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Dnešní téma: 
Systém sociálního zabezpečení 

Anarchokapitalisté nejsou nelidští; jsou etičtí. 

 

„To by nefungovalo“ a historické příklady. 

 

Funkce rodiny a důchodový systém 

 

Zbavování odpovědnosti působí kritické škody. 
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…tak zní slova slovenského antikapitalisty. 

Myslím, že ani on a další socialisté typicky nejsou zlí. 

A nemusejí být ani hloupí (ač jde o lákavé vysvětlení). 
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Z obou táborů chceme (skoro) všichni dobro. 

Kdo není politik, nemívá důvod záměrně hlásat zlo. 
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Kapitalisté vidí socialisty jako zlé znárodňovače. 

Socialisté vidí kapitalisty jako bezcitné lakomce. 

 

Sociální spravedlnost je dost kontroverzní téma. 

„Pravičáci“ často místo státu viní příjemce podpory. 
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Zákon klesajícího mezního užitku neplatí! 

A už vůbec neplatí interpersonálně. 
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Přerozdělování neškodí pouze dárcům. 

Poškozuje i příjemce, jenže skrytě (vysvětlím dále). 

 

Tato tvrzení nejsou snahou zalíbit se. 

Kdyby to bylo cílem, nemluvím o zrušení státu xD 



Krátká diskuse? 

Považujete to, co říkám, za lživé 

či antisociální? Domníváte se, že 

anarchokapitalisté kašlou slabé a 

chudé? Řešíme teď pouze cíle. 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Odlišné preference nemusí být špatné (pozor na elitářství). 

Občas se stane něco nečekaného a katastrofálního. 

Od toho máme pojištění (dobrovolné; povinné je daň). 
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Nekomerční školy, nemocnice, ubytovny, jídelny 

Provozovali je filantropové, církve i další organizace. 

Fungovala jich velká spousta, ač motivace byly rozličné: 

dobrosrdečnost a soucit, víra, společenská prestiž, zvěčnění… 



Počátky sociálního státu Č(S)R 

Tomáš Garrigue Masaryk (1919): 
„V Československé republice nebude míti více místa stará dobročinnost, která byla 

vždy pokládána za milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské 
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Ale také na „právo“ na straně příjemce. 

Ti místo vděčnosti a zlepšování situace viní „dárce“. 
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Šetří se náklady na byrokracii a globální koordinaci. 



Podrobnosti 

Více se tématem zabýval autor Hynek Řihák: 
Svépomocné spolky 

Vzdělání pro chudé aneb nezapomínejme na charitu 

Ne až tak divoký „divoký“ kapitalismus 

Školství ve Velké Británii, dětská práce a stát v 19. století 
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Navzdory tomu nám stát zcela prokazatelně lže. 

Ve školách se učíme, že trh toto zajišťovat nemůže. 
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Chudí se měli hůř; selhal trh v sociální oblasti? 

Nikoliv; hůř se měli i bohatí, společnost byla chudší. 

 

Průmyslová revoluce (kapitalismus) vše změnila. 

Absurdní spojení s dětskou prací, která tu byla vždy. 
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Ano, ale to i chudí (historicky se nikdy neměli lépe). 

Poprvé je více obézních než hladových (o 50 %; Lancet). 

 

Dobrovolná směna zlepší situaci všech stran. 

Státy pomáhají velkým hráčům; bohatí tvoří zákony. 
 

Kapitalismus je bohatství, socialismus chudoba. 

Příkladem je Švédsko (ač bývá uváděno pro opak). 



Hranice chudoby 

Jejím předefinováváním se „vyrábějí“ chudí. 

V USA (2010) z lidí „pod hranicí chudoby“ vlastní: 
76 % klimatizaci, 66 % více než dvě obyvatelné místnosti na osobu, 97 % alespoň jednu 

barevnou televizi, 62 % satelitní či kabelovou televizi, 75 % auto, 30 % dvě a více aut, 

73 % mikrovlnku, 50 % hi-fi aparaturu, 33 % myčku na nádobí, 99 % ledničku a 46 % z 

nich bydlí ve vlastním domě. 
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Chudí lidé dnes už v Evropě či USA nehladoví. 

A tam, kde hladoví, sociální stát nepomáhá; naopak. 

Venezuela, KLDR, Haiti (dokud tam sociální stát byl)… 



Krátká diskuse? 

Kdo si stále myslí, že trh selhává 

v oblasti sociálního zabezpečení, 

takže bez sociálního státu „by to 

nešlo“? A proč ne? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Důchodový systém 

Starobní důchody jsou největším výdajem státu. 

Nákup absolutní závislosti za půl tera z cizích peněz. 
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Bez sociálního státu se starají o rodiče děti. 

 

Stát rapidně zvyšuje šanci, že se nepostarají. 

Postarat se je přece jeho úlohou (sám to deklaruje). 

 

Stát též snižuje motivaci rodiny spolu vycházet. 

 

Rodiče mohou „beztrestně“ kašlat na děti. 



Krátká diskuse? 

Troufá si někdo tvrdit, že tyto (a 

další) nevýhody sociálního státu 

stojí za případné výhody? Pokud 

ano, podle jaké metriky? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Stát snižuje náklady nezodpovědného chování. 

 

Podpora nezodpovědných tvoří nezodpovědné. 

 

Nezodpovědní vychovávají další generace. 

 

„Potřebujeme stát, lidé se o sebe nepostarají!“ 

Naopak; oni se o sebe nestarají, protože máme stát. 
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Tolik lidí chce „jen“… jak to dopadne v součtu? 



A k čemu to vede? 



Závěr 

Sociální stát není etický; je extrémně nemorální. 

 

Trh v řešení sociálních problémů neselhává. 

Stovky let v tomto směru fungoval dobře. 

 

Stát ničí rodiny a bere si staré lidi jako rukojmí. 

 

Sociální stát škodí nejen bohatým, ale i chudým. 



Přijďte příště 

Příští přednáška bude v úterý, ne ve středu. 

Tématem bude trh práce v bezstátní společnosti 

a ochrana zaměstnanců na volném trhu. 

 

Úterý 31. října 

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? 


