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AKTUALITY 

 

 Švýcarský institut IMD sestavil aktuální 

celosvětový žebříček ekonomické 

konkurenceschopnosti pro rok 2018. První 

místo v tomto žebříčku obsadily Spojené státy 

americké následované Hongkongem 

a Singapurem. Česká republika si v umístění 

v tomto žebříčku oproti loňskému roku 

pohoršila a obsadila 29. místo. 

 

 Nejdražší oběd na světě, tak by šlo označit 

oběd se známým finančníkem a filantropem 

Warrenem Buffettem, který anonymní zájemce 

vydražil v rámci charitativní akce 

na internetových stránkách eBay v přepočtu 

za přibližně 73 mil. Kč. 

 

 Světová obchodní organizace (WTO) 

bez Spojených států amerických? Americký 

prezident Donald Trump, prohlásil, že chce 

vystoupit z WTO, pokud se WTO  nezačne 

chovat rozumně. Navázal tak na svou 

předchozí kritiku směřovanou vůči WTO 

a jejímu přístupu ke Spojeným státům 

americkým. 

 

 Nejvyšší kontrolní úřad vydal Stanovisko 

k návrhu státního závěrečného účtu České 

republiky za rok 2017. Poukazoval v něm mj. 

na nízkou investiční aktivitu ze strany vlády 

v roce 2017, která byla nižší než v roce 2009, 

kdy se Česká republika nacházela 

v ekonomické recesi. 

 

CAFÉ LIBÉRAL 

 

Vážení členové, příznivci a zájemci o ekonomii, 

 

dovolte na úvod pár slov o posledním 

předprázdninovém setkání, které se uskutečnilo 

v sídle Liberální akademie. Nad různými 

ekonomickými tématy zde společně diskutovali 

zájemci z řad široké veřejnosti se zakladateli Liberální 

akademie. Diskuze probíhala v neformálním prostředí 

u šálku dobré kávy, díky čemuž byla atmosféra velmi 

uvolněná a příjemná a řeč opravdu nestála.  

 

Průběh tohoto setkání nás velmi rychle utvrdil v tom, 

že má smysl v podobných setkáních dále pokračovat, 

proto jsme začali připravovat další. Témat nás napadá 

mnoho, i přesto bychom Vám však nechtěli upírat 

možnost podílet se na náplni dalších setkání, proto 

jsou-li témata, která Vás zajímají a o kterých byste se 

chtěli dozvědět více, napište nám na e-mailovou 

adresu: liberalni.akademie@gmail.com. 

 

Další - tentokrát poprázdninové - setkání v rámci 

Café Libéral na sebe již nenechá dlouho čekat, proto 

sledujte naše internetové stránky, abyste jej 

nezmeškali. 

 

Těšíme se na Vás! 

Liberální akademie, z.s. 


