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Kdo jsem? 

Mimo jiné matfyzák, programátor, učitel… 

Ale zde především… 

anarchokapitalista 

se snoubenkou vedeme Ludwig von Mises Institut 

tvůrce Urza.cz, Stok a Kanálu Svobodného přístavu 

člen Svobody učení 

autor bezmála tisícovky libertariánských textů 

spolupracovník Paralelní Polis a dalších libertariánů 



Téma přednášky 

Co je anarchokapitalismus? 

 

Morální a ekonomický rozměr 

 

Minimální stát, nebo žádný stát? 

 

Boj s indoktrinací 



Co je anarchokapitalismus? 

Anarchismus je stará myšlenka odmítající vládu. 



Co je anarchokapitalismus? 

Anarchismus je stará myšlenka odmítající vládu. 

 

Kapitalismus stojí na soukromém vlastnictví. 



Co je anarchokapitalismus? 

Anarchismus je stará myšlenka odmítající vládu. 

 

Kapitalismus stojí na soukromém vlastnictví. 

 

Mnozí tyto myšlenky chápou jako neslučitelné. 

Spíše ze zvyku než z nějakého logického důvodu. 



Co je anarchokapitalismus? 

Anarchismus je stará myšlenka odmítající vládu. 

 

Kapitalismus stojí na soukromém vlastnictví. 

 

Mnozí tyto myšlenky chápou jako neslučitelné. 

Spíše ze zvyku než z nějakého logického důvodu. 

 

M. N. Rothbard je logicky dovádí do důsledků. 
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vyjádřením kapitalismu. 
  

Nejen, že jsou kompatibilní, ale nemůžete 
skutečně mít jedno bez druhého. 

  

Pravý anarchismus bude kapitalismem a pravý 
kapitalismus bude anarchismem. 
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Tyto poznatky jsou platné pro každé odvětví. 

 

Dokáže však trh chránit sám sebe? To není jisté. 

 

Je-li anarchie udržitelná, je i extrémně efektivní. 
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Daně jsou loupež; každý zákon je vymáhán násilím. 

Hypotetický stát bez agrese je firma na volném trhu. 

 

Stát chránící vlastnická práva je oxymóron. 

Absolutní úcta k vlastnictví vede k odmítnutí státu. 

 

Kdo odmítá agresi, nemůže nebýt anarchistou. 
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Něčí svoboda vraždit vylučuje něčí svobodu žít. 

 

Svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. 

To je nicneříkající tautologie, která platí i v gulagu. 

 

Maximální možná svoboda vychází z vlastnictví. 

Vlastnická práva určují hranici svobody mezi všemi. 
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Každé právo lze definovat negativně i pozitivně. 

 

Pozitivně definovaná práva jsou nekonzistentní. 

Například běžné pojetí „lidských práv“ (LZPS). 

 

Všechna práva lze definovat skrze vlastnická. 

 

Člověk vlastní sám sebe (základní kámen). 
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I oni patří mezi libertariány (jako anarchokapitalisté). 

 

Dle minarchistů má stát zajišťovat bezpečnost. 

Jinými slovy by měl (malý) stát ochraňovat volný trh. 

 

Někteří „minarchisté“ chtějí více než to. 

V součtu pak vzniká „starý dobrý“ socialismus. 
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Jaký je rozdíl mezi 

anarchokapitalistou a minarchistou? 

 

Půl roku. 
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Je to hloupé, kontraproduktivní, padají ostré výrazy: 

Anarchokapitalisté vyčítají minarchistům etatismus. 

Minarchisté vyčítají anarchokapitalistům nepraktičnost. 

 

Nemá to smysl, dokud nežijeme v malém státu. 
 

Minarchismus může být konzistentní. 

Na rozdíl od socialismu není jasné, kdo má pravdu. 
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v médiích, od umělců, v knihách, v praxi (dotace)… 

I mimozemšťané… ti dobří mají vlády, zlí biohierarchii. 

 

Nejsilnější je však propaganda ve školách! 

Probíhá ve věku, kdy jsme hodně zranitelní. 

Není moc vidět; je vmíchaná mezi objektivní fakta. 

Musíme se ji aktivně učit a nechat se hodnotit. 
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Státní znaky a fotografie prezidenta na zdech. 

Lži, v čem volný trh 

selhává (leč historie 

ukazuje opak). 

Omlouvání zločinů 

páchaných státy. 

Matení pojmů   

 



Následky indoktrinace 

Anarchokapitalismus je extrémně složité téma. 

Jak dlouho trvá, než promyslíte různé jeho aspekty? 

Za jak dlouho domyslíte dopady odstátnění školství? 

Potřebujete desítky či stovky hodin přemýšlení a studia. 

Po jaké době to rozmyslíte pro každý obor? 



Následky indoktrinace 

Anarchokapitalismus je extrémně složité téma. 

Jak dlouho trvá, než promyslíte různé jeho aspekty? 

Za jak dlouho domyslíte dopady odstátnění školství? 
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Za jak dlouho přichází: „To by nefungovalo.“ ? 

Průměrně do několika vteřin (minimálně v hlavě). 

Člověk, který o tom nikdy neuvažoval, hned „ví“. Proč asi? 
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Všichni jsme byli indoktrinováni etatismem. 

Na emocionální úrovni typicky odmítáme anarchii. 

Změnit to může trvat roky (ač rozumově jsme anarchisté). 

 

Je naivní věřit, že se rozhodneme bez emocí. 

Což ještě neznamená, že minarchismus je blud. 
 

Tak či tak si dopřejme čas. 

Netřeba se rozhodovat rychle; nemusíme vůbec! 
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Jak jsem se stal anarchistou? 

Krok jedna: „To by nefungovalo!“ 

 

Krok dva: nekonečné diskuse s anarchisty 

 

Krok tři: studium s cílem vyvracet jejich teze 

 

Krok čtyři: dát se do psaní kritiky anarchie… 

…a skončit s textem anarchii obhajujícím 



Závěr 

Anarchokapitalismus je odmítnutí agrese. 

Obsahuje stěžejní princip neagrese (NAP). 

Odmítnutí agrese znamená odmítnutí státu. 

 

Mezi libertariány patří anarchisté i minarchisté. 

Buďme hodní, bojujme se socialismem, ne spolu. 

 

Všichni jsme byli indoktrinováni etatismem. 


