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Liberální institut je nestátní, nezávislá nezisková organizace organizovaná jako spolek,
jejímž cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického
liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách
➢ svobody, která je základem všech ostatních hodnot, a společně se zákonem
jsou neoddělitelnými pilíři moderní společnosti
➢ utilitární autonomie, podle níž každý dospělý jedinec ví nejlépe, co je v jeho
zájmu
➢ nezcizitelnosti práva, což znamená, že každý jednotlivec má výsostné právo na
svůj vlastní život, svobodu a majetek
➢ soukromého vlastnictví, bez jehož existence není žádná svoboda možná, není
vymahatelná a vynutitelná
➢ laissez faire, laissez passer, nebo-li spontánní samoregulace trhu a svobodné
obchodování
➢ panství práva, které vymezuje přesně definovaný zákonný rámec pro aktivity
vlády, čímž je garantována neporušitelnost smluvních závazků, dohod a slibů
Pro činnost Liberálního institutu jsou důležité vlastní originální projekty a vědecký
výzkum, z nichž vycházejí a na něž navazují další aktivity v oblastech vzdělávání
(přednášky, diskusní fóra, kolokvia) a publikace (knihy, studie, odborné a novinové
články, překladatelská činnost).

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2016
V roce 2016 Liberální institut z. s. pořádal následující akce:
Den daňové svobody 2016
2. června 2016, Galerie Café Louvre, Praha
Stanovení, organizace a prezentace Dne daňové svobody, který od roku 2000
vyhlašuje Liberální institut. Po tiskové konferenci proběhl happening, jehož cílem bylo
upozornit veřejnost na problematiku zdanění v České republice.
Na tiskové konferenci vystoupili:
Aleš Rod, CETA
Karel Klimeš, Daňoví poplatníci ČR
Jiří Schwarz, LI, CETA
Partneři:
CETA, Friedrich-Naumann-Stiftung, 4Liberty.eu, Daňoví poplatníci ČR
Milton Friedman Legacy Day 2016
29. července 2016, Zoo Chleby
Komentovaná prohlídka první soukromé Zoo v ČR pro příznivce a spolupracovníky
Liberálního institutu konaná u příležitosti 104. výročí narození Miltona Friedmana.
Partneři:
The Friedman Foundation for Educational Choice, CETA
Výroční cena Liberálního institutu 2016
13. 10. 2016, Palác Žofín, Praha
Ceremoniál udělení Výroční ceny Liberálního institutu byl spojen s Výroční přednáškou
laureáta na téma „Na cestě k funkční ekonomice na Ukrajině“. Výroční cenu obdržel
Ivan Mikloš, poradce ukrajinského premiéra a prezident ekonomického think-tanku
MESA 10.
Partneři:
Atlas Network, Anglo-americká
4Liberty.eu, CETA, Trade-off

vysoká

škola,

Friedrich-Naumann-Stiftung,

Crowdfundingová kampaň na Startovači na podporu dotisku Pojednání o podstatě a
původu Bohatství národů
září-říjen 2016
Díky silné podpoře veřejnosti se na projekt podařilo získat více než 100 % cílové částky
a kniha mohla být vydána v lednu 2017.
V průběhu celého roku provozoval Liberální institut internetový portál www.libinst.cz

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ LIBERÁLNÍHO INSTITUTU, Z. S. V ROCE 2016
Pracovníci:
Petr Koblovský, ředitel
Lucie Čechová, projektová manažerka
Akademická rada:
Jiří Schwarz (předseda)
Marek Hudík
Ján Oravec
Josef Šíma
Daniel Šťastný
Správní rada:
David Lipka (předseda)
Jan Havel
Václav Rybáček
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