslav Machač 

Ondřej Martínek 

Michal Nosek 

Tomáš Pajonk 

Martin Pánek 

Simona Lukešová 

Jan Tichý 

Zdeněk Král 

Kateřina Ramešová 

Martin Rumler 

Jan Šebelík 

Urza 

Michal Zima 

Ivo Karas 

Lubor Adámek 

Martin Jaroš 

Roman Rous 

Jiří Taišl 

Tomáš Kráčmar 

Eva Kašparová 

Pavel Mises 

Václav Chalupa
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Činnost v roce 2016 
 

V roce 2016 byla veškerá činnost orientována na splnění čtyř základních cílů: 

1) Vytvoření týmu interních a externích spolupracovníků 

2) Navazování kontaktů se subjekty z řad politických, ekonomických, intelektuálních, 

akademických a novinářských subjektů 

3) Vytváření podkladů studií, analýz a výzkumů sloužících jako verifikace předpokladů pro 

působení Libertariánského institutu, resp. podklady pro jeho budoucí veřejné výstupy 

4) Vytvoření technických předpokladů pro fungování a komunikaci LI 

Ad 1) bylo zveřejněno několik inzerátů jak na www.jobs.cz, tak vyvěšením na fakultách. Na jejich 

základě proběhlo cca 150 pohovorů s potenciálními zájemci o spolupráci. 

Nutným předpokladem bylo ideové souznění s cíli LI a kvalifikace v poptávaném oboru. 

Vzhledem k minimálním finančním možnostem LI bylo preferováno navázání externí spolupráce a 

spolupráce ad hoc, převážně založené na dobrovolné činnosti 

Ad 2) Byl vytvořen media list a seznam lidí sympatizujících se záměry LI.  

Ad 3) Byly vytvořeny základy argumentace LI, LI si nechal zpracovat několik průzkumů veřejného 

mínění od profesionálních agentur. 

Jako zkouška byla narychlo zorganizována akce „Koruna pro stát“, včetně inzerátu v HN a propagace 

akce na sociálních sítích. Vyhodnocení akce proběhlo až začátkem roku 2017. 

Byly pořízeny databáze subjektů různého zaměření 

Ad 4) Byly vyzkoušeny a pořízeny CRM systémy, databázové systémy a zaregistrovány domény, na 

kterých by měly být zveřejňovány podrobnosti k jednotlivým plánovaným projektům a výstupům. 

 

V průběhu roku 2016 se uskutečnily přípravy k fundraisingu. Kromě prvních přispěvatelů, kteří tvořili 

malou část poskytnutých finančních prostředků byla činnost hrazena převážně z osobních prostředků 

ředitele LI Romana Kříže a společnosti Kross, s.r.o.. 

V prosinci 2016 byly zkušebně zveřejněny první dva výstupy na webzinu Neviditelný pes a na 

zpravodajském serveru Forum24.cz, převážně s velmi pozitivními ohlasy. 

Byly podniknuty první kroky v navázání spolupráce se subjekty postiženými dotační politikou. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobs.cz/
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření  

Účetní závěrka Libertariánského institutu: 
 

Rozvaha k 31.12. 2016 

Rozvaha (v tisících Kč) k 31.12.2015  k 31.12.2016 

 

AKTIVA   

Dlouhodobý majetek   

Dlouhodobý nehmotný majetek   

Dlouhodobý hmotný majetek   

Dlouhodobý finanční majetek   

Oprávky k dlouhodobému majetku   

Krátkodobý majetek  25 

Zásoby   

Pohledávky   

Krátkodobý finanční majetek  24 

Jiná aktiva  1 

Aktiva celkem  25 

 

PASIVA   

Vlastní zdroje  -260 

Jmění   

Fondy   

Účet výsledku hospodaření  -260 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

Cizí zdroje  285 

Rezervy   

Dlouhodobé závazky  24 

Krátkodobé závazky  261 

Jiná pasiva –výdaje příštích období   

Jiná pasiva –výnosy příštích období   

Pasiva celkem  25 

 

Výsledovka k 31. 12. 2016 

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) K 31.12.2016 

 Činnost 
hlavní 

Činnost 
hospodářská 

Celkem 

NÁKLADY    

Spotřebované nákupy celkem 411  411 

Spotřeba materiálu 2  2 

Náklady na reprezentaci 5  5 

Ostatní služby 404  404 

Náklady celkem 411  411 

    

VÝNOSY    

Přijaté příspěvky (dary) 151  151 

Výnosy celkem 151  151 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-260  -260 

Výsledek hospodaření po zdanění -260  -260 

 

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

 

Přehled přijatých darů v roce 2016 

Kross, s.r.o.       90 000 Kč 

Roman Kříž      60 000 Kč 

Dary od fyzických osob přes portál Darujme.cz    1 000 Kč 

 

Výdaje 
 

Text Částka  

Poštovné, messenger 2 068,00 

Ostatní služby 91 269,61 

Tisk publikací, materiálů 2 120,00 

Inzerce, propagace 75 986,79 

Konzultace 42 050,00 

Domény 5 317,00 

Právní služby 95 616,22 

IT služby 70 393,48 

Grafické práce 6 300,00 

Odborné editorské práce 11 000,00 

Služby - nedaňové 2 420,00 

 404 541,10 

 
 

Z ostatních služeb:  30 000,00 Organizace seminářů 

 14 520,00 Výstup z CEDR dle podkladového souboru 

 27 499,00 Logistika propagačních materiálů 
 
 

Záměry organizace na příští rok  
 

V roce 2017 se plánuje pokračování a dokončování činností započatých v roce 2016. 

Měly by být zveřejněny výstupy komentující všechny realizované výzkumy veřejného mínění, a to jak 

ve formě tiskových konferencí spojených s tiskovými zprávami, tak v podobě prostých tiskových zpráv.  

Plánuje se navazování dalších kontaktů, zejména v politické sféře, orientované na napadání 

protiústavních a protizákonných právních předpisů pomocí poslanců a senátorů Parlamentu ČR. 

Plánuje se podání žaloby ve věci dotační politiky, napadení dotační politiky u evropských i českých 

státních orgánů.  

Pokud se podaří sehnat dostatek finančních prostředků, plánuje se reklamní akce podporující slogan 

„Stát je špatný sluha a zlý pán“. 
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Bude dokončen projekt „libertariánské demokracie“ jako možného modelu státoprávního uspořádání 

omezující roli státu na minimum. Idea LD bude podpořena sérií popularizačních článků v médiích. 

Zintenzivní se veřejné výstupy – články v médiích na různá témata systémového selhávání státu, resp. 

na témata, která souvisejí s projekty LI. 

 

 

 

 

Poděkování  
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům.  
 
Spolupracovali s námi: 
 
Vyskočil, Krošlák a partneři, s.r.o. 
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 
 


