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O čem budeme mluvit? 

COVID-19 

 

Chaotická vládní opatření 

 

Omezení svobody 

 

Na co reagujeme? 
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Veřejně lhala o zásobách zdravotnického materiálu. 

 

Problém se z Číny rychle přesunul do Evropy. 

Italské nemocnice se ukázaly býti záhy přetížené. 

 

Spousta lidí se začala bát neznámého. 

Jako vždy volali po státním řešení, což je problém. 
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Medicínský dopad opatření nebyl relevantní. 

Stát nemá tuto incentivu (tržní pojišťovny by měly). 
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Zdaleka ne všichni to uznali (třeba Novinky xD). 

Seznam: Od vytěsňování antivaxů po dobré zprávy. 

Mění se celkové vyznění zpráv z tragických na pozitivní. 

Spousta lidí odporuje už kvůli užitým metodám. 



Omezování svobody 

Vládní nařízení omezující naše svobody: 

zavírání podniků či omezování provozu 

rušení (nejen kulturních) akcí 

omezení pohybu (cesty mezi okresy) 

karantény 

roušky a respirátory 

povinné testování 

tlak na očkování 
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Více než smysl opatření se řešila jejich legalita. 

Často legální nebyly; ale co kdyby byly? Je to OK? 

 

Proporcionalita byla zcela ignorována. 

Přínosy jednotlivých opatření nebyly ani zkoumány. 

 

Kde zákon nestačil, prostě se ohnul či změnil. 

Pandemický zákon vesměs jen přikryl přání vlády. 



Běžný státní útlak 

Státní útlak – status quo: 

vzdělávání dětí pouze dle MŠMT 

potlačení svobody slova 

omezování a kontrola ekonomických aktivit 

zákazy drog, regulace léčiv i způsobů léčení 

gun bans, zbraňové zákony 

stavební zákon 

daně a povinné odvody, důchodový systém… 
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Důležitost jednotlivých svobod je subjektivní. 

Matthias vysvětluje na případu USA versus Ruska: 

Chovatelé exotických zvířat jsou svobodnější v Rusku. 

 

Na druhou stranu je covidových opatření málo. 

Dotýkají se jen několika oblastí našich životů. 

Jinak stát zasahuje prakticky do všeho, co děláme. 

V ČR máme přes dva miliony právních norem. 
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Reakce lidí 

Covidová opatření se řešila neustále. 

Spousta lidí si stěžovala na omezení svobod. 

 

Ostatní zákony nechávají tytéž lidi chladnými. 

 

Proč? 

Existuje šance, že jsou pro ně méně omezující. 

Daleko spíš si na ně však prostě dávno zvykli. 
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Dáte-li žábu do vařící vody, hned vyskočí. 

 

Dáte-li ji do studené, nechá se pomalu uvařit. 

 

Lidé tak fungují každopádně: 

Reagují na náhlé hrozby; nikoliv na pomalé. 
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USA: 3 % daň z příjmů nad $800 (dnes $25k) 

V 19. století to bylo třeba kvůli občanské válce. 

Spousta lidí byla proti, byl to velký problém. 

 

Spoustu věcí tu máme „jen“ velké desítky let: 

sociální stát, drug laws, gun ban, povinné pojištění... 



Zvyk je železná košile… 

V čem vyrůstáme, to považujeme za normální. 



Zvyk je železná košile… 

V čem vyrůstáme, to považujeme za normální. 

 

Mění-li se zákony dost pomalu, akceptujeme to. 



Zvyk je železná košile… 

V čem vyrůstáme, to považujeme za normální. 

 

Mění-li se zákony dost pomalu, akceptujeme to. 

Pro naše děti se to stává novou normou. 



Zvyk je železná košile… 

V čem vyrůstáme, to považujeme za normální. 

 

Mění-li se zákony dost pomalu, akceptujeme to. 

Pro naše děti se to stává novou normou. 

 

Proti rychlým změnám protestujeme. 



Zvyk je železná košile… 

V čem vyrůstáme, to považujeme za normální. 

 

Mění-li se zákony dost pomalu, akceptujeme to. 

Pro naše děti se to stává novou normou. 

 

Proti rychlým změnám protestujeme. 

 

Srovnávejme status quo s novými nařízeními. 



Svobodný přístav 

Čelili jsme kritice za nedostatek koronatémat. 

 

Nechceme řešit jen populární témata. 

 

O koronaviru lze rozumně mluvit až teď. 



Svobodný přístav 

Čelili jsme kritice za nedostatek koronatémat. 

 

Nechceme řešit jen populární témata. 

 

O koronaviru lze rozumně mluvit až teď. 

 

Stát nám neustále bere nejrůznější svobody. 



Závěr 

Vládní opatření byla nesmyslná a chaotická. 

 

Skokově jsme ztratili určité svobody. 

 

Dávno předtím jsme přišli o spoustu svobod. 

 

Reagujeme především na náhlé hrozby. 

Spíše než na pomalé, byť jsou třeba vážnější. 



Přijďte příště 

V dubnu bych rád odpovídal na otázky, které mi 

položíte; třeba i s časovým limitem. Též je smíte 

pokládat předem písemně. 

 

Středa 6. dubna 

v 19 hodin v (de)Centrále 


