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O čem budeme mluvit? 

Co kdyby „veřejné služby“ zajišťoval volný trh? 

 

Anarchokapitalismus 

 

Proč? Důvody jsou etické i ekonomické. 

 

Jak? Poskytování služeb i přechod k ankapu. 



Představte si, že… 

Volný trh může poskytovat „veřejné služby“. 

Vzdělávání, zdravotnictví, soudy, obranu… 

 

Jedná se samozřejmě o silný předpoklad. 

Berme to zatím jako hypotetickou hru. 

 

Chvíli z toho budeme vycházet. 

Potom to prozkoumáme a zhodnotíme důsledky. 
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Proč by měl existovat stát… 

…jestliže „veřejné služby“ zajistí volný trh? 

 

Má stát jiný úkol než zajišťovat služby? 

 

Já nevidím žádný jiný důvod pro jeho existenci. 

 

Má na to někdo jiný názor? 
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A když neposlechneme, zavřít nás do klecí. 
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Lidé si zvyknou na všechno; i na úplné hrůzy: 

otroctví, lidské oběti, genocidu, gulagy, koncentráky. 
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Lidé si zvyknou na všechno; i na úplné hrůzy: 

otroctví, lidské oběti, genocidu, gulagy, koncentráky. 

V tu dobu jim to vždy připadalo omluvitelné a normální. 

Ty věci byly brány jako nutnost a protivit se jim bylo šílenství. 

 

Od dětství slyšíme, že je to v OK; zvykáme si. 

 

Ale představme si, že to dělá někdo soukromě? 
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Ověření předpokladů 

Co když volný trh „veřejné služby“ nezajistí? 

 

Je v takovém případě omluvitelné barbarství? 

I kdyby volný trh selhával, omlouvá to ono násilí? 

Není pak lepší mít nějaké služby zajištěné hůře? 

 

Rakouská ekonomická škola: 

Volný trh zajistí „veřejné služby“ lépe než stát! 



Anarchokapitalismus 

Myšlenkový směr založený na svobodě a NAPu. 

 

 

Murray Newton Rothbard: 

anarchoindividualismus + rakouská ekonomie 

= 

anarchokapitalismus 
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Etické důvody pro ankap 

Tři příběhy 

 

Útočné násilí (nejen zdanění) je nemorální. 

 

Státní služby ani hlasování to neospravedlní. 

 

Nemůžeme delegovat práva, která nemáme. 
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Problém motivace v kolektivním vlastnictví 

notorický známý problém, ale ne nejzávažnější 

 

Nemožnost ekonomické kalkulace v CP 

silný teoretický důkaz podložený empirií 

 

Podpora nezodpovědných tvoří nezodpovědné. 

A demokracie vede k socialismu (smrtelný cyklus). 
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Jsou anarchokapitalisté bezcitní? 

Typicky ne, jen nezavírají oči před důsledky. 

 

Každé pozitivní právo znamená útlak. 

Žijeme ve světě omezených zdrojů. 

 

Respektujeme subjektivitu hodnoty. 

Lidé jsou různí, nesoudíme jejich potřeby dle sebe. 



Kdo by stavěl silnice? 
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Jinak by bylo možné ho centrálně plánovat. 

 

Různá odvětví řeším v knize a na přednáškách. 

Vždy se však jedná o aplikaci určitého principu. 



Revoluce? Ne; evoluce! 

Anarchokapitalismus nelze „nastolit“ revolucí. 

Dáme-li lidem svobodu, založí stát. 

Zakážeme-li jim to, stane se stát z nás. 



Revoluce? Ne; evoluce! 

Anarchokapitalismus nelze „nastolit“ revolucí. 

Dáme-li lidem svobodu, založí stát. 

Zakážeme-li jim to, stane se stát z nás. 

 

Cesta ke svobodě musí být mírumilovná. 

Ukazujme lidem, že stát nepotřebují. 

Odluka školství od státu je dobrým prvním krokem. 

Kryptoanarchie, opt-out, … 



Závěr 

Tolerujeme zvěrstva, na která jsme si zvykli. 

 

Stát je nemorální (zlý pán). 

 

Stát je neefektivní (špatný sluha). 

 

Násilná revoluce není cestou ke svobodě. 


