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Dnešní téma: 
Trh práce bez státní zásahů 

Komu paradoxně škodí ochrana zaměstnanců? 

 

Neexistuje oběd zdarma; lze se najíst bezplatně. 

To může být OK; ale vždy někdo platí. Kdo a kolik? 

 

Dětská práce 

 

Volný trh práce v bezstátní společnosti 
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Ceny určuje (jako vždy) nabídka a poptávka. 

 

Umožňuje těm, kdo nic nemají, platit časem. 

 

Je to trh; platí pro něj totéž, co pro jiné trhy. 

Neexistuje ničí právo, aby s ním bylo obchodováno. 
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A nejsme proti chudým… platí to i dnes? Ano, jistě! 

 

Jen nevěříme na „snadná řešení“ od politiků. 

Klademe si otázku: „Co je a co není vidět?“ 

 

Dělal jsem rukama, v nedýchatelném vzduchu... 

Není to dobré, ale stát nenabízí řešení; ba naopak. 
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Blahobyt si musíme oddřít; nelze uzákonit. 

 

Všichni to vědí; mnozí před tím zavírají oči. 

 

Ochrana zaměstnanců je v důsledku poškozuje. 
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Tím zvyšuje náklady na práci (ke škodě všech). 

 

Navíc se nejedná o neměnné skupiny lidí. 

Někteří lidé se rozhodují, v jakém poměru pracovat. 

 

Regulace práce zvýší nabídku a sníží poptávku! 
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Lidé nejsou kreslení panáčci 

Není člověk jako člověk. 

 

Řady podnikatelů opustí ti malí, ne velcí. 

Velké podniky dokáží stát ustát (a někdy i využít). 

 

Řady zaměstnanců rozšíří schopná konkurence. 

 

Ti nejméně kvalifikovaní na tom budou biti. 



Krátká diskuse? 

Myslí si někdo, že trh práce není 

regulacemi deformován tak, aby 

uměle rostla nabídka a snižovala 

se poptávka? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Neexistuje oběd zdarma; bohužel ani dovolená. 

 

Dovolená se zákonitě promítne do výše platu. 

Zaměstnanec si na sebe musí vydělat. 

 

Zákon omezuje ty, kdož nutně potřebují peníze. 
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Pak se divíme, že ženy vydělávají méně. 

Neexistuje oběd zdarma; někde se to promítne. 

 

Co by bez státu dělaly matky s malými dětmi? 

Stát by všem nebral dvě třetiny výdělku! 
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Nerad to říkám, ale neexistuje oběd zdarma! 

 

Zaměstnanec si na sebe musí vydělat. 

Jinak nemá smysl dotyčného zaměstnávat. 

 

Kdo si nevydělá minimální mzdu, nemá práci. 

 

Zákon opět nejvíce poškozuje ty nejchudší. 
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Doba určitá 

Na dobu určitou lze pracovat nejvýše tři roky. 

A bohužel stále neexistuje oběd zdarma… 

 

Kdo nechce dobu neurčitou, zákon obejde. 

Nebo se zaměstnance zbaví. 

 

Pro kratší či sezónní zaměstnávání jsou důvody. 

Tyto důvody nezmizí vydáním nějakého zákona. 
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Konec pracovního poměru 

Někoho vyhodit z práce může být problém. 

 

A hádejte, co pořád ještě neexistuje? 

 

Zvýšení nákladů na zaměstnance sníží jeho plat. 

 

Stále čelíme témuž problému (s obědem). 



Krátká diskuse? 

Umí si někdo představit takovou 

ochranu zaměstnanců, kterou je 

sice třeba prosadit zákonem, ale 

nepromítne se nikomu do platu? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Dětská práce 

Fenomén spojený s chudobou, ne legislativou! 

V chudých zemích děti pracují bez ohledu na zákon. 

A je to jejich jediná možnost; i naši předci to museli dělat. 

V těch bohatých není důvod bez ohledu na zákon. 
 

Chudí lidé nevolí mezi prací a dobrým dětstvím. 
 

Kdo se snaží jejich práci zarazit, škodí jim! 

Leda by se o ně sám staral. Protože co neexistuje? 
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Důsledky zákazu dětské práce 

Protože pořád ještě neexistuje oběd zdarma… 

 

…děti seženou mnohem horší práci. 

Zaměstnavatel si musí někde kompenzovat riziko. 

 

V bohatých zemích to překáží brigádníkům. 

 

V chudých se to naštěstí moc nevynucuje. 



Krátká diskuse? 

Pro koho je správné nekupovat 

produkty dětské práce? Jak se to 

podepíše na jejich životech? Jak 

myslíte, že jim tím pomáháte? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Každý pracuje, jak a s kým uzná za vhodné. 

Za podmínek, které si spolu dobrovolně dohodnou. 

 

Jde o jediný etický způsob bez útočného násilí. 

Všechny státní zásahy znamenají útočné násilí! 

 

Volný trh bez státu nedeformují žádné regulace. 

Chudí a nekvalifikovaní lidé mají více možností. 



Těžká chudoba a dobrovolnost 

Má člověk v extrémně těžké situaci na výběr? 



Těžká chudoba a dobrovolnost 

Má člověk v extrémně těžké situaci na výběr? 

 

Vždy má na výběr, ač je to někdy těžké. 



Těžká chudoba a dobrovolnost 

Má člověk v extrémně těžké situaci na výběr? 

 

Vždy má na výběr, ač je to někdy těžké. 

 

Co když někdo „zneužije“ lepšího postavení? 



Těžká chudoba a dobrovolnost 

Má člověk v extrémně těžké situaci na výběr? 

 

Vždy má na výběr, ač je to někdy těžké. 

 

Co když někdo „zneužije“ lepšího postavení? 

Buď tak učiní násilně, což určitě není legitimní. 



Těžká chudoba a dobrovolnost 

Má člověk v extrémně těžké situaci na výběr? 

 

Vždy má na výběr, ač je to někdy těžké. 

 

Co když někdo „zneužije“ lepšího postavení? 

Buď tak učiní násilně, což určitě není legitimní, 

nebo dá pouze nabídku s možností odmítnout. 



Těžká chudoba a dobrovolnost 

Má člověk v extrémně těžké situaci na výběr? 

 

Vždy má na výběr, ač je to někdy těžké. 

 

Co když někdo „zneužije“ lepšího postavení? 

Buď tak učiní násilně, což určitě není legitimní, 

nebo dá pouze nabídku s možností odmítnout: 

Pokud chudý neodmítne, boháč zlepšil jeho situaci! 

Kdyby ne, prostě mohl odmítnout; násilím mu nikdo nevyhrožoval. 
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Hrozná práce s despotickým šéfem je problém. 

 

Nebyl by to problém, kdyby byla lepší možnost. 

 

Má nekvalifikovaná pokladní lepší možnost? 

To záleží, jestli k otevření stánku s párky potřebuje 

živnosťák, povolení, EET, účetnictví, hygienický průkaz… 

…nebo si jej prostě jen tak otevře a zkusí prosperovat. 
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Co když „nebude práce“? 

Co když nám bez státu stroje vezmou práci? 

Pracujeme pro práci, nebo kvůli výsledkům? 
 

Dokud mají lidé nesplněné potřeby, práce bude. 

Stěžuje si teď někdo, že bagr vzal práci kopáčům? 

Lidé se budou přesouvat do jiných odvětví. 

Kdyby to nešlo, nejhůře vznikne paralelní ekonomika. 

 

Totéž platí pro levnou pracovní sílu. 



Závěr 

Ochrana zaměstnanců jim paradoxně škodí. 

 

Neexistuje oběd zdarma. 

 

Dětskou práci nemá smysl regulovat zákonem. 

 

Regulace trhu práce není morální! 



Přijďte příště 

Velmi ožehavým tématem příští přednášky bude 

volnotržní zdravotnictví. Umírali by nemocní na 

ulicích, kdyby zdravotní péči nezajišťoval stát? 

 

Středa 15. listopadu 

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? 


