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O čem budeme mluvit? 

Odmítání útočného násilí 

 

Konkurenční versus monopolní prostředí 

 

Anarchokapitalismus 

 

Jak? Poskytování služeb i přechod k ankapu. 
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Na něčem takovém se asi shodneme… 
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Přesně na těch idejích stojí anarchokapitalismus! 

 

Anarchokapitalisté z nich jen nedělají výjimky. 

 

Drtivá většina lidí dělá výjimku pro stát. 

Platba za službu, kterou jsem si neobjednal? 

A co hůř, nucené práce; je na to výjimka i v LZPS. 

Legalizované únosy dětí už tak ani nevnímáme. 
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Konkurence zlepšuje a zlevňuje služby i zboží. 

Dělá ze zákazníků pány trhu. 

K poptávce zákazníků vzniká nabídka podnikatelů. 

Uspějí ti podnikatelé, kteří zákazníky nejlépe uspokojí. 
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Google, Microsoft, … 

 

Skutečný monopol je vynuceně výlučný. 

Veškerá konkurence je zakázaná zákonem. 

 

Monopol může být drahý a nekvalitní. 

Odíraní zákazníci nemohou jít jinam. 
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Antimonopolní úřad je bizarní paradox. 

 

Skutečné monopoly lidem většinou nevadí: 

školství, zdravotnictví, peníze, soudnictví… 

Státní školství nás naučilo je ignorovat. 
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Stát bez monopolu není státem, ale firmou. 

 

Dělá-li stát něco dobře, uspěje i tržně! 
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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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Různá odvětví řeším v knize a na přednáškách. 

Vždy se však jedná o aplikaci určitého principu. 
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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 

Stát má monopol na násilí (a na cokoliv). 

Anarchokapitalisté chtějí konkurenci státu. 

 

Stát je nemorální (zlý pán). 

 

Stát je neefektivní (špatný sluha). 

 

Násilná revoluce není cestou ke svobodě. 


