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Liberální akademie Vás tímto zve na seminář se zakladateli spolku 

Liberální akademie, který se uskuteční  

dne 18. 6. 2018 od 18:00 hodin v sídle spolku. 

 

Přijďte diskutovat se zakladateli Liberální akademie  

u šálku dobré (a možná i brazilské) kávy  

nad ekonomickými i neekonomickými tématy! 

 

 

LIBERÁLNÍ AKADEMIE 

 

NEWSLETTER 

- občasník - 

 

Liberální akademie, z.s. 
Braunova 902/11, 150 00 Praha 5- Smíchov 

E-mail: liberalni.akademie@gmail.com 

 

 

 

 Dle nových odhadů zveřejněných Českým 

statistickým úřadem vzrostl hrubý domácí 

produkt (HDP) za rok 2017 o 4,5 %, čemuž 

přispěla rostoucí spotřeba domácností, 

zahraniční poptávka i zvýšená investiční aktivita. 

 

 Magazín Forbes zveřejnil žebříček 100 

nejbohatších lidí planety pro rok 2018, přičemž 

na prvním místě se umístil zakladatel Amazonu 

Jeff Bezos, jehož majetek se odhaduje na 112,00 

mld. USD. Své postavení v žebříčku vylepšil 

nejbohatší Čech Petr Kellner, který se umístil na 

89. příčce s majetkem, jehož hodnota 

se odhaduje na 15,50 mld. USD. 

  

 Dle srovnávacího výzkumu MĚSTO PRO 

BYZNYS se v žebříčku nejlepších měst 

s největším podnikatelským potenciálem v ČR 

umístila pro rok 2017 na prvním místě 

moravskoslezská metropole Ostrava, druhé 

místo pak obsadilo město Humpolec a třetí 

místo město Brno. 

 

 Evropská komise představila návrh směrnice o 

nekalých obchodních praktikách, která by měla 

zamezit praxi potravin dvojí kvality, kdy jsou pod 

stejnou značkou a stejným označením prodávány 

potraviny různého složení, z nichž jedno je vždy 

horší kvality. Vyslyšeny tak byly opakované 

výhrady k této praxi ze strany zemí střední a 

východní části Evropy. 

 

AKTUALITY Klasický liberalismus 
aneb proč právě Liberální akademie 

Klasický liberalismus, na jehož myšlenky navazuje 

i Liberální akademie, je jedním z velkých směrů 

ekonomického myšlení, který má své počátky v období 

osvícenství. 

Klasický liberalismus vychází z myšlenky, že je lepší 

nezasahovat do ekonomického dění, neboť jednotlivci, 

ač s rozlišnými a leckdy protichůdnými zájmy, jsou schopni 

vytvořit takový volný trh, ve kterém funguje přirozený 

pořádek a který rychleji povede k růstu blahobytu 

společnosti. Základní podstatu klasického liberalismu 

podtrhuje zásada „lassez-faire“, tedy zásada „nechat být“ či 

„nechat věcem volný průběh“. Důraz je tak především 

kladen na svobodu jednotlivce, která však končí tam, kde 

začíná svoboda druhého, jak výstižně řekl J. S. Mill. 

Obhajobou liberalismu a tržního hospodářství proslul 

známý a uznávaný ekonom, politolog a nositel Nobelovy 

ceny za ekonomii F. A. von Hayek, od jehož úmrtí 

uplynulo v loňském roce 25 let. Mezi další významné 

představitele liberální ekonomie se řádí dále např. L. von 

Mises, M. Friedman či A. Smith.  

Klasický liberalismus a jeho současný význam a možnosti 

uplatnění představuje obsáhlé a bohaté téma, které lze stěží 

vyčerpat na takto malém prostoru, budete mít však 

možnost dozvědět se o něm mnohem více především na 

seminářích a diskuzních fórech, které pro Vás v současné 

době připravujeme. 


