


Dnešní téma: 

 

Možné volnotržní modely 

 

 

Proč jsou tyto modely lepší než stát? 

Hasiči 



Volnotržní hasiči? Panika! 

 

Všichni uhoříme!! 

 

Hasiči zachrání jen platící zákazníky. 

Ostatní nechají uhořet. 

 

Černé pasažérství 



Není to tak horké… 

Dříve státní hasiči nebyli. 

konec 19. století (větší rozšíření až ve 20. století) 

profesionální hasiči v Londýně již od 17. století 

volnotržní, placeni pojišťovnami 

v ČR hasiči dobrovolní a tovární (hasili i okolí) 

 

Rakousko: dobrovolní a podnikoví hasiči 

Dánsko: komerční hasiči (Falck 60 % trhu) 



Jak by to fungovalo? 

Volný trh je nepredikovatelný. 
Kdyby ano, lze centrálně plánovat. 

 

Hypotetické možnosti: 

dobrovolní hasiči 

komerční hasiči 

firemní hasiči 

hasiči coby služba pojišťovny 



Dobrovolní hasiči 

 

Povolání hasiče má společenskou prestiž. 

Odměnou může být dobrý pocit či uznání. 

 

Výbava může být z dobrovolných příspěvků. 

Jako charita, která navíc pomáhá přispěvatelům. 

Může být mnoho drobných i málo velkých darů. 



Komerční hasiči 

Firma jako každá jiná, poskytuje službu. 

 

Metody plateb se mohou různit: 

pravidelné platby za požární ochranu 

jednorázové (vyšší) platby za zásahy 

 

Trh rozhodne, který model je nejlepší. 

Vyhraje v konkurenčním boji. 



Firemní hasiči 

 

Některé velké firmy mají vlastní hasiče. 

zejména chemičky a další továrny 

praxe stará stovky let 

 

Tito hasiči typicky hasí i požáry v okolí. 

Zdarma i za poplatky (závisí na politice firmy). 



Hasiči od pojišťovny 

Pojišťovna zmírňuje škody. 

Zákazník se jen pojistí proti požáru. 

Jako bonus dostane i hasiče, které si neobjednal. 

Vyplatí se to samotné pojišťovně. 

 

Dává smysl v hustě osídlených oblastech, 

kde působí méně pojišťoven. 

například středověký dřevěný Londýn 



Další možnosti… 

Výše uvedené možnosti lze kombinovat. 

 

Trh může přicházet s novými řešeními. 

 

Zákazníci si vyberou, co chtějí. 

 

Dobrá řešení se uživí; špatná ne. 



Good ideas 

don’t require force. 

Nevím, s čím přijde trh; 

vím, že to bude lepší než stát. 



Proč je státní řešení špatné? 

První přednáška: Je nemorální. 

Daně jsou loupež (stát užívá útočné násilí). 
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Proč je státní řešení špatné? 

První přednáška: Je nemorální. 

Daně jsou loupež (stát užívá útočné násilí). 

 

Druhá přednáška: Upírá svobodnou volbu. 

Každým rozhodnutím maximalizujeme užitek. 

 

Třetí přednáška: Deformuje cenové signály. 

Úspěšní vydělávají, neúspěšní krachují. 



Ale co když… ? 

Některé stanice budou špatně vybavené? 

 

Nebude garantována dojezdová doba? 

 

Někde ani hasiči vůbec nebudou? 

 

Obecně: Problémy s kvalitou služeb 



Kvalita služeb 

Téměř každou službu lze poskytovat lépe. 

Týká se to i hašení požárů. 

 

Zvýšení kvality stojí peníze (zdroje). 



Kvalita služeb 

Téměř každou službu lze poskytovat lépe. 

Týká se to i hašení požárů. 

 

Zvýšení kvality stojí peníze (zdroje). 

 

Žijeme ve světě omezených zdrojů. 

 

Tyto zdroje budou někde chybět. 



Lidské potřeby 

 

Uspokojování potřeb od nejnaléhavějších 

Každý ví nejlépe, co je pro něj jak důležité. 

 

Vyžadovat „garanci“ kvality znamená: 

Vůbec nic v případě, že to dotyčný stejně chce; 

jinak nucení k upřednostňování méně naléhavé 

potřeby na úkor naléhavější. 



Jaká je „správná“ kvalita? 

Je to čistě individuální; každý to ví pro sebe. 

Dobrovolná směna je vždy výhodná. 

Nevýhodnou směnu dobrovolně neuzavřeme. 



Jaká je „správná“ kvalita? 

Je to čistě individuální; každý to ví pro sebe. 

Dobrovolná směna je vždy výhodná. 

Nevýhodnou směnu dobrovolně neuzavřeme. 

 

Někdo preferuje nižší kvalitu za nižší cenu. 

 

Scestné úvahy: garantujme nějakou kvalitu 

Tím poškodíme ty, kdo chtějí nižší. 



Nekvalitní služby hasičů 

Je někde příliš velká dojezdová doba? 

Lidé to tak chtějí, nezaplatí-li si zlepšení. 

Ušetří na něco jiného. 

Cena za život „na samotě“. 

Nemusí tam být ani kina, supermarkety a podobně. 

 

Násilné zajišťování kvalitnějších služeb je 

bohapusté plýtvání zdroji (jako dotace). 



Odbočka: Prodejci „šuntu“ 

Dříve se vyráběly kvalitní věci, dnes „šunt“. 
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Odbočka: Prodejci „šuntu“ 

Dříve se vyráběly kvalitní věci, dnes „šunt“. 

 

Selhání trhu? Ne, naopak; zákazník je pán. 

 

Kolik ty věci stály dříve v poměru ku mzdě? 

 

Lidé už tolik nechtějí výrobky na celý život. 

Často raději nakupují novější verze. 



Krátká diskuse? 

Nesouhlasí někdo s tím, 

že i méně kvalitní služba 

může být v součtu lepší? 

Chcete garanci kvality? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Protipožární ochrana 

 

Může být vyžadována volnotržně. 

Není třeba násilného donucení. 

 

 

Dodržování protipožárních předpisů snižuje 

cenu služby (hašení či pojištění). 



Uhoří neplatiči? 

Budou hasiči z hořícího domu vyprošťovat 

jen své klienty? Nechají ostatní uhořet? 



Uhoří neplatiči? 

Budou hasiči z hořícího domu vyprošťovat 

jen své klienty? Nechají ostatní uhořet? 

 

Takový scénář je velmi nepravděpodobný: 

Při zásahu těžko rozliší klienty od ostatních. 

Smlouvy se budou nejspíše týkat celých budov. 

Hasič není robot, ale člověk (dobrovolní hasiči). 

Firma se stará o reputaci. 



Nepojištění 

Ne každý bude ochranu před požárem řešit. 

Nepojistí se, nezaplatí komerčním hasičům. 

 

 

Řešení: 

dobrovolní hasiči 

přímá platba (kdo má dům, má na zaplacení) 

černé pasažérství (preventivní ochrana sousedů) 



Černí pasažéři 

 

Bezpochyby budou existovat. 



Černí pasažéři 

 

Bezpochyby budou existovat. 

 

 

Ale kolik jich existuje nyní? 

Všichni čistí příjemci jsou černí pasažéři. 

Ne legislativně, ale fakticky ano. 



Ostatní služby 

 

Hasiči krom požárů řeší i jiné problémy. 

 

Není důvod, proč by to nefungovalo tržně. 

 

Tyto služby mohou poskytovat i jiné firmy. 

Nebo ty hasičské; trh nelze predikovat. 



Závěr 

 

Hasiči mohou fungovat volnotržně. 

 

Je to morálnější a efektivnější než nyní. 

 

Kvalitnější služby nemusejí být vždy lepší. 

Laissez-faire! 



Přijďte příště 

 

Tématem příští přednášky i diskuse bude 

kultura a umění; proč a jak mají fungovat 

volnotržně? 

 

 

Středa 8. února 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? 


