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O čem budeme mluvit? 

Přednáška je jen krátkým úvodem pro dotazy. 

Pro zdejší publikum je více věcná, méně uklidňující. 
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Anarchokapitalisté odmítají útočné násilí… 

…jako každý? 

Ne; anarchokapitalisté nedělají výjimku pro stát. 

 

Nikdo (ani stát) nemá právo iniciovat agresi! 

Platba za službu, kterou jsem si neobjednal? 

Nucené práce? Pro ty je dokonce výjimka v LZPS. 

Únosy dětí? Stačí vzdělávat jinak, než chce MŠMT. 
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Dva základní pilíře anarchokapitalismu: 
anarcho etický a filosofický: anarchoindividualismus 

násilné vnucení pravidel nevinným; tři příběhy 

agrese neospravedlnitelná službami státu či hlasováním 

kapitalismus ekonomický: rakouská ekonomická škola 

problém motivace; nemožnost ekonomické kalkulace v CP 

principiální neefektivita státu 

volněji související smrtelný cyklus demokracie 

Murray Newton Rothbard: překvapivá syntéza 
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Demonopolizace 

Stát si uzurpuje monopol na (útočné) násilí. 

A s ním i řadu dalších monopolů. 

 

Stát netřeba spálit, jen mu vzít monopol. 

Povolme konkurenci, tvorbu paralelních struktur. 

 

Stát je bez monopolu volnotržní firmou. 

Jde o jeho „zrušení“, i kdyby se tak jmenoval. 



Kdo by stavěl silnice? 

Odpovědi naleznete v knize a na přednáškách: 

 

kniha.urza.cz 

 

www.youtube.com/kanalsvobodnehopristavu 

 

www.urza.cz 


