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O čem budeme mluvit? 

Libertariánská ústava? Protimluv? 

 

Ústava Liberlandu s omezeními 

 

Libertariánská ústava bez omezení 

 

Stát bez monopolu je volnotržní firmou! 
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Smyslem přednášky není obhajoba ústavy. 

Chci ukázat zajímavou věc, která vzešla z její tvorby. 

Mně osobně se propojila řada souvislostí; snad je předám. 
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Ačkoliv byla podrobná, nebyla moc libertariánská. 

Navíc nebyla konzistentní (operovala s pozitivními právy). 

 

Byl sem požádán o tvorbu nové ústavy. 

Ústava by vznikla tak či tak; chci tu nejsvobodnější. 

Neměl jsem úplně volnou ruku. 

Liberland chce být mezinárodněprávně uznáván. 

V důsledku toho musí implementovat některé regulace. 



Otázka 🎃 

 
 

Jak byste postupovali vy? 

 
Tvořili byste vůbec ústavu? Pokud ano, jak? 
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Tělo ústavy popisuje aplikace vlastnických práv. 

Např.: Jak definovat svobodu slova skrze vlastnictví? 
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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. 
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Je důležitá; leč řešíme koncept univerzální libertariánské ústavy. 

 

Co tedy znamená ústava založená na vlastnictví? 

Pojďme si rozebrat její důsledky. 
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Stará liberlandská ústava ji definovala. 

Rozdělení moci, definovala parlament, soudy,…. 

 

Nová ústava jen chrání vlastnická práva. 

Stát definuje svou strukturu zákony, ne ústavou. 

Dané struktury jen nesmějí narušovat vlastnická práva. 

Kdokoliv může státu konkurovat (i v právu). 

Stát smí zasáhnout jen při porušení vlastnických práv. 

Konkurenci respektující vlastnictví chrání ústava. 
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Rozchází se se státem ve výkladu? 

Nastává konflikt, což je problém. 
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Jsou strany konfliktu podobně silné? 

Pak by ústava neměla určovat předem určovat, kdo je „v právu“. 

 

Stát může selhat stejně jako jiné subjekty. 

Není dobré ho chránit „posvátností“. 
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„Anarchistický stát“? 

Vlastnictví v ústavě nedává státu žádné výhody. 

Z principu brání potírání konkurence (i legislativní). 

 

Stát bez monopolu je volnotržní firmou! 

 

Vykonává-li své úlohy dobře, uspěje i tržně. 

Bude-li nahrazen, pak to někdo dělal lépe. 

A ústava by ničemu takovému neměla bránit. 
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Libertariánská ústava nedává za pravdu nikomu. 

Nedává smysl předpokládat, že stát má vždy pravdu!! 

 

Konkurence může přinést jiná pravidla (i horší). 

Takové riziko je ale všude (i v demokracii). 



Závěr 

Libertariánskou ústavu lze stavět na vlastnictví. 

 

Vlastnická práva nedávají státu privilegia. 

 

Libertariánská ústava chrání konkurenci státu. 

 

Stát neblokující konkurenci je vlastně firmou. 



Přijďte příště 

První středu po prázdninách věnuji přednášku 

vzdělávání, právě začínajícímu školnímu roku a 

svobodě učení, jíž považuji za naprosto zásadní. 

 

Středa 4. září 

v 19 hodin v (de)Centrále 


