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Úvodní slovo ředitele
Náš institut se plynule přenesl do druhého roku činnosti. Věříme, že jsme v prvních dvou
letech neudělali ostudu značce Liberálního institutu, jež má v České republice již
poměrně dlouhou tradici. Zakladatelům a správní radě děkuji za pokračující důvěru
v řízení institutu, který postupně nabírá na síle.
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.
Mimo stále probíhající pandemie covid-19 byly nejdůležitější zprávou na domácí scéně
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly na podzim
2021. Vládu premiéra Andreje Babiše nahradila široká koalice premiéra Petra Fialy.
Věříme, že minimálně v politické kultuře a demokratických normách na tom bude nová
vláda lépe než ta předchozí. Její činnost hodláme samozřejmě bedlivě sledovat a kritizovat
a – bude-li o to stát – rádi jí také přispějeme radou.

„Libertas perfundet omnia luce,“ svoboda zaplaví všechny věci světlem.

20. 6. 2022
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.
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1 Hlavní aktivity institutu v roce 2021
1.1

Den daňové svobody 2021

Až na konci června, konkrétně 25. 6., jsme v roce 2021 mohli oslavit Den daňové svobody,
svátek s tradicí od roku 2000, který však náš nový institut vyhlašoval vůbec poprvé. A to
hned v úplně nejpozdějším termínu v historii.
„Z pochopitelných důvodů jde společně s loňským rokem o daňově nejméně svobodný rok od
chvíle, kdy Liberální institut Den daňové svobody počítá, neboť pandemická situace je zcela
bezprecedentní. Nabízí se srovnání s rokem 2010, kdy českou ekonomiku nejvíce zasáhla
předchozí ekonomická recese. Přestože oproti předpandemickým rokům jsme si pohoršili
o téměř celý měsíc, oproti roku 2010 jde o zhoršení o pouhý týden,“ zasadil v tiskové zprávě
výsledky do kontextu ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.
„Dlouhodobý posun Dne daňové svobody směrem k začátku roku v období konjunktury mezi
lety 2013 a 2018 na první pohled působil jako pozitivní vývoj ve smyslu snižování míry
přerozdělování i vytváření rezerv pro budoucí krize. Ve skutečnosti se však o žádné budování
rezerv nejednalo: státní výdaje v tomto období prosperity vytrvale rostly a o snižování míry
přerozdělování (kterou Den daňové svobody měří) se tak plně zasloužila skutečnost, že růst
produktivity byl strmější než růst vládních výdajů. Tento trend se otočil už v roce 2019 před
začátkem pandemie. Nyní nás absence rezerv vytvořených během růstového období i uvyknutí
na stále bobtnající veřejné výdaje zasáhly nepřipravené v době pandemie – spolu se zastavením
růstu, respektive poklesu produktivity v důsledku vládních opatření a opatrnosti soukromého
sektoru,“ komentoval vládní hospodaření ředitel výzkumu Liberálního institutu Jan
Mošovský.
Kromě tiskové konference se konal taktéž happening na Jungmannově náměstí.
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1.2

Misesova akademie Liberálního institutu 2021

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 dedikovaném MisesAkademie.cz.
Posledních šest let je dějištěm 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.
Program letní školy:
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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.

1.3

Křest vydaných knih

Ačkoliv i v koronavirové době se institut věnoval publikační činnosti, z důvodu
proticovidových nařízení bylo třeba počkat s oficiálním uvedením na trh na příhodnější
dobu. Ta se vyskytla na začátku podzimu 2021, kdy jsme uspořádali společný křest pro
právě vydaný ekonomický komiks z dílny Bryana Caplana a Zacha Weinersmitha
Otevřené hranice: etika a ekonomie migrace a dvě o něco starší dosud nepokřtěné knihy –
Svobodu volby od Miltona Friedmana, vydanou v roce 2020 a Nepřátele státu, přátele
svobody od Josefa Tětka, která vyšla na počátku roku 2021. Všechny knihy sklízejí od
uvedení na trh mezi čtenáři úspěch a v příštím roce můžeme očekávat jejich dotisky.
Na křest dorazili jako hosté mj. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory; Klára
Boumová, migrační koordinátorka Charity ČR; Martin Rozoumek, ředitel Organizace
pro pomoc uprchlíkům; nebo Josef Šíma, rektor VŠ Cevro Institut.

2 Publikační činnost v roce 2021
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2.1

Publikace a prodeje knih v roce 2021

Ve spolupráci s Gradou jsme za rok 2021 prodali 2424 ks knih a přes náš e-shop dalších 675
a ve spolupráci s e-shopem Stackuj.cz dalších 303, další desítky knih jsme rozdali zdarma.
Ve spolupráci s Palmknihami jsme prodali (včetně výpůjček) 448 e-knih, přes vlastní
e-shop dalších 49, naše starší knihy jsou také ke stažení zdarma.
V roce 2021 jsme zúročili přípravy z předchozího roku a hned na začátku roku vydali
knihu Nepřátelé státu, přátelé svobody Josefa Tětka. Následoval dotisk naší stálice Lidského
jednání a v létě spatřila světlo světa kniha Otevřené hranice: Etika a ekonomie migrace.
V druhé polovině roku jsme se věnovali přípravám knih, které plánujeme vydat v roce
2022.
2.1.1

Bryan Caplan & Zach Wienersmith: Otevřené hranice: Etika a ekonomie migrace

V uplynulém roce jsme vydali unikátní ekonomický komiks o přínosu otevřených hranic
a ekonomické migrace obyvatel Země, jehož autorem je Bryan Caplan, jeden
z nejpopulárnějších ekonomů současnosti a autor bestsellerů Mýtus racionálního voliče,
Selfish Reasons to Have More Kids a The Case Against Education. Spojil se v něm se
Zachem Weinersmithem, ilustrátorem oblíbeného komixu SMBC. Ve světě rostoucích
bariér jde o výjimečnou a nadmíru potřebnou knihu. Autor v ní předkládá v dnešní době
odvážný argument pro uvolnění všech omezení, kterými státy regulují imigraci.
Výsledkem takové politiky by bylo celosvětové vymýcení chudoby a s tím související
rozkvět ekonomik napříč planetou. Dokonale udělaný komiks, který je dobře přístupný
každému čtenáři, zároveň plný reálných dat, faktů a příkladů!
2.1.2

Josef Tětek: Nepřátelé státu, přátelé svobody

Nepřátelé státu, přátelé svobody jsou nejnovější publikací mladého autora Josefa Tětka.
Josef patří mezi spolupracovníky Liberálního institutu již mnoho let, a proto jsme se
s radostí podíleli na vydání tohoto díla.
Nezažehne‑li tato kniha v čtenáři rovnou nepřátelství vůči státu, zažehne snad alespoň
přátelství se svobodou. Publikace patří do knihovny každého svobodomyslného čtenáře.
Představuje přístupnou formou velikány klasického liberalismu, ale i prosté lidi dychtící
vymanit se ze státem organizovaného či státem posvěceného útlaku.
Pestrý výběr 27 všeobecně známých i téměř zapomenutých osobností různých dob, míst
a rozmanitých profesí spojuje jedno: jejich touha po svobodě. Byli to politikové,
ekonomové, filozofové a aktivisté, kteří jasně viděli, jak státní zřízení pod nejrůznějšími
záminkami omezují práva a svobody svých obyvatel, a kteří se nebáli hlasitě upozorňovat
na nemorálnost a zlovůli státní moci. Byli to lidé toužící žít ve svobodnějším světě.
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Texty vykreslují příběhy bojovníků za svobodu za posledních tři sta let – od Benjamina
Franklina, který postupně přešel od vydávání svobodomyslných pamfletů ve vlastních
novinách až ke spoluautorství Deklarace nezávislosti, přes Karla Havlíčka Borovského
vyhnaného do exilu za jeho protivládní činnost, až po Satoshiho Nakamota, stvořitele na
státu nezávislých peněz bitcoinu.
Kniha si rychle našla své čtenáře a ještě na podzim jsme začali plánovat její dotisk.
2.1.3

Ludwig von Mises: Lidské jednání – dotisk

Lidské jednání patří mezi klasická díla rakouské ekonomické školy a jeho popularita
neuvadala ani v roce 2021. Připravili jsme tedy dotisk v nákladu 1000 kusů, tentokrát
dokonce s novou obálkou v duchu naší aktuální knižní série.
2.1.4

Dialogy o etickém vegetariánství

Kniha Michael Huemera Dialogy o etickém vegetariánství se v lecčem vymyká. Předně
je téma zvířecí etiky ve veřejném prostoru vnímáno jako doména buďto divných ezo
hipíků nebo přímo levičáků, neřku-li „neomarxistů“. Ať už názvy těchto škatulek
znamenají cokoli, Mike Huemer do nich ani trochu nezapadá. Jeho kniha naopak vazbu
zvířecí etiky na jakékoli úzce pojaté světonázorové ukotvení hodnověrně boří.
Knihu jsme vydali zdarma jako e-knihu.

2.2
2.2.1

Další publikační činnost
Ekonomická analýza cenotvorby alternativních taxislužeb

Společně s Centrem ekonomických a tržních analýz jsme vydali studii Ekonomická
analýza cenotvorby alternativních taxislužeb o neefektivitě, ekonomické nesmyslnosti
a protiprávnosti cenového stropu na taxislužbu, zejména pokud je aplikován na
alternativní taxislužby, jako je Uber nebo Bolt. Autory studie jsou Martin Pánek a Aleš
Rod.
2.2.2

Česká vládní korona-opatření

Publikovali jsme aktualizovanou verzi 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.
2.2.3

Druhá konzultace pro WHO ke Globální strategii ke zredukování nebezpečného
užívání alkoholu

Martin Pánek a Jakub Skala se opět připojili k dalším think-tankům sdruženým v síti
Epicenter, které zaslali konzultační position paper k rukám Světové zdravotnické
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organizace (WHO) ve věci její strategie ke zredukování nebezpečného užívání alkoholu.
Argumentovali jsme zejména, že WHO by se měla soustředit na jiné cíle a že tato
regulace může vést k nezamýšleným efektům.
2.2.4

Czeching In: Překážky pro zahraniční studenty v ČR

Na Silvestra 2021 publikoval Martin Pánek a kolektiv autorů ve spolupráci s Nadací
Friedricha Naumanna studii o překážkách pro zahraniční studenty v ČR nazvanou
Czeching In. Studie argumentovala a na datech ukazovala, že překážky pro studenty jsou
hrubě neefektivní a nastínila možnosti, jak příjezd zahraničních studentů usnadnit, a tím
jich také více nalákat.
Záměrem Liberálního institutu bude pokračovat v této tématice také v roce 2022 a dále.

3 Další aktivity v roce 2021
3.1

Co je slyšet a co není slyšet

Na jaře 2021 jsme začali natáčet podcast, který ze začátku měl nový díl každý týden, avšak
to se ukázalo nad naše finanční a organizační schopnosti, takže ke konci roku přešel
v občasník.
Mezi hosty se objevili Petr Bartoň, hlavní ekonom skupiny Natland; Lucie Konečná,
provozní ředitelka Nanospace; Róbert Chovanculiak, analytik slovenského INESSu; nebo
Johana Fundová, česká spistovatelka.
Název podcastu odkazuje na slavné dílo ekonoma Frédérica Bastiata a zní Co je slyšet a co
není slyšet.

3.2

Daňové břemeno 2021

Daňové břemeno v roce 2021 spočítal ředitel výzkumu Liberálního institutu Jan
Mošovský. Vyhlášeno bylo 7. září 2021.
Výsledná míra daňového zatížení běžného zaměstnance po odečtení všech položek pak
činí 64,78 %. Z průměrné superhrubé mzdy 47 212 Kč tedy zůstane zaměstnanci na jeho
výdaje pouze 16 630 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
pořizovaného zboží. Částka, která tedy našemu zaměstnanci zbyla, představuje čistou
reálnou hodnotu zboží a služeb, které si za měsíc ze své mzdy může pořídit.
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3.3

Index byrokracie 2021

Index byrokracie v roce 2021 spočítal analytik Liberálního institutu Pavel Peterka.
Vyhlášen byl 29. září 2021.
Pátý ročník Indexu byrokracie v České republice jsme bohužel neoslavili snížením
administrativní zátěže. Byrokratická zátěž malých podniků meziročně vzrostla o 49 hodin
na výsledných 272 hodin. „Jako problematické se v roce 2021 ukázalo nezvládnutí
pandemie ze strany vlády, které se promítlo i v řadě chaotických nařízení. Ta dopadala
i na podnikatele a vedle finančních nákladů stála podnikatele jejich čas,“ uvedl hlavní
ekonom finanční skupiny Roklen a analytik Liberálního institutu Pavel Peterka.

3.4

Skóre poslanců 2021

Skóre poslanců spočítali Martin Pánek a Jan Mošovský. Vyhlášeno bylo 6. října 2021.
Nejliberálnějším poslanci v právě končícím volebním období (2017–2021) se stali Jiří
Ventruba, Jan Zahradník a Ivan Adamec z poslaneckého klubu ODS, nejméně
liberálními naopak Petr Dolínek ČSSD, Jiří Valenta z KSČM, Jan Schiller (ANO)
a Kateřina Valachová z ČSSD. Z poslanců, kteří mandát letos obhajují, je nejliberálnější
Ivan Adamec (ODS) z Královéhradeckého kraje.

3.5

Economic Freedom of the World 2021

Společně s Fraser Institutem a dalšími think-tanky jsme zveřejnili
žebříček Economic Freedom of the World. Výsledky jsme zveřejnili 14. září 2021.

nový

Česká republika se umístila na 27. místě ze 165 zemí a teritorií zahrnutých do výroční
zprávy Economic Freedom of the World 2021, kterou dnes publikuje Liberální institut ve
spolupráci s kanadským Fraser Institutem.
„Loni došlo k mírně paradoxnímu výsledku, kdy index ekonomické svobody v Česku
absolutně stoupl, ale v žebříčku si Česko pohoršilo, protože v jiných evropských zemích
v absolutních číslech rostl rychleji. Letos jde o pokles relativní i absolutní,“ komentoval
letošní výsledky Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu.
Hongkong a Singapur jsou opět na čele žebříku. Nový Zéland, Švýcarsko, Gruzie,
Spojené státy, Irsko, Litva, Austrálie a Dánsko uzavírají nejlepší desítku.

3.6

Cena zaměstnance

Ve spolupráci se slovenským think-tankem INESS a německou Nadací Friedricha
Naumanna vydal Liberální institut první ročník projektu Cena zaměstnance. Cílem
projektu je vypočítat pro různé typy zaměstnanců celkové náklady na jejich pracovní
pozici.
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Liberální institut spočítal, že při průměrné mzdě 38 275 Kč jsou celkové náklady na
zaměstnance o 64 % vyšší, tedy 62 730 Kč.
Kalkulačka vypočítává celkový náklad na pracovní pozici, na který musí zaměstnanec
svou prací vydělat, a ukazuje též, o kolik procent tato částka převyšuje smluvní mzdu
daného zaměstnance. Kromě odvodů na straně zaměstnavatele počítáme i s benefity,
volnými dny navíc, příplatky za přesčasy, noční směny, práci o svátek a práci ve ztíženém
prostředí. Započtené jsou například i návštěvy lékaře, nemocenská, počet víkendů v roce,
a volno k návštěvě pohřbů.
Naopak nejsou započítány administrativní náklady na pracovní místo a na přijímací
proces, stejně jako další náklady spojené s vytvářením pracovního prostředí, jako zajištění
a vybavení pracovního prostoru, break-roomu a podobně, zkrátka žádné náklady, které
nejsou přímo přiřaditelné a vyčíslitelné pro konkrétní zaměstnance. Náklady na
zaměstnance s průměrnou mzdou z minulého čtvrtletí, 38 275 korun, a běžnými benefity,
například činí 164 % jeho smluvní mzdy.
„Každý, kdo byl někdy zaměstnán, je dobře seznámen s odvody a daní z příjmu,“
komentoval vedoucí projektu a ředitel výzkumu Liberálního institutu Jan Mošovský.
„Kromě toho jsou tu však další náklady, jako odvody na straně zaměstnavatele,
zaměstnanecké benefity, nebo třeba nemocenská, které dále zvyšují částku, na kterou
zaměstnanec musí svou činností vydělat, aby se firmě jeho pracovní pozice vyplatila.“

3.7

Liberální a antiliberální počin a bludný balvan ekonomie 2021

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.
V roce 2021 tuto cenu za liberální počin roku vyhrálo návrh na legalizaci rekreačního užívání
marihuany (návrh skupiny poslanců vedené Tomášem Vymazalem).
Liberální institut vyhlašuje Cenu Alexandera Bacha za antiliberální počin uplynulého
roku. Alexander Bach byl rakouský politik z doby Karla Havlíčka Borovského, jenž
zavedl systém centralizované kontroly, pro nějž se později vžilo označení Bachův
absolutismus.
V roce 2021 tuto cenu za antiliberální počin roku návrh na unijní kriminalizaci nenávistných
projevů (návrh Evropské komise).
Liberální institut vyhlašuje Cenu za bludný balvan ekonomie předchozího roku. Uděluje se
za výroky nesmyslné a pataekonomické. Názvem ceny se Liberální institut inspiroval u
českého spolku Sisyfos.
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V roce 2021 anticenu za nejhorší ekonomický výrok roku vyhrála Alena Schillerová za
výrok: „Inflace vyrovnává cenové nestabilnosti, vyrovnává ekonomické nestabilnosti […]
inflace vyrovnává distorze na trhu, vyrovnává výkyvy cen.“
Vítěze ceny Karla Havlíčka Borovského a anticeny Alexandera Bacha volí příznivci
Liberálního institutu. Vítěze ceny Bludný balvan ekonomie volí porota složená
z analytiků Liberálního institutu.

3.8

Stav na sociálních sítích







Na facebookovém profilu jsme zaznamenali nárůst na 2988 sledujících.
Na twitterovém účtu jsme na konci roku měli 2540 followerů.
Na instagramovém účtu jsme na konci roku měli 604 followerů.
Na LinkedIn máme letos 503 sledujících.
Na YouTube nás odebírá 550 lidí.
V nově založené facebookové skupině Liberální fórum máme 927 členů.

4 Plány na rok 2022
V roce 2022 plánujeme kontinuálně navázat na naše předchozí aktivity – hned v úvodu
roku chystáme rozsáhlý komentář k programovému prohlášení vlády premiéra Petra
Fialy, následovat bude výroční cena či výpočet Dne daňové svobody, nebude chybět ani
Misesova letní akademie.
Plánujeme také vydat alespoň dvě nové publikace a dotisknout zásoby populárních knih,
které se postupně vyprodávají.
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5 Hospodářské výsledky za rok 2021
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