


Kdo jsem? 

Mimo jiné… 

matfyzák, programátor, učitel, otec xD 

 

Ale zde především… 

anarchokapitalista 

tvůrce STOK SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU 

spoluzakladatel Ludwig von Mises Institutu 

čtenář tisíců, autor stovek libertariánských textů 



Ankap meetupy v Polis 

 

Každou druhou středu večer 

ne však mezi svátky (28. prosince) 

 

Tematické přednášky (i „na přání“) 

 

Následná diskuse 



Dnešní téma: 

 

Stát z pohledu etiky 

 

Dnes nebudeme řešit, jak by co bez 

státu fungovalo (ale od příště už pořád). 

Stát je nemorální 



Tři příběhy 

Přepadení: „Peníze, nebo život?“ 

Je to morálně ospravedlnitelné? 
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Stát vybírá daně pod hrozbou násilím. 

Je to morálně ospravedlnitelné? 



Daně a útočné násilí 

 

Daně jsou vybírány pod hrozbou násilím. 

 

 

Užití útočného násilí je nemorální. 

Co je útočné násilí? 

Jak s tím souvisí vlastnická práva? 

koncept sebevlastnictví 



Krátká diskuse? 

Souhlasí všichni, že daně 

jsou vybírány násilím? 

(Ponechme teď stranou, 

zda je to správné.) 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 
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Lupiči a mafie neposkytují obětem služby. 
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Rozdíly mezi třemi příběhy 

Lupiči a mafie neposkytují obětem služby. 

Yakuza občas ano xD 
 

Daně byly (v demokracii) odhlasovány. 
 

Společenská smlouva 

Liší se od implicitní smlouvy; a nedává smysl. 
 

„Move to Somalia.“ 



Krátká diskuse? 

Vidíte ještě nějaký další 

morální rozdíl mezi daní, 

výpalným a loupeží? 

 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 
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Je násilí vždy špatné? 

(Anarcho)pacifisté tvrdí, že ano. 

Konzistentní pacifista je i anarchistou xD 



Útočné a obranné násilí 

 

 

Je násilí vždy špatné? 

(Anarcho)pacifisté tvrdí, že ano. 

Konzistentní pacifista je i anarchistou xD 

Mnozí odsuzují jen útočné násilí. 

Ale co když jej páchá stát? 



Násilný stát 

Daně nejsou jedinou formou státního násilí. 

 

Násilí je podstatou státu. 

Násilím se stát financuje (daně). 

Násilím stát prosazuje všechny zákony. 

Stát si na násilí uzurpuje územní monopol. 

 

Stát není nic než násilí! 



Zákony 

 

Zákony jsou vymáhány násilím. 

 

Za všemi státními regulacemi a zákazy i za 

vším přerozdělováním je vždy násilí. 

 

Zapomínáme cenu, jež za zákony platíme. 
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Obhajoba násilí 

Zcela nesmyslné regulace pro regulace 

cirkusové stany, olivový olej, řecký jogurt… 

Ochrana lidí před nimi samými 

bezpečnostní předpisy (pásy), drogy, alergeny… 

Bránění lidem potenciálně ohrožovat okolí 

zbraně, STK, hygienické normy (potraviny)… 

Ochrana vlastnických práv 

vraždy, znásilnění, loupeže, podvody… 



Krátká diskuse? 

Vidíte, v čem se liší násilí 

preventivní od takového, 

kterým jsou bráněna něčí 

vlastnická práva? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 
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Stát platí učitele za indoktrinaci studentů k 

jeho vlastní propagaci. 

Je to morálně ospravedlnitelné? 



Propaganda 

Stát ovládá povinný vzdělávací systém. 

 

Součástí školství je cílená indoktrinace. 

Národní program vzdělávání, Bílá kniha 

 

Kdo odmítá, tomu je dítě násilím odebráno 

a nakonec stejně indoktrinováno. 

Reálně (nikoliv právně) se jedná o únos. 



Výchova 

 

 

Ve škole byli všichni vystaveni propagandě. 

 

 

Rodiče jsou indoktrinováni, též byli školáci. 



Emoce 

 

Indoktrinace potlačuje kritické myšlení. 

Některé otázky pokládáme za zodpovězené. 

 

Nejprve „víme“, pak hledáme argumenty. 

 

Jak se doopravdy otevřít novým myšlenkám? 



Závěr 

Stát je založen na útočném násilí. 
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Závěr 

Stát je založen na útočném násilí. 

 

Útočné násilí je nemorální. 

 

Stát je nemorální. 
 

Kvůli indoktrinaci je těžké to vidět. 



Přijďte příště 

 

Tématem příští přednášky i diskuse bude, 

proč je stát špatný sluha, ale zlý pán. 

ekonomická neefektivita 

 

 

Středa 14. prosince ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost. 

Ptejte se, oponujte… 

Kdo se nechce ptát přede 

všemi, asi za čtvrt hodiny 

se přesuneme do Bitcoin 

Coffee v přízemí; tam lze 

pokračovat v debatě. 

Diskuse? 


