K hlavním aktivitám Liberálního institutu patří
výzkumná činnost, zaměřená zejména na oblast
regulace a ekonomické svobody, hospodářský cyk‐
lus, konkurenci v síťových odvětvích, veřejné finan‐
ce, životní prostředí, problematiku hospodářské
soutěže a oblast sociálního zabezpečení.

Liberální institut je nevládní, nezávislá, nezisko‐
vá organizace pro rozvoj a aplikaci myšlenek založe‐
ných na těchto principech klasického liberalismu:
 každý jednotlivec má práva, která jsou nezci‐
zitelná a jeho život má hodnotu
 zásada dobrovolnosti platí ve všech lidských
činnostech
 instituce soukromého vlastnictví, smlouvy a
vlády práva jsou nezastupitelné při ochraně
lidských práv
 samoregulující se trh, svobodný obchod a
dobře definovaný právní rámec jsou nezbyt‐
né pro rozvoj společnosti
Liberální institut byl založen 28. února 1990. Je‐
ho vytvoření iniciovaly vůdčí osobnosti Liberálního
spolku F. A. von Hayeka, který spontánně vznikl v
listopadových dnech 1989 na podporu společen‐
ských změn.

Liberální institut (libinst.cz)
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V letošním roce připadá den daňové svobody na
13. června, tedy 164. den v roce. Hospodářský po‐
kles tak zvrátil příznivý vývoj z posledních dvou let.
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Den daňové svobody je pomyslnou hranicí, kte‐
rá rozděluje rok do dvou období. V prvním vyděláva‐
jí daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády a ostat‐
ních institucí státu. Teprve až o penězích, které
vydělají počínaje dnem daňové svobody, rozhodují
svobodně sami.

Den daňové svobody (danovasvoboda.cz)

Liberální institut se rovněž věnuje překladatel‐
ské a publikační činnosti. Za dobu své existence vy‐
dal již více než 70 knižních titulů a stal se nejvý‐
znamnějším propagátorem liberálních myšlenek
v České republice.
Další sférou aktivit je pořádání vzdělávacích
programů pro středoškolské studenty a učitele či
univerzitní studenty z ČR a dalších evropských zemí.
Pro studenty doktorských programů a mladé vyso‐
koškolské pedagogy pořádá každoročně Liberální
institut mezinárodní kolokvium zaměřené na spole‐
čenskovědní výzkum v tradici klasického liberalismu.
Poslední skupinu činností lze nazvat osvětovou:
pořádání pravidelných diskusních fór, přednášek a
konferencí, publikování populárních textů a komen‐
tování aktuálního politického a ekonomického dění.
Mezi tyto aktivity spadá i den daňové svobody.
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chtějí, vždy s nimi z podstaty věci budou plýtvat.
Nemají motivace chovat se ekonomicky – utrácejí cizí
peníze za zboží a služby pro lidi, které potřebují jen
jednou za několik let pro své znovuzvolení. Proto se
nestarají o to, aby nakupované produkty byly v co
nejlepší kvalitě a za co možná nejnižší ceny. Když na‐
kupuje občan sám a za svoje, nese náklady svých špat‐
ných rozhodnutí. Když rozhoduje politik či úředník,
náklady jeho plýtvání neseme všichni.
Výpočet Liberálního institutu vychází z odhadů Or‐
ganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Tato metodika umožňuje srovnání Česka s ostatními
zeměmi. Důsledky poklesu ekonomického výkonu se
totiž samozřejmě neprojevují jen u nás, ale na celém
světě.
Ze zemí, pro něž jsou dostupné aktuální odhady
vývoje HDP, letos zaznamená největší propad Velká
Británie. Britové si den daňové svobody připomenou
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Proč je důležité, kdo rozhoduje, jak se
s vyprodukovaným bohatstvím naloží? Protože zále‐
ží na motivacích. I kdyby politici a státní úředníci
používali získané peníze jen na to, co lidé opravdu

Liberální institut ve spolupráci se slovenským in‐
stitutem INESS již druhý rok provozuje projekt
s názvem Cena státu. Hlavní částí projektu je inter‐
netová stránka cenastatu.cz, která přináší množství
zajímavých údajů souvisejících s veřejným sektorem,
které jsou jinak rozptýlené v dokumentech minister‐
stev a ukryté v nejrůznějších vládních materiálech.
Portál cena státu umožňuje všem zájemcům
snadno zjistit výše výdajů jednotlivých kapitol veřej‐
ných rozpočtů, počty zaměstnanců ministerstev,
strukturu příjmů, či velikost státního majetku.
Součástí projektu je i aplikace dovolující nakou‐
pit si ve virtuálním obchodě služby státu podle
vlastního uvážení. Každý tak dostane, alespoň na
internetu, možnost zvolit si ze všech v současnosti

Cena státu (cenastatu.cz)

30. 6., což je o celých šestnáct dní později než v loň‐
ském roce. Podobný vývoj je očekáván i v Kanadě, kde
se letos posouvají o patnáct dní ke konci roku. I přesto
Kanada se dnem daňové svobody 6. června zůstává
pod průměrem zemí OECD, který v letošním roce vy‐
chází na 11. 6. Japonsko (28. 5.) se spolu se Spojenými
státy (1. 6.) propadají o třináct dní. O něco lépe na tom
bude Itálie (posun o deset dní dozadu na 6. 7.), Ně‐
mecko (o 9 dní na 19. 6.) a Francie (o 8 dní na 21. 7.).
Naopak Slováci by si podle posledních odhadů měli
letošní den daňové svobody připomenout už 17. květ‐
na, tedy, stejně jako my, o pět dní později než vloni.
Je potřeba mít na paměti, že jde jen o odhady, čas‐
to vycházející z veřejných výdajů schválených již v loň‐
ském roce. I přesto odhalují, jak je růst velikosti státu v
dobách prosperity maskován díky zvyšování hospodář‐
ské výkonnosti. Bez růstu HDP se náhle den daňové
svobody posouvá o mnoho dní ke konci roku a odhalu‐
je břemeno, které místo nás ponesou bez možnosti
volby na svých bedrech budoucí daňoví poplatníci.

http://libinst.cz
info@libinst.cz

tel: 226 518 888
fax: 226 518 813

Liberální institut
Spálená 51
110 00 Praha 1

Jednou z připravovaných částí Ceny státu je tzv.
Vesmír veřejných výdajů, který je grafickým znázor‐
něním všech výdajů financovaných z daní a odvodů.
Mluví‐li politici o milionech a miliardách, jen málo
z nás si tyto sumy dovede představit. Vesmír veřej‐
ných výdajů tento problém překonává, neboť umož‐
ňuje pouhým okem porovnat velikosti jednotlivých
státních institucí a výdajových programů. Jednotlivé
„planety“ mají totiž svou velikost odvozenou právě
od množství prostředků, jež jimi protečou.

nabízených veřejných služeb jen ty, které opravdu
chce ze svých daní financovat.
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