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Dnešní téma: 
Veřejný prostor a svoboda slova 

Tragédie obecní pastviny 

 

Ekonomická kalkulace 

 

Veřejný prostor 

 

Svoboda slova 



Co není dnešním tématem? 

„Kdo by bez státu stavěl silnice?“ 

…a obecně tranzitní funkce veřejných prostor. 

Jedná se o téma příští přednášky. 
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V diskusi to můžeme lehce nakousnout. 



Tragédie obecní pastviny 

Esej doktora Garretta Jamese Hardina 

Soukromník se o své pastviny stará. 

Obecní pastviny jsou devastovány přepásáním. 

Jde o popis reality Anglie v šestnáctém století. 
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Soukromník se o své pastviny stará. 

Obecní pastviny jsou devastovány přepásáním. 

Jde o popis reality Anglie v šestnáctém století. 

 

Krátkodobá pomoc chudým nakonec uškodila. 

 

Nejde jen o pastviny, problém je obecnější. 
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Řešením by mohla být i jejich státní regulace… 

…ale není; proč? 
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Realizují se útočným násilím; jsou nemorální. 

 

 

Nemohou fungovat efektivně ze dvou důvodů: 

chybějící motivace a 

nemožnost ekonomické kalkulace, 

kterou nevyřeší ani dokonale čestný a chytrý úředník. 
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Park(oviště)? 

Má na pozemku být park, nebo parkoviště? 

Předpokládejme dokonale čestné a dobré úředníky. 

 

Úředník neúplatně slouží lidu; zeptá se jich. 

Ale jak širokého okolí? A jak posoudit míru chtění? 

 

Užitek je interpersonálně neporovnatelný! 

V oboru centrálního plánování neexistuje řešení. 
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Kdo na volném trhu nejlépe bohatne? 

Ten, kdo pro ostatní dle jejich měřítek dělá nejvíc. 
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Generuje majiteli zisk a zaplatí náklady? 

Pokud ano, je prospěšné. 

Pokud ne, užitek ze zdrojů je vyšší než z produktu. 

 

Provozovány budou spíše prospěšnější projekty. 

Neprospěné (ztrátové) zaniknou a uvolní místo. 
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Jsou majitelé spokojeni s výsledkem? 

Pokud ano, je vše v pořádku. 

Pokud ne, jsou motivováni stav změnit. 

 

Čím více jim někdo nabídne, tím spíše prodají. 

Čím jsou spokojenější, tím spíše neprodají. 
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Centrální plánovač má problém… 

…a jeho složitost roste s každou další možností. 

 

Pro volný trh se nemění naprosto nic 🎃. 
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Kde teď jste? A kolik to stálo? 

 

Bez státu budeme (i vlastníci) mít více peněz. 



Krátká diskuse? 

Víte o nějakém lepším způsobu, 

jak rozhodovat, co kde postavit? 

Nesouhlasíte, že trh přináší lepší 

výsledky než stát? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Nebo více vlastníkům, kteří se složí. 

 

 

Nikdo není proti své vůli násilím nucen platit. 

 

 

Pozemky se využívají dle skutečného zájmu lidí. 
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Stát nás takto indoktrinuje v rámci školství. 

 

Je to lež; zákony svobodu projevu potlačují. 

Můžeme diskutovat, zda je to správné, ale děje se to. 

 

Po roce 1989 se změnilo, co smíme říkat. 

Míra totality je menší, princip však zůstává stejný. 
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Každý může kdykoliv všude říkat cokoliv. 

Je to ideál? 

 

Co když nevpustíte domů Svědky Jehovovy? 

Omezujete svobodu projevu? A když je zakáže stát? 

Muž, jenž zakřičel „hoří“ v přeplněném divadle. 

Fňuky frustrátů, že je média cenzurují. 

Měl by dostat prostor každý? A jak asi? 
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Volnotržní svoboda slova 

Jak souvisí svoboda slova a veřejný prostor? 

Clint Eastwood: Get off  my lawn! 

 

Můj pozemek, má pravidla. 

Co se smí a nesmí říkat, rozhodne vždy vlastník. 

 

Totéž by mělo platit pro média. 

Svobodu slova limituje prostor pro vyjadřování. 



Cenzura bohatých? 

Co když vlastníci omezí svobodný projev? 



Cenzura bohatých? 

Co když vlastníci omezí svobodný projev? 

 

To mohou, ale jen na svých pozemcích. 

 

Každý smí koupit prostor a projevovat se tam. 



Cenzura bohatých? 

Co když vlastníci omezí svobodný projev? 

 

To mohou, ale jen na svých pozemcích. 

 

Každý smí koupit prostor a projevovat se tam. 

 

Stát může vydat plošný zákon škrtnutím pera! 
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Tito lidé mohou být nebezpeční. 

Se státem jsou však ještě daleko nebezpečnější. 

 

Co nikdy neřekl (ale asi si myslel) Voltaire? 

Pane abbé, nenávidím to, co píšete, avšak položím život za 

to, abyste to mohl dál psát. 



Náboženská svoboda 
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Vlastnická práva tento odvěký problém řeší. 

 

Majitel rozhodne, co se na jeho pozemku smí. 

Které projevy víry budou tolerovány a které ne. 

 

Islamobijcům vadí mešity, muslimům bikiny. 

Ať si každý dělá, co chce – na svém. 
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Autoregulace 

Privátní vlastnictví všech prostor řeší více věcí. 

 

Minule jsme řešili sklad munice v paneláku. 

Rozhodne vlastník. 

A je na každém, zda tam chce bydlet, nebo ne. 

 

Vadí vám něco „v okolí“? Kupte si okolí! 

Nebo se dohodněte s vlastníky (třeba jim zaplaťte). 



Závěr 

Státní vlastnictví pozemků vyžaduje násilí. 

 

 

Centrální plánování využití pozemků selhává. 

 

 

Privatizace řeší svobodu slova, vyznání, … 



Přijďte příště 

Za dva týdny přednáška není! 

Za měsíc si zodpovíme základní otázku mnoha 

libertariánských vtipů: „Kdo by stavěl silnice?“ 

 

Středa 17. května 

ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

 

Nechcete-li se ptát přede všemi, 

za chvíli sejdeme do přízemí do 

Bitcoin Coffee; tam bude debata 

pokračovat. 

Diskuse? 


