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Úvodní slovo ředitele
V uplynulém roce 2020 byl náš nový institut založen. Děkujeme za to našim zakladatelům
a správní radě, v čele s Tomášem Pajonkem, kteří se chopili příležitosti a nenechali
tradici Liberálního institutu zemřít. Mohli jsme tak navázat na bohatou a úspěšnou
historii prvního českého think-tanku, avšak začít s čistým štítem.
Osobně považuji za obrovskou čest a odpovědnost, že mě správní rada zvolila ředitelem,
a udělám vše pro to, aby své volby nelitovala a aby Liberální institut „žil dlouho
a prosperoval“.
Děkuji taktéž našim partnerům a kolegům zejména z Atlas Network, Nadace Friedricha
Naumanna, 4Liberty, Economic Freedom of the World Network, Epicenter a INESSu,
že s námi navázali spolupráci, která bude v rozvoji našeho institutu a v šíření liberálních
myšlenek v České republice klíčová.
Největší poděkování patří našim analytikům a dobrovolníkům na jedné straně
a účastníkům našich akcí a čtenářům našich publikací na straně druhé, neboť bez nich by
činnost Liberálního institutu nebyla možná.
„Alenda lux ubi orta libertas“, nechť je světlo živeno tam, kde povstala svoboda.

18. 6. 2021
Martin Pánek, ředitel institutu
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O nás
Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je
rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše
aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými
pravomocemi, volného trhu a míru.









Svoboda jednotlivce: Svoboda je hodnotou, která je základem všech ostatních hodnot.
Existují nezcizitelná práva, jež předcházejí vládu, mezi nimi jsou právo na život,
svobodu a hledání vlastního štěstí.
Vláda s omezenými pravomocemi: Zajišťuje ochranu nezcizitelných práv. Jsou na ni
delegovány vyjmenované pravomoci, které jsou pro tuto ochranu nezbytné, zbytek
pravomocí si ponechávají občané. Důležitou složkou je nestrannost vlády a vláda
zákonů, ne lidí.
Volný trh: Žádná svoboda není možná, pokud instituce soukromého vlastnictví
neexistuje, není respektována a není vymahatelná. Soukromé vlastnictví, smluvní
svoboda a spolčovací svoboda společně formují volný trh, který zajišťuje prosperitu a
ochranu slabých a který funguje nejlépe, pokud do něj vláda s omezenými
pravomocemi zasahuje co nejméně.
Mír: Bez míru není možné mít malou vládu s omezenými pravomocemi, volný trh,
ani svobodu. Mírem se rozumí jak klid zbraní doma, tak ve světě.
Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní
výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, letní školy,
diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články,
překladatelská činnost).

Zdroje financování
Hlavním zdrojem financování jsou dary podporovatelů – fyzických i právnických osob,
publikační činnost a granty od spřátelených organizací. Ústav nepřijímá dotace
z veřejných rozpočtů a nijak se o ně neuchází.
Členové orgánů ústavu za výkon funkce nedostávají odměnu.

3

VÝROČNÍ ZPRÁVA
LIBINST.CZ

1.
1.1

Hlavní aktivity institutu v roce 2020
Ustavení a výběr ředitele

Zapsaný ústav byl založen Tomášem Pajonkem, Blankou Richtár, Martinem Novákem
a Bohdanem Kotoučkem 17. července 2020 pod jménem Liberální spolek F. A. Hayeka.
Poté, co zjistili, že přestal být využíván název Liberální institut a právně nic nebránilo jeho
převzetí, podařilo se ústavu získat licenci k ochranné známce, přejal toto jméno za své
a od té doby se oficiálně jmenuje Liberální institut, z. ú.
Dočasným ředitelem byl zvolen Tomáš Pajonk. Na pozici řádného ředitele bylo vypsáno
výběrové řízení, do kterého byli pozváni Dominik Stroukal, Petr Koblovský, Miroslav
Ševčík, David Lipka, Martin Pánek a Jakub Skala a výzva pro přihlášení byla veřejně
dostupná na internetových stránkách libinst.cz stejně jako na webu 123jobs.cz.
Novým ředitelem byl zvolen Martin Pánek, do funkce byl zapsán 16. října 2020.

1.2

Misesova akademie Liberálního institutu 2020

Již od roku 1996 pořádáme letní školu, kde se studenty debatujeme o ekonomice, politice,
historii, filosofii anebo o čemkoliv, co se naskytne. Letní škola se jmenuje Misesova
akademie Liberálního institutu, zkráceně MALI. Více se můžete dozvědět
na MisesAkademie.cz.
Posledních pět let je dějištěm naší letní školy příjemné prostředí Parkhotelu v Českém
Šternberku s výhledem na krásný soukromý gotický hrad Český Šternberk, který v roce
1992 zrestituoval dědic původního majitele Zdeněk Sternberg.
Zhruba polovina z padesátky účastníků semináře měla klasické přednášky, k nimž také
patří Q&A. Tito účastníci s námi byli na letní škole poprvé, byli zapsáni v Misesově
akademii. Druhá polovina účastníků, kteří už s námi byli podruhé nebo třeba popáté, byla
zapsána v tzv. Misesově semináři – kde lektoři dopředu předepsali texty, o kterých se
vedla diskuse. Tyto hodiny tak představovaly spíše diskusní seminář než klasickou
přednášku.
 Dominik Stroukal, ředitel Misesovy akadamie a hlavní ekonom skupiny Roklen,
měl přednášku o optimistickém pokroku a seminář k teorii nadhodnoty
v marxistické ekonomii
 Jan Mošovský, Students for Liberty, měl přednášku o teorii anarchie a seminář
o Carlu Schmittovi
 Petr Bartoň, Natland, měl přednášku o podnikání zatíženém regulacemi
a seminář o schumpeterovské ekonomii
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 Mário Havel, Paralelná polis, měl přednášku o svobodném podnikání
v decentralizované společnosti a seminář o kryptoanarchii
 Jakub Jedlinský, FPH VŠE, měl přednášku o podnikatelském cyklu a seminář
o Minského momentu
 Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu, měl přednášku o obchodních
válkách a seminář o podnikatelích v neziskovkách
 Josef Tětek, TopMonks, měl přednášku i seminář o bitcoinu
 Pavel Potužák, NF VŠE, měl přednášku o ekonomické krizi a seminář
o hyperinflaci
 Pavel Peterka, CETA, měl přednášku o teorii veřejné volby a seminářo teorii
firmy
 Pavel Ryba, Golden Gate, měl keynote přednášku o zlatu jako investičním
nástroji
Podkladové texty k seminářům jsme zveřejnili na našem webu.
Jak přednášky, tak semináře probíhají v neformální, přátelské atmosféře. Debaty se vedou
až do pozdních nočních hodin. Sobotní odpoledne se navíc neslo v duchu odpočinku a
fotbalových a volejbalových zápasů, večer pak byla na programu panelová debata o
kryptoměnách.
Ze studentů naší letní školy se stávají lídři úspěšných liberálních projektů. Namátkou:
Martina Bacíková je ředitelkou Institutu ekonomického vzdělávání, který má za sebou již
tři ročníky Ekonomické olympiády. Jan Škapa a Michal Šindlář jsou vysoce postavení
manažeři Students for Liberty. Pavel Peterka je analytikem CETA. Hynek Fencl a Jan
Mošovský společně počítají pro projekt Liberálního institutu daňové břemeno. Těšíme
se na to, kde za pár let budou studenti z letošní letní školy!
Přednášet takovým studentům je velká čest a zodpovědnost. Jak je vidět, kvalitní
studentské osazení je lákadlem pro skvělé přednášející, kteří rádi věnují jeden letní víkend
této akci. Věříme, že je kvalitní obsazení taktéž lákadlem i pro studenty, aby se přihlásili
do tohoto stimulujícího prostředí, kde se i po přednáškách vedou neformální diskuse mezi
studenty a přednášejícími. V jistém smyslu je tato čtyřdenní nepřetržitá debata mezi
deseti zkušenými liberály a padesátkou studentů možná ještě důležitější než formální
přednášková část.
Letošní letní škola byla, jak jsme ostatně očekávali, poznamenaná pandemií koronaviru,
kdy se nám na poslední chvíli omluvili čtyři přednášející. Naštěstí jsme i tak ale mohli
letní školu konat, navíc za naprosto krásného počasí.
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1.3

Výroční cena 2020

David D. Friedman, americký ekonom, fyzik, právní teoretik a teoretik
anarchokapitalismu, přednesl Výroční přednášku Liberálního institutu 2020 a poté
převzal Výroční cenu. Stal se již 24. nositelem.
V důsledku koronavirové krize se již podruhé výroční přednáška nekonala jakožto fyzická
přednáška, nýbrž pouze jako livestream. Konala se tedy na YouTube 17. prosince 2020 od
20:00. David Friedman se připojil ze své domácí pracovny v americké Kalifornii a my jsme
přenášeli ze studia Liberálního institutu v Praze. Výroční přednáška je společně
s předáním Výroční ceny jeden z hlavních projektů Liberálního institutu, se kterým jsme
začali již v roce 1995, kdy se prvním nositelem stal nobelista Gary Becker. Kromě něj cenu
převzali ještě další tři laureáti Nobelovy ceny: Milton Friedman, James Buchanan
a Vernon Smith. Cena je udělována za přínos k rozvoji liberálního myšlení a naplňování
idejí svobody, soukromého vlastnictví, konkurence a vlády zákona v praxi.
Přednáška Davida Friedmana se jmenovala „Právo bez státu“ a zabývala se
decentralizovanými a soukromými právními systémy. Přednáškou provázel ředitel
Liberálního institutu, Martin Pánek.
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Friedman rozberíal např. právní systémy středověkého islandu, právo Amišů, Romů,
korporátní právo, chartová města nebo seasteading. Popisoval také konkurenci
současných státních právních systémů nebo anarchii v kyberprostoru.

1.4

Webináře o transformaci

Na podzim jsme uspořádali sérii webinářů o ekonomické transformaci s názvem Proč se
zhroutil socialismus a jaké udělalo Československo/Česko reformy?.
Program webináře:







29. října 2020: Martin Pánek, první lekce
5. listopadu 2020: Marek Hudík, Síla trhu
12. listopadu 2020: Jiří Nohejl, Využití znalostí ve společnosti
19. listopadu 2020: Martin Pánek, Ekonomická kalkulace v socialismu
26. listopadu 2020: Jiří Nohejl, Problém společenských nákladů
3. prosince 2020: Magdalena Šuterová, Transformace a privatizace ekonomik
střední a východní Evropy
 10. prosince 2020: Dušan Tříska, Kupónová privatizace
 7. ledna 2021: Jiří Nohejl, Polycentrické vládnutí
 14. ledna 2021: Martin Pánek, Prezidenti Havel a Klaus
Ke každému webináři byly předem zveřejněny diskusní texty, které tvořily základ pro
debatu během webináře.
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2 Publikační činnost v roce 2020
2.1

Publikace a prodeje knih v roce 2020

V prvním půlroce naší existence jsme nestihli vydat žádnou novou knihu. Navázali jsme
spolupráci s nakladatelstvím Grada Publishing, jež distribuuje knihy, které jsme při
vzniku Liberálního institutu nakoupili, a s webem Palmknihy, které dělají totéž, avšak
pro e-knihy.
Ve spolupráci s Gradou jsme za rok 2020 prodali 2315 ks knih a přes náš e-shop dalších 717,
další desítky knih jsme rozdali zdarma. Ve spolupráci s Palmknihami jsme prodali (včetně
výpůjček) 448 e-knih, přes vlastní e-shop dalších 13, naše starší knihy jsou také ke stažení
zdarma.

2.2
2.2.1

Další publikační činnost v roce 2020
Česká vládní korona-opatření

Publikovali jsme policy analýzu Česká vládní korona-opatření, jejíž hlavní autorkou je
Jana Přibylová, se spoluautory Jakubem Skalou a Martinem Pánkem. Analýza přehledně
popisuje proti-covidová opatření jednotlivých ministerstev a analyzuje je. Studie byla
vydána jako working document s tím, že bude později doplňována o další opatření.
2.2.2

Konzultace pro WHO ke Globální strategii ke zredukování nebezpečného užívání
alkoholu

Martin Pánek a Jakub Skala se připojili k dalším think-tankům sdruženým v síti
Epicenter, které zaslali konzultační position paper k rukám Světové zdravotnické
organizace (WHO) ve věci její strategie ke zredukování nbezepečného užívání alkoholu.
Argumentovali jsme zejména, že WHO by se měla soustředit na jiné cíle a že tato
regulace může vést k nezamýšleným efektům.

3 Další aktivity v roce 2020
3.1

Daňové břemeno 2020

Daňové břemeno v roce 2020 spočítal ředitel výzkumu Liberálního institutu Jan
Mošovský. Vyhlášeno bylo 7. září 2020.
Výsledná míra daňového zatížení běžného zaměstnance po odečtení všech položek pak
činí 64,31 %. Z průměrné superhrubé mzdy 45 600 Kč tedy zůstane zaměstnanci na jeho
výdaje pouze 16 275 Kč. Při interpretaci této sumy je třeba brát v úvahu fakt, že již došlo
k odečtení spotřebních a podnikatelských daní, které za běžných okolností zvyšují cenu
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pořizovaného zboží. Částka, která tedy našemu zaměstnanci zbyla, představuje čistou
reálnou hodnotu zboží a služeb, které si za měsíc ze své mzdy může pořídit.

3.2

Index byrokracie 2020

Index byrokracie v roce 2020 spočítal analytik Liberálního institutu Pavel Peterka.
Vyhlášen byl 29. září 2020.
Rok 2020 přináší v oblasti byrokracie mírné zlepšení. Celková byrokratická zátěž pro malé
firmy činí letos 223 hodin. To je o čtyři hodiny méně, než tomu bylo v roce 2019.
„V zásadních kategoriích administrace zaměstnanců a provozu nedošlo k významným
změnám. Pokles byrokratické zátěže souvisí především s omezením a odkladem změn v
legislativě a v podnikatelském prostředí,“ uvádí analytik Centra ekonomických a tržních
analýz a vedoucí projektu Index byrokracie v Liberálním institutu Pavel Peterka.
„Veřejná správa reflektovala ve svých rozhodnutích negativní vliv pandemie na živobytí
podnikatelů a kývla tak například na odklad třetí a čtvrté vlny EET, jejíž plánované
zavedení v roce 2020 by pro podnikatele jistě znamenalo zvýšení byrokratické zátěže.“

3.3

Skóre senátorů 2020

Skóre senátorů spočítali Martin Pánek, Jan Mošovský a analytička Magdalena Šuterová.
Vyhlášeno bylo 1. října 2020.
Nejliberálnějším senátory od roku 2012, kdy hlasování v Senátu hodnotíme, se stali
Zdeněk Nytra, Jaroslav Kubera a Pavel Eybert ze senátorského klubu ODS, nejméně
liberálními naopak Stanislav Juránek z KDU-ČSL, Zdeněk Berka a Hassan Messian
z ČSSD. Zdeněk Nytra je zároveň nejliberálnější senátor s platným mandátem. Ze
senátorů, kteří mandát letos obhajují, je nejliberálnější Jiří Burian (ODS) z Příbramska.

3.4

Economic Freedom of the World 2020

Společně s Fraser Institutem a dalšími think-tanky jsme zveřejnili
žebříček Economic Freedom of the World. Výsledky jsme zveřejnili 10. září 2020.

nový

Česká republika se umístila na 25. místě ze 162 zemí a teritorií zahrnutých do výroční
zprávy Economic Freedom of the World 2020, kterou dnes publikuje Liberální institut ve
spolupráci s kanadským Fraser Institutem.
„Ačkoliv si Česko v relativním srovnání o tři příčky pohoršilo, v absolutní míře
ekonomické svobody si mírně polepšilo, a to dokonce na nejvyšší skóre od roku 1990.
V Nizozemsku, Rumunsku a na Kypru však udělali v rámci ekonomické svobody ještě
větší pokrok, a tak Českou republiku pro letošek předběhli,“ komentuje letošní výsledky
Martin Pánek, analytik Liberálního institutu.
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Hongkong a Singapur jsou opět na čele indexu. Nový Zéland, Švýcarsko, Spojené státy,
Austrálie, Mauricius, Gruzie, Kanada a Irsko uzavírají nejlepší desítku.

3.5

Liberální a antiliberální počin a bludný balvan ekonomie 2020

Liberální institut vyhlašuje cenu Karla Havlíčka Borovského za liberální počin
uplynulého roku. Karel Havlíček Borovský byl velký český liberál, básník, spisovatel,
satirik a politický komentátor.
Vyhlásili liberální a antiliberální počin roku, nově pojmenované jako Cena Karla
Havlíčka Borovského a Cena Alexandera Bacha a vyhlásili jsme také nositele Bludného
balvanu ekonomie 2020.

3.6

Stav na sociálních sítích







Na facebookovém profilu jsme zaznamenali nárůst na 2254 sledujících.
Na twitterovém účtu jsme na konci roku měli 1563 followerů.
Na instagramovém účtu jsme na konci roku měli 487 followerů.
Na LinkedIn máme letos 407 sledujících.
Na YouTube nás odebírá 119 lidí.
V nově založené facebookové skupině Liberální fórum máme 790 členů.
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4 Plány na rok 2021
V roce 2021 plánujeme kontinuálně navázat na naše předchozí aktivity – v plánu je vydat
dvě knihy: Nepřátelé státu našeho vlastního autora Josefa Tětka a Otevřené hranice od
Bryana Caplana a Zacha Weinersmitha.
Jako každý rok budeme pořádat akci ke Dni daňové svobody, v létě uspořádáme Misesovu
letní akademii. V průběhu roku také vyhlásíme Index byrokracie, Economic Freedom of
the World a další žebříčky a ocenění.
Na podzim se budou konat sněmovní volby, na které nachystáme nové Skóre poslanců.
Vzhledem k tomu, že půjde o první plný rok naší nové organizace, budeme se snažit také
o fiskální stabilizaci a navázání důležitých partnerství doma i ve světě.
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5 Hospodářské výsledky za rok 2021
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Příloha v účetní závěrce § 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.
Název a sídlo účetní jednotky
Liberální institut, z. ú.
Veselá 52, 75651 Zašová

Údaje o účetní jednotce
IČ: 09324194
Zapsána u: Rejstřík ústavů, vedený Krajským soudem v Ostravě
Zapsána do OR dne: 17. 7. 2020
Právní forma: ÚSTAV
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vy
Rozvahový den: 31. 12. 2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 5. 2021
Spisová značka: odd. U, vl. 350

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady
Účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2020.
Účetní metody
Účetní jednotka používala standardní účetní metody.

Použité oceňovací modely
Účetní jednotka používala standardní způsob oceňování jednotlivých složek majetku
a závazků.
Účetní odpisy stanovuje účetní jednotka ve výši zrychlených daňových odpisů.
Účetní jednotka netvořila žádné opravné položky ke složkám majetku a závazků.
Pro přepočet údajů v cizích měnách účetní jednotka používá kurzy vyhlašované ČNB
platné ke dni uskutečnění účetního případu.
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Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 0
Osobní náklady: 44280,- Kč
Doplňující informace k položkám dlouhodobých aktiv
Tento oddíl nemá u účetní jednotky náplň.
Informace o konsolidující účetní jednotce
Tento oddíl nemá u účetní jednotky náplň.
Doplňující informace k rozvaze
Tento oddíl nemá u účetní jednotky náplň.
Transakce mezi spřízněnými osobami
Tento oddíl nemá u účetní jednotky náplň.
Další doplňující informace
Ústav byl založen dne 17. 7. 2020.
Zakladatelem byl Ing. Tomáš Pajonk.
Výše vkladu činila 1.000,- Kč.
Ústav je zastupován ředitelem Ing. Martinem Pánkem.
Hlavní činností ústavu je:









rozvíjet kritické vědecké poznání a myšlení založené na principech klasického
liberalismu,
hájit hodnoty a principy klasického liberalismu před jejich účelovou deformací
a relativizací,
prosazovat myšlenky klasického liberalismu a přispívat tak k dosažení obecného
blaha,
podporovat a uskutečňovat vědecko-výzkumné, vzdělávací, osvětové
nakladatelské, publikační a poradenské činnosti a snaží se o uplatňování a šíření
výsledků těchto činností,
rozvoj mezinárodní spolupráce s ostatními organizacemi podobného zaměření
a podobných cílů,
podporovat, zastupovat a hájit odborné zájmy ve vztazích s odbornými
sdruženími a jinými subjekty, včetně těch působících na mezinárodní úrovni
podílet se samostatně či ve spolupráci s jinými odbornými institucemi na
posudkové, konzultační a expertní činnosti,
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zajišťovat odbornou přípravu a vzdělávání odborníků, jakož i nejširší veřejnosti
pořádáním přednášek, seminářů, kolokvií apod.,
prezentovat vlastní činnost prostřednictvím médií, jakož i publikováním děl
v souladu s posláním a cíli Ústavu a to samostatně či ve spolupráci s jinými
odbornými institucemi.

Hospodářskou činností spolku je prodej publikací.

.............……………………………………..

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam účetní jednotky
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