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O čem budeme mluvit? 

Definice NAPu; sebevlastnictví a jeho převod 

 

Jak souvisí NAP s anarchokapitalismem? 

 

Čím NAP není, ač jej tak někteří vnímají? 

 

Psychické násilí, práva zvířat… (NAP není vše) 



Definice vlastnictví 

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 objekty nesmí být nakládáno proti vůli vlastníka, 

nenarušil-li cizí vlastnictví nebo neporušil smlouvu. 
 

Vlastnictví lze převádět a směňovat (i skrze smlouvy) 

s vědomým souhlasem obou stran transakce. 
 

Každý vlastní sebe, dokud toto vlastnictví nepřevede. 
 

To, co nikdo nevlastní, lze získat homesteadingem. 



NAP (non-aggression principle) 

Princip neagrese nám říká (zároveň; je to totéž): 

Nikdy vůči nikomu neiniciujme agresi. 

Vždy respektujme vlastnická práva. 



NAP (non-aggression principle) 

Princip neagrese nám říká (zároveň; je to totéž): 

Nikdy vůči nikomu neiniciujme agresi. 

Vždy respektujme vlastnická práva. 

Důsledky principu neagrese: 

Neútočme na druhé, nikoho nebijme, nenapadejme. 

Neberme lidem jejich věci, neokrádejme je. 

Nevyhrožujme násilím tomu, kdo se nám nepodvolí. 

Žijme a nechme žít… 



Sebevlastnictví 

Sebevlastnictví je základem vlastnictví. 

Jedná se o nejdůležitější koncept NAPu. 

 

Plyne z něj, že se nesmíme zabíjet a podobně. 

Člověk svým pánem; může o sobě rozhodovat. 
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Sebevlastnictví bývá oponenty často přehlíženo. 

Bez něj je ankap vážně jen materiální a „bezcitný“. 
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Sebevlastnictví lze považovat za nepřevoditelné. 

Většina anarchokapitalistů je tak bere (ne v ČR). 

 

Já myslím, že by převoditelné mělo být. 

Respektuji opačný názor (v praxi je to stejně jedno). 

Avšak ne nejčastější a bohužel nelogický argument (HHH): 

Nemůžeme se vzdát kontroly nad svým tělem, i kdybychom chtěli. 

Lze vlastnit věci, které přímo nekontrolujeme (zvíře, robota, …). 

Jiné argumenty mohou být validní (může to být i axiom). 
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NAP: přibližný základ práva pro popis ankapu 
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NAP není hranicí mezi dobrem a zlem! 

NAP nedává algoritmické odpovědi na vše! 

To mimochodem nedává žádný právní systém. 

Ankap nevyžaduje 100% respekt k NAPu! 

NAP nemá pouze jediný výklad! 

NAP není náboženství! 
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Psychické násilí 

Ale psychická újma může bolet více než fyzická! 

 

Ano, může; to však nelegitimizuje fyzické násilí. 

Braňme se, ale neporušujme přitom NAP! 

 

Psychické násilí nelze nijak vymezit. 

Psychickou bolest můžeme cítit i z rozchodu. 

Můžeme pak nutit partnera zůstat? 



Práva zvířat 

NAP se nevztahuje na zvířata. 

 

Typická reakce: „Tak ho prostě vztáhneme.“ 

Tohle řekne ten, kdo to nezkusil; a neřeší důsledky. 

Genocida masožravců je jen jedním z nich. 

S definicí vlastnických práv se hýbá dost těžko. 
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Typická reakce: „Tak ho prostě vztáhneme.“ 

Tohle řekne ten, kdo to nezkusil; a neřeší důsledky. 

Genocida masožravců je jen jedním z nich. 

S definicí vlastnických práv se hýbá dost těžko. 

 

Zde tipuji odchylku tržního práva od NAPu! 



Závěr 

NAP je respekt k vlastnickým právům. 

 

NAP souvisí s ankapem dvojím způsobem. 

Ty dvě teze ze sebe neplynou. 

 

NAP není modla; prosím, nezapomeňte! 

 

NAP nemusí pokrývat vše (zvířata). 



Přijďte příště 

Tématem první listopadové středy bude duševní 

vlastnictví v bezstátní společnosti. Souvisí nějak 

s vlastnickými právy a principem neagrese? 

 

Středa 7. listopadu 

v 19 hodin v (de)Centrále 


