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Dnešní téma: 
Zdravotnictví 

Jak bychom se na volném trhu doplatili? 

 

Zdravotní pojištění a „pojištění“ 

 

Státní regulace a kontrola kvality v medicíně 

 

Volnotržní zdravotnictví 



To bychom se nedoplatili… 
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Pojištění je samozřejmě volnotržní institut. 

V podstatě to funguje jako sázková kancelář. 

 

Pojišťovalo se v nějaké formě vždy (i bez státu). 

Dříve to dělaly svépomocné a dobročinné spolky. 
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Polepší si jen bohatí? 

Ano, kdyby se nyní peníze jen přerozdělovaly. 

 

Reálně ale část z vybrané hodnoty stát vyplýtvá. 

Neefektivita, platy úředníků, korupce, centralizace… 

 

Stát tedy obírá i část podprůměrně majetných. 

 

Finanční bilance není vše; lze si polepšit i jinak. 



Krátká diskuse? 

Myslí si někdo, že pro „běžného 

člověka“ je volnotržní zdravotní 

péče absolutně nedostupná? Jak 

ji tedy stát učinil dostupnou? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Státní „pojištění“ je povinné; počítá se z příjmů. 

 

Státní „pojištění“ je eufemismus pro daň! 

A daň je eufemismem pro výpalné. 
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Náklady na špatný životní styl nesou ostatní. 

 

Lidé jsou méně motivováni se o sebe starat. 

Rizikový životní styl se nepromítá do pojistného. 

 

Zdraví se stává veřejným zájmem a statkem. 

Mé tělo přestává být mým majetkem. 

Reálně se tím argumentuje (zákaz kouření). 

Protože se to stává (hroznou a totalitní) realitou! 



Krátká diskuse? 

Považujete zdravotní „pojištění“ 

za pojištění, nikoliv daň? Má být 

zdraví veřejným statkem? Pokud 

ano, kdo vlastní mé tělo?  

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Licence a kontrola kvality 

Bez státu by mohl být doktorem každý řezník! 

To by vskutku mohl; ale proč to vadí? 

Každý si může vybrat, zda chce využít jeho služeb. 

 

Jak ale bez státu poznám kvalifikaci doktora? 

Certifikační autorita (pojišťovna?) může být tržní! 
 

Co když někdo raději najme řezníka, aby ušetřil? 

Je to jeho věc; bez státu budeme několikrát bohatší. 
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Regulace léčby 

Kdo by bez státu reguloval škodlivou léčbu? 

Pojišťovny by ji neplatily; asi by také rušily smlouvy. 

 

Co když někdo chudý začne prodávat orgány? 

Rozhodne se tak proto, aby maximalizoval užitek. 

To platí bez ohledu na to, v jak příšerné situaci se nachází. 

Zabránit mu v tom a nic mu nedat ho donutí vybrat horší variantu. 

Pomůžete-li mu jinak a lépe, on orgány neprodá (netřeba zákazů). 

Nerozporuji hrůzu situace! Zákaz ji však neřeší. 
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Stát reguluje testování léků na dobrovolnících. 

 

Výrobce farmatik chce testovat nebezpečný lék. 

Je třeba ho regulovat; lék se dostane na trh za 25 let. 

 

Lidé zatím umírají, aby na nich někdo nevydělal. 

 

Kolik životů stojí celé to zpomalení vývoje? 
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Regulace cen 

Některé státy regulují ceny léků či léčby. 

Reálně tak na sebe berou roli centrálních plánovačů. 

 

Centrální plánování prostě nefunguje! 

Ani ve zdravotnictví; bez ohledu na zbožná přání. 

 

Výsledkem je to, co na jakémkoliv trhu. 

Plýtvání a nedostatek (třeba prodej léků pryč z ČR). 



Nedostatek soucitu? 

Ne; netvrdím, že máme poškozovat nemocné! 

 

Tvrdím pouze, že volný trh jim pomůže lépe. 

 

Státní regulace lidi poškozují, často i zabíjejí. 

 

Nepřistupujme na emocionální propagandu. 



Krátká diskuse? 

Komu připadá absence regulace 

doktorů, léků či léčby nelidská a 

z jakého důvodu? A co ti mrtví, 

kteří umřeli kvůli regulacím? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Volnotržní zdravotnictví 

Jde o vzájemně dobrovolnou léčbu i pojištění. 

 

Rozhodně nevylučuje solidaritu. 

 

Státní donucení a útočné násilí je nemorální. 

Regulace zdravotnictví znamenají ohavné násilí. 

 

Za neefektivitu centrálního řízení platíme životy. 
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Pojištění proti nepojistitelnosti 

Co když staré lidi nikdo nebude chtít pojistit? 

Pojistky na dobu neurčitou (konkurenční výhoda). 

 

A co děti s genetickými onemocněními? 

Rádi pojistíme Vaše dítě ještě před narozením či početím! 

 

Pojištění je vlastně sázka na katastrofu. 

Sázet lze na cokoliv, záleží jen na kurzech. 
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Ti nejchudší 

Kdo nemá vůbec nic, je odkázán na charitu. 

Leč dnes stát lidem bere dvě třetiny jejich výdělku.  
 

V minulosti existovaly dobročinné nemocnice. 

Teď neexistuje mnoho důvodů je provozovat. 
 

Ale co kdyby náhodou někdo nějak umřel? 

I dnes umírají bezdomovci před nemocnicemi. 

Ano, „neměli by“, ale to ani v anarchokapitalismu. 
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Ale v USA… 

V USA je zdravotní péče dražší. Je také stejná? 

Navíc 75 % klinických testů platí soukromé firmy. 

 

Soukromé neznamená volnotržní! 

Firma se státními privilegii může být horší než stát. 

Příkladem může být „privatizace“ německých drah. 

Míru regulací nelze nijak objektivně změřit. 

Co třeba „volný trh“ s jedinou regulací: doktorské licence? 

Je v USA skutečně více tržní prostředí? (USMLE…) 



Závěr 

Stát nevytváří hodnotu z ničeho; trh není dražší. 

 

Za státní regulace lidé často platí cenu nejvyšší. 

 

Státní donucení je nemorální; trh je dobrovolný. 

 

Chtít svobodu neznamená ubližovat chudým. 



Přijďte příště 

Tématem přednášky za dva týdny bude ekologie 

a životní prostředí na volném trhu. Dokáží lidé i 

bez státu chránit přírodu a nezničit ji? 

 

Středa 29. 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? 


