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O čem budeme mluvit? 

Polycentrické právo v kostce 

 

Spory, kde obě strany spolupracují. 

 

Spory, kde někdo spolupracovat odmítá. 

 

Zdroje práva, volnotržní „legislativa“ a NAP 
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Rozhodování sporů je služba jako každá jiná. 

Funguje dnes i v historii: 

USA: miliony sporů; do roku 1920 bez opory v zákonech 

Anglie: kupecké právo 

 

Soudcem je ten, na koho se strany sporu obrátí. 

Typicky předem ve smlouvě, možno i ex post. 

Rozhodcem může být jednotlivec i firma. 

To bude záviset na důležitosti a povaze sporu. 
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Nestrannost 

„Soudce musí někdo platit; tomu bude stranit.“ 

Kdyby ano, o jeho služby nebude zájem. 

Soudce živí jeho nestrannost a pověst. 

Na rozdíl od soudců státních… 

Soudce mohou platit i obě strany. 

 

Státní soudy nejsou nestranné! 

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. (Goebbels) 

Stát rozhoduje své spory; co kdyby to dělala firma? 
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Neúplatnost 

Volnotržní soudy nejsou neúplatné. 

 

Státní soudy taktéž nejsou neúplatné. 

 

Kdo má větší motivaci brát úplatky? 

Při důkazu o úplatnosti státní i tržní soudci skončí. 

Při silném podezření volnotržní ztrácí zákazníky. 

Státní nadále soudí, bere úplatky a nelze ho odmítnout. 
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Co když někdo nespolupracuje? 

 

Oběť se může obrátit na firmu vymáhající právo. 

Co když totéž udělá útočník? Budou firmy válčit? 

Válka je drahá; nedává smysl se pobít kvůli pár klientům. 

Zásahy budou smluvně podmíněny rozhodnutím soudce. 

 

B2B smlouvy algoritmizují výběr rozhodců. 

Převádějí stav na případ spolupracujících stran! 
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Legislativu netvoří centrální autorita. 

Zákony vytvářejí arbitrážní firmy ve volné soutěži. 

Lépe vyhovující „legislativa“ se prosadí v rámci trhu. 

 

Firmy mohou lehce garantovat negativní práva. 

Vymáhání pozitivních práv naráží na problémy. 

Pozitivní práva jsou v konfliktu s právy negativními. 

Polycentrické právo proto konverguje k NAPu. 

Krom logiky to potvrzují i historické příklady. 



Závěr 

Rozhodování sporů je služba jako každá jiná. 

Může ji zajišťovat trh v konkurenčním prostředí. 

 

Právo může být volnotržně i vymáháno. 

B2B smlouvy bezpečnostní agentur brání válkám. 

 

Zákony budou tvořeny volnotržními procesy. 

Polycentrické právo konverguje k NAPu. 



Přijďte příště 

První dubnovou středu bude přednášet Tereza; 

tématem budou potraty, eutanazie a další etické 

aspekty rozhodování o vlastním životě. 

 

Středa 3. dubna 

v 19 hodin v (de)Centrále 


