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Monopol versus dominantní hráč 

Ani 100% pokrytí trhu nemusí znamenat monopol. 

I potenciální konkurence znamená volnotržní soutěž. 

Negativní vlastnosti monopolu plynou z vynuceného postavení. 

 

Bez monopolu není státu. 

I kdyby některé služby zajišťovala jediná organizace. 

I kdyby tato organizace měla státní strukturu. 

Dokud nebrání konkurenci ve vstupu na trh, je to anarchie. 
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Co nám tedy zbývá? 

Vést mírumilovný dialog; ukazovat výhody svobody. 

Postupně (po generace) demonopolizovat stát. 

Minimální stát nakonec umožní vznik konkurence. 
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Minimální stát se demonopolizuje. 

Lze mu konkurovat v soudech, policii, armádě… 

„Stát“ se de facto stává firmou; území ankapem. 

Ta stejná organizace stále existuje; jen se vzdá monopolu. 

 

Pro jiné státy je ta organizace stále státem. 
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Teoreticky může dohody uzavírat kdokoliv. 

Byť na to dost možná jiné státy nepřistoupí. 

Na druhou stranu někdy jednají s velkými korporacemi. 

Nakonec jde o to, kdo je schopen dohody vymáhat. 
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smlouvy o vydávání zločinců, 

mezinárodní dohody o letectví, mořském právu…, 

úmluvy o obětech války, válečných zločinech, 

dohody o právech dětí a rodičů (osvojování…). 
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Nežádoucí důsledky 

Státy mohou na anarchii tlačit, aby zakazovala. 

Drogy, zbraně, cokoliv… 

Mohou požadovat vydávání „kriminálníků“ činů bez obětí. 

Záleží pak vždy na geopolitické situaci. 

Jaké má kdo páky, vojenskou sílu, vyjednávací strategie… 

Anarchie může mít zejména ekonomickou sílu. 

 

Anarchii lze dotlačit k porušování NAPu. 

I tak je ale dobré se snažit o maximum svobody. 
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Bývalý stát může mít další funkce: 

vydávání pasů, 

ochrana vlastních „občanů“ (klientů) v cizině, 

vyjednávání o výměnách zajatců, 

cokoliv, co dnes dělá stát… 

 

Za ty služby může být dobrovolně financován. 

Přímo za pasy, formou pojištění, spolu s armádou… 



Závěr 

Ankap může být státy vnímán jako stát. 

Demonopolizovaný stát je de facto firmou. 

V mezinárodním právu může být státem. 

 

Bývalý stát může uzavírat dohody. 

Nejsou-li v rozporu s lokálním právem. 

 

Bývalý stát může poskytovat služby občanům. 



Přijďte příště 

V červnu budu mluvit o tom, jak předávat lidem 

anarchokapitalistické myšlenky; mít pravdu není 

bohužel zdaleka vše – hodně záleží na předání. 

 

Středa 1. června 

v 19 hodin v (de)Centrále 


