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O čem budeme mluvit? 

Vlastnická práva 

 

Sebevlastnictví 

 

Pozitivní práva, LZPS a „lidská důstojnost“ 

 

Vztah mezi NAPem a anarchokapitalismem 
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Vlastnictví je vztah mezi lidmi a fyzickými objekty. 

S objekty nesmí být nakládáno proti vůli vlastníka, 

nenarušil-li cizí vlastnictví nebo neporušil smlouvu. 
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s vědomým souhlasem obou stran transakce. 
 

Každý vlastní sebe, dokud toto vlastnictví nepřevede. 
 

To, co nikdo nevlastní, lze získat homesteadingem. 
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Vlastnická práva jsou základem ankapu. 

 

Vlastnictví je vnímáno jako něco povrchního. 

 

Ankap je brán jako „materialistický“ a přízemní. 

 

„A co lidská práva? Solidarita? A důstojnost?“ 
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Základem NAPu je sebevlastnictví, 

svoboda každého člověka nakládat s vlastním tělem. 

 

Nelze jej v argumentaci pominout a ignorovat. 

Kritici tak často činí a řeší jen vlastnictví neživého. 
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Ze sebevlastnictví odvozujeme „lidská práva“. 

Některá plynou i z vlastnictví neživého majetku. 
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dobré jméno, pověst, sociální systém, IP 

Práva změněná (krom všech těch se státem): 

vzdělání, zdraví, ekologie, soukromí (listovní i jiné)... 
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Samotný člověk bez ostatních je má zajištěné. 

Lze je definovat skrze práva vlastnická. 

 

Pozitivní práva garantují lidem výhody. 

Typicky jen na základě toho, že jiní toho dosáhli. 

Jsou realizována na něčí úkor (narušují ty negativní). 
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Kde najdu nezávislý soud ve sporu se státem? 

Rovnost práv neplatí pro mladistvé, postižené, ženy. 

Totalitní, nedemokratický a sebepopírající výrok: 
Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii. 

 



Deklarativní blahobyt 

Blahobyt nevzniká legislativou, ale prací. 

Svobodná společnost bohatne rychleji. 

Chudí dnes mají víc než bohatí včera; nebrzděme to. 
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Svobodná společnost bohatne rychleji. 

Chudí dnes mají víc než bohatí včera; nebrzděme to. 

 

Stát nevytváří bohatství; násilím přerozděluje. 

Odvrácená tvář státní sociální spravedlnosti a lidské 

důstojnosti jsou násilnosti a zavírání do klecí. 

Tolerujeme to jen ze zvyku a kvůli propagandě. 
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Bezstátní společnosti k NAPu konvergují. 

To není náhoda; ani to neplyne z předchozího! 

 

Je třeba rozlišovat mezi NAPem a praxí. 

Soudci v ankapu nemají žádná zvláštní práva. 

Mohou porušit NAP jako kdokoliv jiný. 
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NAP ani zákon nebude nikdy 100% dodržován. 
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NAP se zákony, realitu státu s anarchií v praxi. 

Není korektní srovnání LZPS s praxí anarchie. 
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NAP ani zákon nebude nikdy 100% dodržován. 

 

Srovnávejme pouze srovnatelné. 

NAP se zákony, realitu státu s anarchií v praxi. 

Není korektní srovnání LZPS s praxí anarchie. 

 

Tato přednáška se věnovala teorii vlastnictví. 

Lidská práva jsou též teoretický koncept. 

 



Závěr 

Vlastnictví se nevztahuje jen na neživé věci. 

 

Anarchokapitalismus respektuje lidská práva. 

 

LZPS je nekonzistentní, ač emocionálně hezká. 

 

Polycentrické právo konverguje k NAPu. 

V našem světě si takové právo těžko představujeme. 



Přijďte příště 

První zářiovou středu se budeme s ohledem na 

začínající školní rok bavit o tom, jak školy už ze 

své podstaty vytvářejí konformní občany. 

 

Středa 5. září 

v 19 hodin v (de)Centrále 


