
 

 

 

 

 

Slovo na úvod 

Vážení přátelé Libertariánského institutu, před vámi je naše páté číslo 

Newsletteru LI.  

Měsíc červen byl pro nás bohatý na události, jak vidno v přehledu. I 

když jsme na prahu letních prázdnin, budeme se stále snažit pokračovat v 

činnosti Libertariánského institutu. 

Přejeme všem svým spolupracovníkům a také všem podporovatelům 

pěkné letní prázdniny nerušeného odpočinku a doplnění sil před neklidným 

volebním obdobím, které tak či onak ovlivní naše životy minimálně na další 

čtyři roky.  

Zůstaňte s námi i nadále a tradičně prosíme, dejte o nás vědět vašim 

kamarádům, známým a rodině. 

S vřelým pozdravem,   

tým LI  

 

 

Stát je špatný sluha a 

zlý pán.  
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Co se již událo: 

 

 

- Řešili jsme žalobu proti Ministerstvu zemědělství ve věci legalizace drog. 

 

- 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 anulování Operačního programu Podnikání a 

inovace. 

 

- Na náš Facebook jsme přidali slide z výzkumu Vztah jedince a státu. 

 

- Spustili jsme stránky www.kolikstojistat.cz. Naleznete zde nejkomplexnější výpočet 

nákladů občana s mediánovým příjmem na stát, který byl v ČR zatím vypracován. Dále 

jsem pro vás připravili 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. 

 

- Připravili jsme pro vás 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. Nás samotné 

překvapila míra frustrace lidí. Bez hlubokých reforem ve směru zmenšení a zefektivnění 

agendy státu lze očekávat, že konec ekonomicky výjimečně dobré situace přinese velké 

sociální pnutí. 

 

- Připravili jsme pro vás 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. 

 

 

- Romana Kříže zveřejnil na Neviditelném psovi druhý díl našeho seriálu  

Libertariánská demokracie II.  

státu.  

- Michael Dunajevský zveřejnil své články na D-FENS Weblog:  

Blbá nálada 

Svoboda a stát 

 

- Přečtěte se rozhovor s Romanem Křížem pro Parlamentní listy. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/libertariani/photos/a.1027068530707658.1073741828.953282424752936/1357970490950792/?type=3&theater
http://www.kolikstojistat.cz/
http://www.libertarianskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/06/Co-n%C3%A1s-stoj%C3%AD-st%C3%A1t.pdf
http://www.libertarianskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/06/Oblasti-spokojenosti-ob%C4%8Dan%C5%AF-se-stavem-ve%C5%99ejn%C3%A9ho-sektoru-v-%C4%8CR.pdf
http://www.libertarianskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/06/Oblasti-spokojenosti-ob%C4%8Dan%C5%AF-se-stavem-ve%C5%99ejn%C3%A9ho-sektoru-v-%C4%8CR.pdf
http://www.libertarianskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/06/St%C3%A1t-a-svoboda.pdf
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-libertarianska-demokracie-ii-dx9-/p_ekonomika.aspx?c=A170611_203637_p_ekonomika_wag
http://dfens-cz.com/blba-nalada/
http://dfens-cz.com/svoboda-a-stat/
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ekonom-libertarian-DPH-nad-deset-procent-je-nehoraznost-Stat-neslouzi-lidem-vymysli-si-buzerace-Kdyby-nechali-lidem-trochu-vice-penez-mohli-jsme-do-osmi-let-dohnat-Nemecko-492090
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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 

  

- V nejbližší době plánujeme zveřejnit několik dalších zásadních sociologických výzkumů, 

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

obranu vlastního života a majetku atd. 

 

- Plánujeme spuštění webové stránky k „absurdním dotacím“. 

 

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

našich projektů. 
 

http://www.libertariani.cz/

