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Prerekvizity 

Přednáška není pokračováním načatého tématu. 
 

Stojí však na principech vysvětlených dříve. 
 

Pokusím se je znovu vysvětlovat (jak to půjde). 

Je ale třeba jejich skutečného pochopení. 
 

Proto se volnotržní ekologie špatně vysvětluje. 

Zájemcům doporučuji texty Jakuba Skaly. 



Dnešní téma: 
Životní prostředí 

Životní prostředí je statek jako každý jiný. 

Požadavky na jeho využití jsou typicky protichůdné. 

 

Ničení přírody, vzácné druhy, odpad, recyklace 

 

Trvale udržitelný rozvoj a predikce budoucnosti 

 

Cenu nedotčené přírody určí jen volný trh. 
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Jak má tedy příroda vypadat? Opět těžko říci. 

Nejspíše tak, aby to lidem nejvíce vyhovovalo. 
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Jaký je v tom rozdíl? 

Rozdíl je toliko subjektivní a estetický! 

Objektivně z hlediska „ochrany planety“ je to jedno. 
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Pro nejefektivnější průmysl zamořme planetu. 

 

Jak to „má být správně“? 

Globálně: Odpověď neexistuje. 

Jde o agregaci toho, co lidé chtějí; to se v čase mění. 

Lokálně: Vždy rozhoduje majitel pozemku. 
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Jako vždy nemá podle čeho, takže to dělá špatně. 

Dochází k ničení přírody, protože externality nejsou v nákladech. 

Dochází k plýtvání jinými statky kvůli „předražené“ ochraně. 
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Arbitrární určování nákladů vede k plýtvání. 

Například lidskou prací, která není zadarmo. 



Krátká diskuse? 

Považujete za chybu přistupovat 

k přírodě jako k ekonomickému 

statku? Pokud ano, proč? V čem 

není příroda vzácným statkem? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Cokoliv lze zachránit prostým odkoupením! 
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Podobně jako vysypat někomu na zahradu odpadky. 

 

Principiálně je věc jasná; těžko se však dokazuje. 

Absolutně nelze predikovat volnotržní řešení. 

Dnes nic takového není třeba řešit, nikdo to tedy neřeší. 

Kdyby problém nastal, budou vynaloženy zdroje k jeho řešení. 

Požadavky soudů na důkazy podléhají technologiím. 

Dnes máme DNA, otisky prstů; dříve stačilo méně. 
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Produkce odpadu se plně neodráží v nákladech. 

 

Odvoz a zpracování odpadů je částečně veřejné. 

 

Trh je deformován (tragédie obecní pastviny). 

 

Volnotržně lidé zaplatí plnou cenu. 
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Pak recyklace znamená plýtvání vzácnými zdroji. 

Lidé si zjevně cení zdrojů potřebných na recyklaci více. 

 

Zahrnuto je vše! Včetně hodnoty přírody. 

Státní podpora recyklace působí plýtvání zdroji. 
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Vzácné druhy 

Neustále vymírají (a 9 z 10 ne kvůli člověku). 

 

Jejich vymírání na trhu není „tržním selháním“. 

 

Proč a jak skoro vyhynuli bizoni? 

 

Burn horns – save rhinos! 



Krátká diskuse? 

Myslíte si, že bez státu budeme 

zavaleni odpadky? Budou rychle 

vymírat ohrožené druhy? Pokud 

ano, nevyjadřuje to vůli lidí? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Cena statků odráží vzácnost; vytváří motivaci. 
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Ropa dojde za 20 let; to platí už skoro sto let 🎃 

 

Mnoho dalších nerostných surovin mělo dojít. 

Doomsayer Paul R. Ehrlich prohrál slavnou sázku. 

 

Kdybychom se řídili TUR, nejsme tak daleko. 
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Nemluvě o (prokázaných) podvodech; vizte Climagate. 

 

Spolehlivě modelovat prostě nedokážeme! 

Navzdory všeobecné důvěře „v počítače“. 

 

Vždyť neumíme predikovat ani počasí na týden! 



Krátká diskuse? 

Věříte předpovědím klimatu na 

dekády tomu, kdo nedokáže ani 

predikovat počasí na příští dny? 

Pomůže TUR našim dětem? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Blahobyt 

Bohatství plyne z naší práce i přírodních zdrojů. 

 

Obojí má svou cenu, která je však subjektivní. 

 

Tuto cenu vyjadřují v dobrovolné transakce. 

 

Zásahy státu znehodnotí přírodu nebo práci. 



Proč je trh řešením? 

 

Dokud bude cenu životního prostředí určovat 
stát, bude vždy využíváno příliš mnoho nebo 
příliš málo. Tak se bude buď plýtvat životním 
prostředím, nebo jinými zdroji. 

 

– Jakub Skala 



Závěr 

Čistá příroda je statek jako jiné vzácné zdroje. 

 

Jednající lidé jim přisuzují tržní hodnotu. 

Nebudou tedy životní prostředí svévolně ničit. 

 

TUR nemá smysl bez křišťálové koule. 

 

Stát nemá jak zjistit cenu životního prostředí. 



Přijďte příště 

Přijďte příště na jedno z nejzajímavějších a také 

nejkontroverznějších témat celého cyklu; mluvit 

budeme o volnotržním soudnictví. 

 

Středa 13. prosince 

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? 


