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Slovo předsedy Romana Kříže 
 

I v roce 2018 jsme usilovně propagovali myšlenky, kvůli kterým náš institut vznikl. 

Soustředili jsme se i nadále na publikační činnost, vedeme soudní spor s Ministerstvem dopravy ČR, 

v rámci, kterého se připravujeme na právní bitvu ohledně tzv. materiálního aspektu přestupku, který je 

jak policisty, tak, bohužel, i soudy ignorován jako podmínka spáchání přestupku.  

V oblasti boje proti protiprávní dotační politice jsme dosáhli největší odborné znalosti v oblasti tzv. 

blokových výjimek. V rámci zastupování podnikatelů poškozených protiprávními dotacemi jsme 

pokračovali v soudních sporech, zároveň jsme doplnili stížnost k Evropské komisi o kompletní právní 

analýzu protiprávnosti dotační politiky v ČR. Vzhledem k odmítavému postoji EK byla podána žaloba 

na Evropskou komisi k Evropskému soudnímu dvoru. V této věci byli kontaktováni všichni poslanci a 

senátoři PČR a čeští poslanci v Evropském parlamentu, probíhají jednání s některými z nich. Poslanci 

Václavu Klausovi ml. jsme připravili interpelaci na ministryni průmyslu a obchodu. 

Naše analýzy využije ke své kontrolní činnosti v budoucnu i Nejvyšší kontrolní úřad, jeden z námi 
zastoupených podnikatelů dokonce rozkryl případ, kdy zřejmě v rámci dotací z Operačního programu 
Životní prostředí došlo k jednání majícímu charakter trestného činu se škodu v řádech mnoha milionů 
korun, a v této věci podal trestní oznámení. 
 

Pokračujeme, ale jde to pomalu. I proto uvítáme jakoukoliv finanční či organizační pomoc. 
 

Sledujte aktuality na Facebooku. 
 

Děkujeme za podporu, má to cenu! 

Roman Kříž 
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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: 
 

Michael Dunajevský 

Šárka Oharková 

Pavel Fexa 

Oldřich Zika 

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 

 

Jiří Kubíček 

Michal Kurz 

Pavel Kykal 

Ondřej Martínek 

Michal Nosek 

Tomáš Pajonk 

Martin Pánek 

Simona Lukešová 

Jan Tichý 

Zdeněk Král 

Kateřina Ramešová 

Martin Rumler 

Jan Šebelík 

Václav Veselka 

Urza 

Michal Zima 

Ivo Karas 

Lubor Adámek 

Martin Jaroš 

Roman Rous 

Jiří Taišl 

Tomáš Kráčmar 
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Eva Kašparová 

Pavel Mises 

Václav Chalupa  

Tomáš Kube

Činnost v roce 2018 
 

Sociologické výzkumy: 

Během roku jsme zveřejnili sociologickou sondu zaměřenou na názory lidí na dotace. 

Všechny zveřejněné výzkumy k nahlédnutí zde: 

(http://www.libertarianskyinstitut.cz/ke-stazeni-sociologicke-vyzkumy/). 

 

Dotace a jejich dopad na ekonomiku a společnost: 

Pokračujeme v případu Petra Fryče, kterému dotace zničily firmu.  

Ve stručnosti shrnujeme naši dosavadní činnost v tomto případu: 

- Zaslali jsme na soud upřesnění žaloby pana Petra Fryče, majitele zkrachovalé Východočeské 
tiskárny, kterého zastupujeme.  

- Kontaktovali jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soustředíme se na Operační program 
Podnikání a Inovace.  

- Setkali jsme se se soudním znalcem, abychom probrali možnosti znaleckých posudků z 
oblasti hospodářské soutěže ovlivněné dotacemi.  

- K panu Fryčovi se přidávají další majitelé zkrachovalých a krachujících tiskáren. 
- V souvislosti se zastupováním pana Fryče a dalších tiskařů ve sporu proti státu jsme si 

vyžádali od Ministerstva průmyslu a obchodu podklady týkající se dotací šesti konkurentů.  
- 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 vyhledávaní“).  

- 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. Zákony 
zavazují nejen občany, ale i úřady.  

- 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 anulovaní Operačního programu Podnikání a inovace. 
 

- Evropská komise dne 10. května 2018 obdržela upřesněnou stížnost od Petra Fryče, majitele 
zkrachovalé Východočeské tiskárny, na protiprávní podporu realizovanou v rámci Operačního 
programu podnikání a inovace (OPPI). 

- O stížnosti byli informováni: 

o Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) 
o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 
o Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
o předseda Výboru pro regionální rozvoj EP 
o předsedkyně Kontrolního výboru EP 

http://www.libertarianskyinstitut.cz/ke-stazeni-sociologicke-vyzkumy/
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- Oslovili jsme senátory, poslance a europoslance se žádostí o podporu. 
- Bylo učiněno oznámení na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ve smyslu jednak 

podezření na podvod ze strany ČR s vlivem na rozpočtové prostředky EU, jednak podezření 
na poškození rozpočtu EU zanedbáním povinností ze strany EK. 

- Poslali jsme všem českým poslancům a senátorům otevřený dopis s výzvou, aby pověřili 
vládu k podání žaloby na Evropskou komisi na zrušení tzv. blokových výjimek. 

- Podali jsme stížnost k Ombudsmanovi EU  
- Dne 1.8.2018 jsme obdrželi odpověď ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové na 

interpelaci poslance Václava Klause 
V odpovědi na interpelaci poslance PS ČR ing. Václava Klause ml. ze dne 30.6. 2018, pod č.j. 
MPO 48178/18/61100/01000 je uvedeno, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (cit.) „disponuje 
písemným ujištěním relevantních orgánů Komise, že realizace operačních programů podpory 
podnikání není diskriminační a nepřiměřeně nenarušuje vnitřní trh, a že dodrželo potřebné 
podmínky slučitelnosti státní podpory“. 

- Proto jsem se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí o podrobnější informace. 
- Zaslali jsme v zastoupení Petra Fryče k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Evropskou 

komisi ve věci neplatnosti těchto nařízení:  
- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům  
- Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 

88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 
(obecné nařízení o blokových výjimkách) 

- Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. 
obecného nařízení o blokových výjimkách 

 

Byly podány výzvy na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci dalších postižených podnikatelů z 
oblasti polygrafického průmyslu, intenzivně pracujeme na podání soudních žalob v jejich případech. 

Libertariánská demokracie: 

Provozujeme web s popisem Libertariánské demokracie - náš návrh státního uspořádání a 
zároveň nejkomplexnější a principiální řešení kořenů všech dnešních společenských problémů 
(http://www.libertarianskademokracie.cz/). 

Kolik stojí stát: 

Provozujeme stránky www.kolikstojistat.cz. Naleznete zde nejkomplexnější vypočet nákladů 
občana s mediánovým příjmem na stát, který byl v ČR zatím vypracován.  

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.  

Reálné posuzování materiální stránky dopravních přestupků: 

Zahájili jsme exemplární správní řízení ve věci dopravního přestupku, kde hodláme jít až k 
Nejvyššímu správnímu soudu s požadavkem, aby judikoval jasný požadavek na reálné posuzování 
materiální stránky dopravních přestupků – připravujeme společenskou, ekonomickou a ústavní 
argumentaci. (http://www.libertarianskyinstitut.cz/obrana-ridicu/) 

Přehled článků a příspěvků naleznete zde: 

(http://www.libertarianskyinstitut.cz/ke-stazeni-clanky-rozhovory-glosy/).  
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření  

Účetní závěrka Libertariánského institutu: 
 

Rozvaha k 31.12. 2018 

Rozvaha (v tisících Kč) k 1.1.2018  k 31.12.2018 

 

AKTIVA   

Dlouhodobý majetek   

Dlouhodobý nehmotný majetek   

Dlouhodobý hmotný majetek   

Dlouhodobý finanční majetek   

Oprávky k dlouhodobému majetku   

Krátkodobý majetek 35 21 

Zásoby   

Pohledávky 3 2 

Krátkodobý finanční majetek 32 19 

Jiná aktiva   

Aktiva celkem 35 21 

 

PASIVA   

Vlastní zdroje -603 -675 

Jmění   

Fondy   

Výsledek hospodaření celkem -603 -675 

Účet hospodářského výsledku  -72 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení   

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -260 -603 

Cizí zdroje 638 696 

Rezervy   

Krátkodobé závazky 638  695 

Jiná pasiva celkem  1 

Pasiva celkem 35  21 

 

Výsledovka k 31. 12. 2018 

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) K 31.12.2018 

 Činnost 
hlavní 

Činnost 
hospodářská 

Celkem 

NÁKLADY 97  97 

Spotřebované nákupy celkem 97  97 

Spotřeba materiálu    

Ostatní služby 97  97 

Daně a poplatky    

Náklady celkem 97  97 

    

VÝNOSY 25  25 

Přijaté příspěvky (dary) 13  13 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 12  12 

Výnosy celkem 25  25 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-72  -72 

Výsledek hospodaření po zdanění -72  -72 
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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. 

 

Příjmy 

 

Přehled přijatých darů v roce 2018 

Dary od fyzických osob přes portál Darujme.cz 12 544 Kč. 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 12 305 Kč. 

 

Výdaje 
 

Text Částka  

Spotřeba kancelářskáchpotřeb a reklamních předmětů 242,98 

Ostatní služby 365,00 

Inzerce, propagace 15 033,00 

Domény 4 771,00 

Právní služby 40 950,50 

IT služby 24 610,00 

Grafické práce 3 452,00 

Ekonomické práce 7 135,00 

Neuplatněný odpočet DPH 81,00 

Haléřové vyrovnání -2,19 

Poplatky - Nadace VIA 256,00 

 96 894,29 

 
Ostatní služby: 

     365,00           Roční poplatek na provoz klientského účtu Darujeme.cz 

 

Poděkování  
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům.  
 
Spolupracovali s námi: 
 
Advokátní kancelář Šárky Oharkové 
Otevřená společnost, o.p.s. 
Wolters Kluwer ČR, a. s. 
LMC s. r. o. 
Google 
Freelo 
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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 


