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Quo vadis? 

Toto téma patří mezi ty „nejpokročilejší“. 

A přímo navazuje na předchozí přednášku! 

 

Odděluje anarchokapitalismus od minarchismu. 

Pro toto téma není dokázáno, kdo má pravdu. 

V současnosti je tento spor do jisté míry zbytečný. 

 

Ostatní přednášky s touto nestojí, nepadají! 



Dnešní téma: 
Vymáhání práva a spravedlnosti 

Předpoklad: funkční (NAP-like) soudnictví 

Vizte minulou přednášku; ale platilo by i pro státní. 

 

Volnotržní vnitřní (ne vnější) bezpečnost: 

Bezpečnost jako služba (bezpečnostní agentury) 

Právo pro chudé a silově asymetrické konflikty 

Prevence budoucích zločinů 

Tresty 



Proč? 

Stát je nemorální; daně jsou (legální) výpalné. 
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Stát je nemorální; daně jsou (legální) výpalné. 

 

Stát není efektivní (ekonomická kalkulace). 



Proč? 

Stát je nemorální; daně jsou (legální) výpalné. 

 

Stát není efektivní (ekonomická kalkulace). 

 

Centralizovaná policie bývá nástrojem zla. 

Lidé se toho často bojí u soukromých společností. 

Každý despotický vládce použije policii proti lidem. 

Méně despotičtí panovníci to dělají méně okatě. 



Bezpečnostní agentury 

Bezpečnost je statek, po kterém je poptávka. 

 

Na trhu vzniknou firmy poskytující ochranu. 

Způsoby platby mohou být různé: 

forma „pojištění“ (menší pravidelné platby), 

jednorázové (větší) platby za konkrétní úkony, 

selhání poskytovatele může být penalizováno. 

Když se něco stane, agentura začne jednat. 

V jejím zájmu je ale i zločinům předcházet. 



Dopadení pachatele 

Když dojde ke zločinu, agentura začne jednat. 

To lze ošetřit odškodným v případě neúspěchu. 

 

V případě jeho nedopadení se neděje nic. 

 

Je-li pachatel dopaden, záleží, zda spolupracuje. 

Dohodne-li se s obětí na odškodnění, vše je OK. 

Jinak nastupuje donucení (v souladu s NAPem). 



Pachatel je také zákazník 

Oběť i pachatel jsou zákazníci téže agentury. 
 

Bezpečnostní agentura se obrátí na soudce. 

Smlouva s klienty bude obsahovat seznam soudců. 

Ten rozhodne dle mechanismů z minulé přednášky. 

Tam jsme rozebírali, proč to bude nestranné rozhodnutí. 

Pokud se někdo nepřizpůsobí, agentura jej donutí. 

Nebude to útočné násilí, rozhodne-li soudce dle NAPu. 

Pachatel většinou kapituluje (ostatně jako dnes). 



Pachatel je cizí zákazník 

Pachatel i oběť jsou zákazníky různých agentur. 

 

Válka (i proti slabšímu) je dražší než soudce. 

 

Soudit bude soudce z průniku seznamů soudců. 

To může platit i pro spory více agentur. 

 

Bude-li průnik prázdný, je levnější se domluvit. 



Pachatel nemá agenturu 

Je pachatel bez agentury zcela v moci oběti? 

 

Vysílat někam žoldáka je drahé a riskantní. 

Agentura se tomu bude snažit vyhnout. 

Nechá soudce, aby rozhodl o vině a trestu. 

Přinejhorším pak vyšle žoldáka, aby neztratila zákazníka. 

 

Situace je podobná konfliktu v rámci agentury. 



Proč není dobré hned zabíjet? 

Válka je drahá (pomsta, collateral damage…). 

 

Válka (a chyby v ní) škodí dobré pověsti. 

 

Agentura chce typicky odškodnění pro oběť. 

 

Pro práci agentury je lepší být „good guys“. 

Nezainteresovaní lidé budou spíše spolupracovat. 



Krátká diskuse? 

Dokážete si přibližně představit 

volnotržní fungování agentur na 

bezpečnost? Prozatím neřešíme 

asymetrické konflikty a chudé. 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Oběť záměrně nemá agenturu 

Agentury budou poskytovat jednorázové služby. 

 

Zemře-li oběť, mohou zasáhnout blízcí. 

Pokud nikoho nemá, tak kdokoliv jiný. 

Dobročinné organizace, spolky, charita, iniciativy… 

 

Mnohem více lidí bude ozbrojených. 

Více o tom bylo v přednášce o zbraních. 



Chudí lidé 

Budou nemajetní „volnými cíli“? 

 

Elegantní řešení přinesla anarchie na Islandu: 

Chudý prodal část práva na odškodné bohatému. 

 

Bohatý pak hájí práva chudého za peníze. 

 

Útočník ví, že každý chudák může mít ochranu. 



Asymetrické konflikty 

Válka je drahá, i když je nepřítel slabší. 

Státy válčí za cizí peníze; soukromník to musí platit. 

 

Motivem může být fyzické zničení konkurence. 

Pak by se měly začít bránit i ostatní firmy. 

 

Mohou vznikat obranné aliance. 

Podobně jako dnes mezi státy. 



Vztahy mezi agenturami 

V principu fungují stejně jako vztahy mezi státy. 

Mezinárodní politika je de facto anarchie. 

 

Proč by měli být politici lepší lidé než akcionáři? 

Akcionáři mají navíc finanční zájem na míru. 

 

Co když jedna agentura přemůže všechny? 

Opět je to stejné jako se státy. 



Krátká diskuse? 

Proč by měli být akcionáři méně 

spolehliví než politici? Z jakého 

důvodu máme důvěřujeme státu, 

ale ne soukromé firmě? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Prevence 

Agentury musejí konat, když dojde ke zločinu. 

Konání něco stojí, není zadarmo. 

 

Nejlepší poměr prevence a řešení přinese zisk. 

Bezpečnostní agentury musejí být efektivní. 

 

Někdo se může na prevenci specializovat. 

Outsourcing služby, platit mohou ostatní agentury. 



Zásah proti zločinci 

Co když soukromý policajt vidí zločin? 

Proč by zasahoval, když neví, zda je oběť zákazník? 

 

Může si dovolit nepomoci, když neví? 

 

Zásahem může agentura zákazníka získat. 

 

Mohou existovat smlouvy mezi agenturami. 



Krátká diskuse? 

Nesouhlasíte, že volný trh může 

zajišťovat bezpečnost? Proč ne? 

Dále už budeme řešit jen tresty, 

agentury už by měly být jasné. 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Zločin a trest 

Většina definic NAPu neobsahuje „tresty“. 

 

Anarchokapitalisté se tu názorově rozcházejí. 
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Vězení? 

Oběť materiálně neodškodní, zločince nenapraví. 

Platí ho lidé, kterých se to vůbec netýká. 

Vzniklo by volnotržně? Pokud ne, co to znamená? 



Náprava škod 

Uvedení věcí do původního stavu (jak to jde) 

 

Kompenzace dalších ztrát oběti: 

čas, bolest, ztracené příležitosti, budoucí hendikep 

 

Úhrada výloh na vyšetřování, soud a podobně 

 

Zločince to stojí něco navíc, což je trest. 



Rozsah porušení práv 

Pachatel musí vždy napravit škody. 

 

Za úmyslný zločin mu může oběť udělat totéž. 

Nebo něco mírnějšího, na čem se dohodnou. 

Pachatel mi ukradl milion, tak mi „vrátí“ dva. 

 

Idea je porušení práv ve stejném rozsahu. 

Pachatel se vzdal svých práv jejich nerespektováním. 



Absolutní trest 

Pachatel musí vždy napravit škody. 

 

Za úmyslný zločin mu smí oběť udělat cokoliv. 

 

Idea je, že jen oběť může posoudit míru škod. 



Absolutní trest 

Pachatel musí vždy napravit škody. 

 

Za úmyslný zločin mu smí oběť udělat cokoliv. 

 

Idea je, že jen oběť může posoudit míru škod. 

 

Tento systém považuji za značně „nelidský“. 



Kombinace 

Například si oběť může vybrat: 

Buď pachatel napraví škody, nebo mu ublíží stejně. 

 

Oběť si nechá zaplatit, aby nevykonala trest. 

To není nic proti ničemu, právě o oběť tu jde. 
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Buď pachatel napraví škody, nebo mu ublíží stejně. 

 

Oběť si nechá zaplatit, aby nevykonala trest. 

To není nic proti ničemu, právě o oběť tu jde. 

 

Trh může přijít s naprosto nečekaným řešením. 

Já rozhodně nemohu vědět, co je nejlepší. 



Závěr 

Lidé se mohou bránit sami nebo za to platit. 

 

Bezpečnostní agentury nejsou horší než státy. 

 

Volnotržní bezpečnost je efektivnější. 

 

NAP nemá nějaký jednotný výklad pro tresty. 



Přijďte příště 

Křest knihy „Anarchokapitalismus“: 
 

Čtvrtek 1. března (měsíc knihy) 

v 17 hodin (křtíme v 1830) v Polis 

 

Obrana proti vnějšímu nepříteli (armáda): 
 

Středa 14. března 

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? 


