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WALTER BLOCK: OBHAJOBA NEOBRÁNITEĽNÝCH1 
 
Základná premisa libertariánskej filozofie hovorí, že iniciácia agresie voči neagresorom nie je 
nikdy legitímna. Pod agresiou sa pritom myslí výhradne použitie fyzického násilia. Asertivitu, 
schopnosť argumentovať, súťaživosť, či hádavosť nemožno považovať za akty fyzického 
násilia a ich použitie je preto plne legitímne. Libertariánska filozofia nezavrhuje ani použitie 
násilia v sebaobrane a nevolá po pacifizme. 
 
Uvedený princíp sa v západnom svete nejaví ako nezvyčajný, či kontroverzný a nie je ani 
výsostne libertariánsky. Unikátnosť libertarianizmu charakterizuje krajne dôsledná 
konzistentnosť v nasledovaní a aplikácii tohto princípu, čo vysvetľuje zdanlivú „extrémnosť“ 
libertariánskych postojov. Azda najtypickejším z nich je striktná opozícia voči zdaňovaniu 
per se. To, čo iní vidia ako dobrovoľný obchod medzi vládou a občanom považuje libertarián 
za neprípustnú agresiu zo strany štátu, lebo občanovi nie je umožnené takýto obchod 
odmietnuť. 
 
Ďalší dôležitý rozdiel medzi libertariánmi a zvyškom spoločnosti spočíva v ich názore, že, 
s výnimkou počiatočného násilia, nie je žiaden čin činom protiprávnym. Čo sa teórie 
spravodlivosti týka, skutky ľudí označovaných bežne ako „hriešnici“ sa nepovažujú za 
problematické. Povedané inak, donucovacími prostriedkami prostitútky, drogového dílera, 
vydierača, či zamestnávateľa detí nie je násilie, ani jeho priama hrozba. Presne naopak, každý 
z týchto „darebákov“ ponúka spoločnosti určité služby, ktoré sú dobrovoľne vítané niektorým 
z jej členov. Každý z nich sa zúčastňuje dobrovoľnej výmeny v trhovom procese, z ktorej 
majú osoh všetky zúčastnené strany a ktorej zákazom všetky zúčastnené strany strácajú. 
 
Jedným z hlavných argumentov libertariánskej politickej teórie je fakt existencie rozdielu 
medzi činom iniciujúcim agresiu a činom, ktorý nás neteší, ale nezahŕňa násilie a tento rozdiel 
je kľúčový. Iba agresívne činy porušujú ľudské práva. Aktivity ľudí nespravodlivo 
nazývaných „hriešnikmi“ nie sú násilné a preto nesmú byť obmedzované. Títo ľudia sú zo 
všetkých strán nespravodlivo atakovanými „obetnými baránkami“ a zaslúžia si obranu. 
 
Trh je ako zápalka, nôž, či písací stroj – nástroj efektívne produkujúci veci prospešné 
i nebezpečné. Trh je inštitúciou bez morálneho prívlastku a nemôže byť príčinou morálneho 
rozkvetu, či úpadku spoločnosti. Prečo teda obhajovať práve nemorálnych účastníkov 
trhového procesu? Libertarianizmus nie je filozofiou života, ale filozofiou spravodlivosti. 
„Hriešnici“ sú terčom nespravodlivého zaobchádzania, ktoré musí byť podrobené kritike. 
Táto kritika je však prísne vymedzená aspektom spravodlivosti a nie je obhajobou konania 
samotného. Tvrdiť opak by bolo chybnou interpretáciou nášho postoja. 
 
 
 
 

                                                 
1 Walter Block: Defending the Undefendable, Fox&Wilkes, San Francisco, 1991. 
Walter Block je profesorom ekonómie na Loyola University New Orleans, spolupracovníkom Ludwig von Mises 
Institute a žiakom Murrayho Rothbarda. Jeho osobná stránka je www.walterblock.com. 
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SEX 
 
Prostitútka 
 
Ak sa dvaja ľudia dobrovoľne dohodnú na výmene tovarov, či služieb robia tak preto, lebo od 
výmeny očakávajú určitý zisk. Mliekár má nadbytok mlieka, pekár zasa nadbytok koláčov. 
Ak si povedia, že mlieko chutí lepšie s koláčom a koláč lepšie s mliekom dôjde (za 
normálnych okolností) k výmene. Ak by sa do takejto transakcie začala miešať tretia strana, 
napríklad zástupcovia ligy „Mravní jedáci“, ktorí veria, že jesť koláč s mliekom je hriech, 
vyšli by na posmech. 
 
Podobne aj transakcia medzi prostitútkou a jej klientom je vzťahom, od ktorého očakávajú 
obe strany určitý prínos, inak by k nej nedošlo. Rozdiel je v tom, že tento druh obchodu je 
permanentne atakovaný moralistami všetkých odtieňov, sťažovaný neprajnou verejnosťou 
a obmedzovaný zákonmi. A tak sa musí prostitútka, okrem konkurencie, potýkať aj s hrozbou 
policajnej razie a následnej pokuty, či uväznenia. 
 
Prečo toľko odporu k „najstaršiemu remeslu“? Dôvodom je hanba spôsobená pocitom, že 
platíme za sex. Už samotné tvrdenie presviedčajúce nás, že platiť za sex je zlé, je však 
diskutabilné. Okrem toho možno pokojne vyhlásiť, že za sex platíme vždy a všade. Aj 
manželstvo je v istom zmysle „obchodom“, do ktorého obaja partneri  vkročia vzdajúc sa 
nejakých výhod a očakávajúc isté prínosy - prísne vzaté, aj manželia platia za sex. Volanie po 
zákaze prostitúcie je preto značne pokrytecké. 
 
Pasák 
  
Ani pasákom nie je verejná mienka naklonená viac ako ich zverenkyniam. Práve naopak, 
pasáci sú bežne považovaní za násilníckych parazitov priživujúcich sa na bezmocných 
prostitútkach. Treba priznať, že niektorí z nich naozaj porušujú práva svojich zamestnankýň a 
klientov, podobne ako aj niektorí inštalatéri, právnici, lekári, alebo kňazi. V každej profesii sa 
nájdu jedinci, ktorí nehrajú fér. Pasáctvo, rovnako ako ostatné spomenuté profesie, však nie je 
definované vykonávaním násilia. Existuje ostrý kontrast medzi pasákom 
poskytujúcim ochranu prostitútkam a uľahčujúcim klientovi nadviazanie kontaktu a, 
napríklad, únoscom detí požadujúcim výkupné. Pracovným nástrojom únoscu je totiž už 
z definície násilie a jeho profesia bude preto odsúdeniahodná aj keby časť výkupného venoval 
trebárs charite. Aktivity pasáka, na druhej strane, možno skôr definovať ako 
sprostredkovateľské služby, v ktorých sú pasák, klient i samotná prostitútka zapojení 
dobrovoľne. Ich zákaz musíme teda považovať za neoprávnený. 
 
Sexuálne obťažovanie 
 
Dôležité je rozlišovať medzi obťažovaním fyzickým a obťažovaním slovným. Zákaz prvého 
je plne oprávnený, zákaz druhého je porušením práva na slobodu prejavu. 
 
Čo sa týka obťažovania žien, stojí však za povšimnutie aj to kde k tomuto nežiadúcemu javu 
dochádza a aké postoje možno očakávať od majiteľa príslušnej nehnuteľnosti. Ak ide 
napríklad o súkromný obchod, prosperita ktorého závisí priamo na počte a spokojnosti 
zákazníkov, existujú silné stimuly vedúce majiteľa k opatreniam zabraňujúcim obťažovaniu. 
Podobne aj zamestnávateľ s povesťou nehostinnosti voči nežnému pohlaviu sa vystavuje 
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riziku zvyšovania nákladov v podobe „kompenzačného“, ktoré by po ňom mohli požadovať 
jeho terajšie, či  potenciálne zamestnankyne. Ak sú produkty jeho firmy určené aj ženám musí 
k nim chovať úctu aj ako k zákazníčkam, klebety o obťažovaní obchodu isto neprospejú. Aj 
zamestnávateľ má teda dobré dôvody k zavedeniu patričných pravidiel slušného správania. 
 
Situácia sa ale značne mení ak k obťažovaniu dochádza na verejnom pozemku. Správcovia 
ulíc, námestí a parkov, údržba ktorých je financovaná z peňazí daňových poplatníkov nie sú 
viazaní počtom, ani vystupovaním ich užívateľov. Kompenzácie obťažovaným štátnym 
zamestnankyniam zaplatí v prípade potreby opäť len daňovník a straty zákazníkov sa veru 
štátne monopoly nemusia obávať vôbec. Keďže sexuálne obťažovanie užívateliek verejných 
priestranstiev a štátnych zamestnankýň ovplyvňuje „obchodné“ výsledky štátnej inštitúcie len 
minimálne, neexistuje ani veľká vôľa k jeho potlačovaniu. Nie je preto náhodou, že k 
fyzickým útokom (vrátane znásilnení) a slovným urážkam dochádza predovšetkým na 
štátnych pozemkoch. 
 
Diskriminácia na základe pohlavia 
 
Stúpenkyne feministického hnutia sa nechávajú počuť najmä vo veci zrovnoprávnenia 
pohlaví. Rovnosťou, ktorú majú na srdci i na jazyku je v prvom rade rovnosť vo 
finančnom ohodnotení práce mužov a žien. Táto rovnosť však nemá vyplývať z rovnosti 
podaných pracovných výkonov, ale z úrovne dosiahnutej kvalifikácie. Zamestnávateľ sa tak 
dostáva pod tlak, ktorého výsledkom je často zbytočné zvýšenie nákladov a zníženie 
zamestnanosti žien. 
 
Či už sa nám to páči, alebo nie, všetky naše voľby sú aktmi diskriminácie. Diskriminujeme pri 
výbere zubnej pasty, dopravného prostriedku, životného partnera a každý útok na 
diskrimináciu je zároveň hlasom volajúcim po obmedzení možností výberu a preto nežiaduci. 
 
DROGY 
 
Díler drog 
 
Panuje názor, že závislosť na drogách nesie podstatný podiel zodpovednosti na viacerých 
spoločenských problémoch spôsobených narkomanmi. V súvislosti s drogami sa spomínajú 
krádeže, prepadnutia, vraždy. Tieto obvinenia sú žiaľ  zamerané na nesprávny objekt. Hlavný 
podiel na kriminalite narkomanov má totiž prohibícia drog dominujúca v dnešnej spoločnosti.  
 
Zákaz výroby a predaja drog spôsobuje astronomický nárast ich ceny. Náklady na pestovanie, 
žatvu, spracovanie, dopravu a predaj sú umelo navýšené o výdaje spojené s obchádzaním 
zákona. Úplatky policajtom, poplatky pašerákom, relatívne vysoké mzdy všetkým vo 
výrobnom reťazci a nutnosť paternalistického vydržiavania všetkých tých zamestnancov, ktorí 
nemali šťastie a padli do rúk polícii. Podtrhnuté-sčítané – pokročilý narkoman minie na drogy 
priemerne sto dolárov denne. Získať takúto sumu nie je jednoduché a tak si pomáha 
kradnutím. Ak vezmeme do úvahy, že kšeftári nakupujú kradnutý tovar za 20% jeho pôvodnej 
ceny, tak narkoman, aby mal na dennú dávku, musí ukradnúť tovar v hodnote päťsto dolárov. 
 
Ak by zákon nebránil predaju drog a díleri by mali možnosť plne realizovať svoje schopnosti, 
znížila by sa cena narkotík a tým aj kriminalita závislých. 
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Narkoman 
 
Čo sa samotnej závislosti týka, bývajú vznášané námietky rôzneho druhu podporujúce zákaz 
predaja drog. 
 
Prvou je tvrdenie, že závislosť skracuje život. Aj ak je to pravda, tento fakt ešte neznamená 
ospravedlnenie zákazu predaja narkotík. Rozhodnutie o tom aký život bude jedinec viesť – 
dlhý, či krátky – je  rozhodnutím výsostne individuálnym. 
 
Hovorí sa aj, že závislosť zabraňuje ľuďom plniť si povinnosti. Napríklad drogovo závislý 
otec prestáva byť schopný napĺňať svoje finančné záväzky voči rodine. Ani táto hrozba však 
neimplikuje zákaz, práve naopak. Konzistentné nasledovanie takejto logiky by viedlo ku 
komickým výsledkom, ako napríklad zákaz ženatým mužom cestovať lietadlom, keďže 
prípadný pád a následná smrť by tiež znamenali koniec plnenia rodinných záväzkov. 
 
Ďalším argumentom antidrogovej lobby je, že závislý prestáva byť produktívny, čím znižuje 
HDP a tým aj prosperitu celej spoločnosti. Prečo by mala byť zmysluplným konceptom práve 
prosperita spoločnosti a nie prosperita jednotlivca? Odmysliac si nachvíľu, že samotný 
koncept HDP ako miery prosperity spoločnosti je prinajmenšom pochybný, ak čas strávený 
relaxáciou vedie k zníženiu prosperity, potom to platí pre každý druh relaxácie, teda okrem 
užívania drog aj pre plávanie, či prechádzku v parku. Zakazovať relaxáciu by ale bolo 
absurdné. 
 
Okrem toho sa traduje, že závislosť znižuje ekonomickú aktivitu. To je do bodky pravdou, ale 
treba dodať, že naše poznatky sú obmedzené skúmaním dvoch skupín. Prvou sú narkomani 
odkázaní na nákup drog za zákonom ovplyvnené ceny. Títo naozaj zanechávajú svoju prácu 
a venujú sa kradnutiu, vraždeniu, alebo prostitúcii. Druhou skupinou je úzka skupina lekárov, 
ktorým sú drogy sprístupnené vypísaním receptu. Z obmedzených dôkazov sa dozvieme, že 
život týchto narkomanov je oveľa štandardnejším ako u prvej skupiny. 
 
SLOBODA PREJAVU 
 
Vydierač 
 
Čo presne je vydieranie? Vydieranie je ponukou k uzatvoreniu obchodu. Vo väčšine prípadov 
jedna strana ponúka mlčanie výmenou za peniaze. Ak je ponuka akceptovaná, vydierač 
udržuje mlčanlivosť a vydieraný zaplatí požadovanú čiastku. Ak je ponuka odmietnutá, 
vydierač len uplatňuje svoje právo na slobodu prejavu a zverejní tajomstvo. Nič viac, nič 
menej. 
 
Vydieranie sa líši od ohovárania v tom, že vydierač ponúka vydieranému šancu aby ho 
umlčal. Ohováranie odhaľuje tajomstvo bez varovania, takže osoba s tajomstvom je na tom 
neporovnateľne lepšie ak je vydieraná. S ohováraním je všetko stratené, ale pri vydieraní, čo 
sa vydierača týka, aj on si prilepší (ak je jeho cena akceptovaná), alebo sa minimálne jeho 
situácia nezhorší (ak jeho cena akceptovaná nie je). 
 
Často sa stáva, že vydieranie obsahuje vyhrážky. Aká je povaha týchto vyhrážok? Ak to, čím 
sa vyhrážajú je fyzické násilie, potom ich musíme kvalifikovať ako zavrhnutiahodné. 
Vydierač sa však spravidla vyhráža svojím právom na slobodu prejavu a takáto vyhrážka nie 
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je preto nelegitímnou. Vydieranie sa stáva nelegitímnym len v prípade, keď už v minulosti 
existovala medzi oboma stranami dohoda o mlčanlivosti  a vydierač sa teraz vyhráža jej 
porušením. 
 
Vydieranie môže mať za istých okolností priaznivé účinky a jeho legalizácia je žiadúca. Plní 
odstrašujúcu funkciu a zvyšuje riziko obsiahnuté v kriminálnych aktivitách. 
 
Ohovárač, nactiutŕhač 
 
Dobrá povesť pozostáva z myšlienok, ktoré majú o niekom iní ľudia. Nie je teda majetkom 
danej osoby a v prípade jej poškodenia nemá preto daná osoba žiadne právo požadovať 
nápravu.  
 
Výhrady voči ohováraniu a požiadavky na jeho zákaz sú nebezpečné pre slobodu prejavu tým, 
že chcú obmedzovať právo ohovárajúceho ovplyvňovať myšlienky ľudí okolo seba. Čo ale 
znamená sloboda slova, ak nie právo ovplyvňovať? 
 
Paradoxne, povesť ľudí by bola ochránená lepšie bez zákonov prenasledujúcich ohováranie. 
Veď ako často počuť dôverčivé: „...ak by to nebola pravda, nebolo by to v novinách!“ Ak by 
sa mohlo verejne ohovárať, slovné útoky by sa stali častejšími a aby mali vôbec nejaký vplyv, 
museli by byť obhájiteľné. Verejnosť by si naučila lepšie rozlišovať pravdu od lži a ohovárač 
by nemal automatickú moc zruinovať niečiu povesť. 
 
Popierač akademickej slobody 
 
„Akademická sloboda“ zamedzuje zamestnávateľovi prepustiť učiteľa, pokiaľ vyučuje daný 
predmet, bez ohľadu na výhrady voči spôsobom vyučovania samotného. Toto je ale veľmi 
čudná doktrína. Kam by nás priviedla, ak by sme ju použili napríklad v prípade taxikára? 
„Vodičská sloboda“ by mu zaručovala právo ísť kam chce, bez ohľadu na želania platiaceho 
zákazníka. A čo by sa stalo v prípade uplatnenia „lekárskej slobody“, či „právnickej 
slobody“? Znamenalo by to niečo iné ako to, že lekári a právnici by mohli vykonávať svoje 
povolania bez toho, aby vzali do úvahy záujmy pacientov a obžalovaných? 
 
Problémom „akademickej slobody“ je, že popiera právo na vymáhateľnosť zmluvy medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom. Uvedené platí predovšetkým ak ide o súkromnú 
univerzitu. Väčšina univerzít je štátnych a sú vlastne odcudzeným majetkom a nástrojom 
šírenia propagandy vládnucej triedy. V takomto prípade je akademická sloboda jedným 
z mála dostupných prostriedkov účinného odporu. 
 
Reklama 
 
Reklama je ďalšou neprávom kritizovanou sférou uplatňovania slobody slova. 
 
Reklama presviedča ľudí k nákupu vecí, ktoré by inak nekúpili a jej metódy sa niekomu 
nemusia pozdávať. Je ale nutné rozlišovať medzi presviedčaním a silovým nátlakom. 
Reklama presviedča, ale nepoužíva fyzickú silu a útoky na ňu sú preto neodôvodnené.  (Za 
výnimku možno považovať reklamy podvodné, alebo reklamu podprahovú, ak také čosi 
vôbec existuje.) Reklama má informatívny obsah, aj keď nám jej kritici podsúvajú, že jej 
zmysel je len motivačný. Reklama pomáha novým firmám na trhu, jej zákazom by získali 
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výhodu staršie zabehnuté firmy náchylné k monopolizácii. Reklama sa stáva triviálnou iba 
v dôsledku vládnych obmedzení voľnej súťaže, lebo ak firmy nemôžu súťažiť cenami, 
zameriavajú reklamné kampane na nepodstatné „vylepšenia“ svojich produktov. 
 
Po hlbšej analýze padá i predstava rozdielu medzi motivačnou reklamou a informačnou 
reklamou. Najprv malý príklad. Každý, kto niekedy prednášal verejnú reč bol vystavený 
riziku, že jeho obecenstvo upadne do driemot. Aby sa vyhol takejto trápnej situácii, zapája 
obyčajne určité overené techniky ako udržiavanie očného kontaktu s poslucháčmi, rečnícke 
otázky, rozprávanie vtipov, a tak ďalej. Tieto techniky majú s predmetom prejavu dočinenia 
asi toľko, koľko má ženský sexi hlas dočinenia s pleťovým mliekom, konkrétne nič. Pointa je 
ale inde. Každý, kto chce podať nejakú informáciu zamestnáva nevyhnutne aj reklamné 
techniky a to aj v prípade ak ide o naoko dostatočne motivované publikum. Striktne povedané 
reklamnú techniku využíva aj srdnatý kritik reklamy. Keď sa nás snaží presvedčiť o jej 
škodlivosti, snaží sa totiž, okrem iného, aj upútať našu pozornosť. Volanie po zákaze 
neinformačného obsahu v reklame je preto volaním po zákaze pokusom vyzerať zaujímavo. 
 
Iným mýtom spojeným s reklamou je, že tvorí zbytočne vysoké náklady, ktoré by mohli byť 
ušetrené a využité efektívnejšie, nasledovaný je obyčajne odporúčaním, aby reklama samotná 
bola nahradená štátom zabezpečovanou klasifikáciou kvality. 
 
Reklamné náklady zvyšujú cenu o poplatok spojený s komfortom nakupujúceho, ktorý už nie 
je odkázaný sám na seba pri hľadaní vhodného produktu. Informácia o produkte „prichádza“ 
za zákazníkom a šetrí mu čas i peniaze. 
 
Opozícia voči reklame dovolávajúca sa štátnej kontroly trpí závažným logickým nedostatkom. 
Ak je občan príliš dôverčivý a potrebuje štát na to aby mu pomáhal pri rozhodovaní 
v každodennom živote, ako možno potom tvrdiť, že je občan schopný samostatnej voľby 
svojho politického zástupcu, ktorý bude rozhodovať v komplexných celospoločenských 
otázkach? 
 
Osoba kričiaca „Horí!“ v preplnenom divadle 
 
Človek kričiaci „Horí!“ v divadle plnom ľudí sa na prvý pohľad zdá byť ukážkovým 
príkladom dôvodu pre zákonné obmedzenie slobody slova. Hneď na druhý pohľad, po 
uvedomení si, že nežiaducemu vyvolávaniu paniky možno zabrániť použitím kontraktuálnych 
prostriedkov, zdanie rýchlo pominie. Stačilo by aby sa na vstupenke do divadla objavila 
podmienka, že jej účastník sa dobrovoľne zaväzuje prispôsobiť svoje správanie požadovaným 
predpisom. Každý narušiteľ pokoja by tak porušoval podmienky zmluvy, na ktorých základe 
bol do divadla vpustený a bol by ľahko postihnuteľný. Konkurujúce si divadlá by sa 
predbiehali v kvalite bezpečnosti a pohodlia návštevníkov. Trhové riešenia by boli i v tomto 
prípade flexibilnejšie ako strnulé vládne zásahy a poskytli by uspokojenie celému diváckemu 
spektru od milovníkov pokojného priebehu predstavenia až po masochistov vyžívajúcich sa 
v tlačenici davu. 
 
Každý precedens potlačenia slobody prejavu štátom je nebezpečný a ani v prípade človeka 
bezdôvodne kričiaceho „Horí!“ nie je priestor na kompromisy. 
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MIMO ZÁKONA 
 
„Kšeftár“ so vstupenkami 
 
Na obchodníka postávajúceho pred športovým areálom a ponúkajúceho vstupenky za 
mnohonásobne vyššie ceny ako oficiálny predajca sa väčšina z nás pozerá s odporom. 
Ekonomická analýza nám ukáže, že na jeho činnosti nie je nič opovrhnutiahodné. Naopak, ide 
o aktivitu žiaducu a veľmi prospešnú. 
 
Prečo existuje „kšeftárstvo“? Prvou podmienkou je vzácnosť vstupeniek. Keby bolo možné 
zvýšiť ich ponuku vždy keď sa zvýši dopyt, špekulanti by vymizli. 
 
Druhou príčinou je zverejnenie ceny lístka. Či už priamo na vstupenke, alebo za použitia 
iných médií, oficiálna cena lístka je dopredu známa. Ak by dopredu známa nebola, ako 
napríklad cena komodity na burze, nebolo by ani dôvodu pre „kšeftárstvo“. To, že sa cena 
často objavuje priamo na vstupenke má veľa výhod ako pre predajcu, tak pre kupujúceho 
a širokou verejnosťou je prijímané priaznivo. Aktivita „kšeftára“ je tak de facto podporovaná 
prevládajúcou verejnou mienkou. 
 
Treťou podmienkou je fakt, že oficiálna cena je nižšia ako cena pri ktorej sa čistí trh (cena, 
ktorú je za lístok ochotných zaplatiť také množstvo ľudí ako je počet voľných sedadiel). 
Takáto nevyváženosť sama vyvoláva potrebu korekcie a vytvára priestor pre čierny trh. Prečo 
predáva organizátor kultúrneho, či športového podujatia lístky za nižšie ceny ako je cena 
čistiaca trh? Dôvodov je niekoľko. Jednak môžu byť dlhé rady pred arénou efektívnejšie ako 
drahá reklama a jednak si veľa ľudí myslí, že existuje čosi ako férová cena vstupenky na dané 
podujatie a nižšia cena je odpoveďou manažmentu verejnosti, kombinujúcou obavy zo spätnej 
väzby publika a dlhodobého neúspechu firmy. 
 
Cena lístkov pod hladinou rovnováhy znamená, že je viac záujemcov ako je lístkov. Problém 
spojený s týmto stavom sa týka spôsobu ich prideľovania. Predstavme si, že počas sezóny je 
cena lístku na zápas 5 dolárov a štadión s kapacitou 20 000 miest je vždy zaplnený. Na konci 
sezóny však nadíde čas  rozhodujúceho zápasu, ktorý chce vidieť 30 000 ľudí. Ako lístky 
rozdeliť? 
 
Existujú dva spôsoby: „na základe ceny“, alebo „bez ohľadu na cenu“. Pri prvom spôsobe je 
umožnený nárast ceny. Povedzme, že cena ktorú je za lístok ochotných zaplatiť práve  20 000 
je 9 dolárov. Distribúciu možno potom uskutočniť tak, že je špekulantom umožnené skúpiť 
všetky lístky po 5 dolárov a následne ich predávať po 9 dolárov, alebo sa napríklad 18 000 
lístkov predá za pôvodnú cenu 5 dolárov a zvyšných 2 000 lístkov za cenu 45 dolárov 
(priemerná cena lístka zostáva 9 dolárov). „Kšeftárom“ bude vyčítané, že podvádzajú, ale 
tieto výčitky budú neoprávnené, lebo cena, za ktorú lístky ponúkajú, je výsledkom 
jednoduchej aritmetiky. 
 
Pri druhom spôsobe rozdelenia lístkov, bez ohľadu na cenu, nie je umožnený nárast ceny. 
Predajca arbitrárne určí kritérium pre nákup vstupenky. Najčastejšie je to pravidlo „prvý 
príde, prvý berie“. Bez ohľadu na kritérium výberu, tento postup bude vždy diskriminačný. 
 
Videli sme, že funkcia „kšeftára“ má nespochybniteľné opodstatnenie. 
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Nečestný policajt 
 
Svojho času sa stali bestsellermi kniha a film o hrdinskom policajtovi menom Serpico. Frank 
Serpico mal už od raného detstva ambíciu stať sa dobrým policajtom. To v jeho očiach 
znamenalo presadzovanie zákona bez výnimky, svojich skorumpovaných kolegov 
nevynímajúc. 
 
Serpico neprijme úplatok od prevádzkára nelegálnej herne, požadujúcom odvrátenie 
pozornosti od jeho aktivít zahŕňajúcich služby dobrovoľne platiacim klientom a je pohoršený 
tým, že jeho poctivosť nedojala žiadneho z kolegov. 
 
V inom prípade je Serpico chudobnou ženou požiadaný o zásah proti gamblerom, s ktorými sa 
zaplietol jej syn. Fakt, že riešením je skôr prevencia ako rušenie dobrovoľných aktivít 
dospelých ľudí mu žiaľ uniká. 
 
Serpico je zranený počas pokusu vtrhnúť do bytu dílera drog. To, že prohibícia obchodu 
s drogami zvyšuje kriminalitu závislých už nedomyslel. 
 
Serpico trvá na neustálom policajnom hliadkovaní a kontrole podozrivých (tu prostitútky, tam 
gamblera) a kritizuje policajtov, ktorí počas služby „zaháľajú“ a nepletú sa ľudom do životov. 
 
Skorumpovaní policajti, ktorých si Serpico berie na mušku sú dvojakého druhu. Niektorí 
odmietajú obťažovať ľudí v ich dobrovoľných obojstranne prospešných obchodoch 
a akceptujú za to peniaze, iní požadujú peniaze za to, že legitímne, ale nelegálne aktivity 
prehliadajú. Fakt, že zákon nejakú činnosť zakazuje neznamená, že je daná činnosť 
nemorálna. V prípadoch ako prostitúcia, predaj drog, či hazardné hry ide o zákazy aktivít, 
ktoré možno za nemorálne označiť len ťažko a obchádzanie zákonov obmedzujúcich ich 
vykonávanie je preto morálne v poriadku. Existujú rozdielne spôsoby v prístupe policajta 
k nelegálnym, ale morálne (aspoň čo do teórie spravodlivosti) nenapadnuteľným aktom: môže 
ich ignorovať (1), prijímať peniaze za ich ignorovanie (2), požadovať peniaze za ich 
ignorovanie (3), alebo ich zastaviť (4). Najvyhovujúcejším je prvý prístup, najmenej 
vhodným je štvrtý prístup. Jedna skupina Serpicových kolegov aplikuje druhú možnosť, druhá 
skupina tretiu možnosť.  Sám Serpico praktikuje štvrtý spôsob, čo je ale najhoršia z daných 
možností, lebo morálnu aktivitu znemožňuje. Jeho kritika je preto pokrytecká. 
 
FINANCIE 
 
(Súkromný) falšovateľ peňazí 
 
Pod falšovaním sa obyčajne rozumie vytváranie neautorizovaných kópií nejakého predmetu, 
čo je samo osebe podvodom konštituujúcim krádež. V našom prípade peňazí však nastáva 
niekoľko komplikácií. 
 
Účinky vyvolané falošnými peniazmi závisia od toho ako ďaleko sa dostanú do obehu. Ak je 
falšovateľ pristihnutý pri pokuse podsunúť falošné peniaze obchodníkovi, k žiadnemu 
podvodu, ani ujme nedochádza. Ak je nepravosť peňazí odhalená potom ako boli obdržané 
prvým príjemcom, ale predtým ako ich stačil ďalej použiť, falšovanie viedlo k strate prvého 
príjemcu. Ak sú falošné peniaze odhalené potom ako boli posunuté druhému príjemcovi, je to 
práve tento druhý obchodník, kto sa vzdal nejakého tovaru výmenou za bezcenný kus papiera 
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a falšovanie treba preto považovať za podvod na ňom. Uvedené platí rovnako pre všetkých 
ďalších držiteľov falošných bankoviek. Ak nie je možné vystopovať ich predchádzajúceho 
držiteľa (ktorý by niesol časť straty), alebo samotného falšovateľa, je to ich posledný držiteľ, 
kto nesie celú stratu. 
 
Situácia sa radikálne mení v prípade, keď falošné peniaze v obehu nie sú nikdy odhalené. 
V dôsledku postupného zvyšovania cien zapríčineného nepravými peniazmi je strata 
nerovnomerne rozložená naprieč celou spoločnosťou. Ceny začnú najprv rásť v odvetví, 
v ktorom falšovateľ vkladá do obehu falošné peniaze. Tieto minuté peniaze, podvedeným 
obchodníkom mylne považované za pravé,  sú „extra“ a nebyť falšovateľa, obchodníkov zisk 
by bol nižší. Obchodník môže teda minúť viac v odvetviach, v ktorých ceny ešte nestihli 
narásť. V poradí druhý príjemca falošných peňazí zarába tiež a rovnako tak aj ich ďalší 
príjemcovia na začiatku cirkulácie. Časom však dôjde k tomu, že falošné peniaze obdrží 
príjemca, ktorý ich bude môcť utratiť v odvetví, ktoré ešte nezvýšilo ceny (čím získa), alebo 
v odvetví, ktoré už stihlo ceny zvýšiť (čím stratí). Všeobecne, ľudia v tomto štádiu monetárnej 
expanzie ani nezískavajú, ani nestrácajú. Všetci ľudia obdržiaci falošné peniaze po nich nesú 
už iba ťarchu strát. 
 
Prečo sa teda zastávať falšovateľa peňazí? Z faktu, že falšovanie peňazí je nelegitímne ešte 
nevyplýva, že aj falšovanie falošných peňazí je nelegitímne. Práve naopak, ide o prípad 
podobný „okradnutiu“ zlodeja o vec, ktorú predtým sám odcudzil. Falšovateľ peňazí 
neprodukuje bankovky, ktoré vydáva za autentické, čo falšovateľ produkuje sú kópie 
falošných bankoviek vytlačených verejným falšovateľom – vládou. 
 
Vlády všade na svete sú jedinými legálnymi falšovateľmi reálnych peňazí – zlata a striebra. 
Nestali sa nimi však zo dňa na deň. Najprv vyhlásili, že taká zodpovedná činnosť ako razenie 
mincí nemôže byť v rukách súkromníkov a znárodnili mincovne. Potom určili veľkosť a váhu 
mincí a označili ich portrétom monarcha. Nasledovalo uzákonenie mincí ako jediných 
oficiálne platných platidiel. Nové zákony predpisovali aby sa pri obchodovaní mince 
posudzovali podľa toho aká hodnota je na nich vyrazená a nie podľa toho aká je ich skutočná 
hodnota. Minca označená ako desaťuncová mohla byť legálne použitá na splatenie dlhu desať 
uncí, aj keď v skutočnosti vážila len uncí osem. Ani tu sa však vlády nezastavili. Zlato a 
striebro boli postupne nahradené inými kovmi a nakoniec papierom. Vlády tak už nič 
nelimitovalo a nastala moderná éra falšovania obrovských rozmerov nasledovaná prevzatím 
kontroly nad bankami. Vyvrcholením je dnešný neblahý stav, v ktorom sú všetky nástroje 
potrebné na udržiavanie podmienok pre ďalšie neobmedzené falšovanie peňazí v rukách 
vládami riadených centrálnych bánk.2 
 
Súkromní falšovatelia sú prínosom, lebo vládny systém priamo ohrozujú. Čím sú úspešnejší, 
tým viac klesá efektivita vládneho falšovania. A čo viac, súkromní falšovatelia nenútia nikoho 
násilím k používaniu ich kópií falošných vládnych peňazí. 
 

                                                 
2 Pre hlbšie odhalenie zhubného vplyvu vlády na peniaze viď Rothbardovu slávnu What has government done to 
our money (Auburn University, Auburn, 1990), knihu v českom preklade vydal aj Liberální institut v Prahe 
(Peníze v rukou státu / Jak vláda zničila naše peníze). 
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Lakomec 
 
Prevládajúca keynesiánska ekonomická doktrína vykladá lakomstvo ako nebezpečné. Viac 
úspor znamená vraj menej utrácania, menej utrácania zasa vyššiu nezamestnanosť. Úspory sú 
v prvom rade dôležité preto, lebo môžu poslúžiť ako kapitálové zdroje pre ďalšie 
podnikateľské aktivity. Možno namietnuť, že je rozdiel medzi sporením (akumuláciou 
kapitálu) a lakomstvom (zadržiavaním peňazí, neutrácaním). Sporenie je len presmerovaním 
toku peňazí do odvetví produkujúcich kapitálové statky, kdežto peniaze zadržiavané 
lakomcom sú kompletne neplodné. Lakomec, tvrdí sa, znižuje zisk obchodníka, núti ho 
prepúšťať a objednávať si menej služieb od pracovných agentúr. Pracovné agentúry sú potom 
nútené tiež prepúšťať a menej schopné vyhovieť požiadavkám zamestnávateľov. Prepustení 
zamestnanci budú menej utrácať a tým sa celý proces urýchľuje. Tento názor je značne 
pomýlený. 
 
Neberie totiž do úvahy jedno kľúčové hľadisko. Predtým ako začne obchodník prepúšťať, 
snaží sa, pokiaľ jeho problémy nie sú spôsobené trvácnosťou tovaru, spravidla znížiť ceny.  
Predstavme si príklad, v ktorom sú v ponuke všetky v ekonomike prístupné peniaze za všetky 
jej prístupné tovary a služby. Čím menej je potom prístupných peňažných jednotiek, tým sa 
zvýši kúpna sila každej jednej z nich. Lakomstvo môže byť definované ako takéto znižovanie 
prístupnosti peňazí, ktoré vedie zároveň k znižovaniu cien tovarov a služieb.  Zníženie cien 
spôsobí následne ukončenie začarovaného kruhu nezamestnanosti a depresie a lakomcovo 
zhromažďovanie veľkých množstiev peňazí (spoločnosťou toľko zosmiešňované) sa tak stáva 
aktivitou prospešnou pre nás všetkých. 
 
Dedič 
 
Bohatí dedičia sú často vykresľovaní ako nespoľahliví a leniví zaháľači. I keď je táto 
charakteristika častokrát  pravdivá, neznamená to ešte oprávnenosť dedičskej dane. Dedičstvo 
je jednoducho dar – dobrovoľný prevod majetku z jednej osoby na druhú. Proti dedičstvu 
nemožno preto namietať. 
 
Oprávnenou je kritika voči  tým členom vládnucej triedy, ktorí si naakumulovali obrovské 
majetky nelegitímnou cestou vládnej podpory, taríf, či licenčnej ochrany. Eliminácia 
dedičstva nie je však ani v tomto prípade vhodným riešením. To spočíva v zabezpečení 
podmienok, pri ktorých bude k zločinnému prisvojovaniu si cudzieho majetku dochádzať len 
minimálne. Nakoniec i samo tvrdenie, že daň z dedičstva obmedzí zlodejov na vysokých 
miestach je kontradiktórne, lebo ak nemáme prostriedky na postihnutie týchto ľudí, nebudeme 
mať ani prostriedky na dôsledný dohľad nad tým, či platia príslušné dane. 
 
Úžerník 
 
K transakcii medzi úžerníkom a jeho klientom dochádza z dôvodu rozdielnosti v ich časových 
preferenciách. Údaj o časovej preferencii vyjadruje mieru do akej je človek ochotný 
obchodovať svoje momentálne držané peniaze za peniaze, ktoré obdrží v budúcnosti. Pán 
A môže chcieť 100 dolárov dnes výmenou za 200 dolárov, ktoré zaplatí o rok. Pán A má 
relatívne vysokú mieru časovej preferencie. Pán B môže mať naopak relatívne nízku mieru 
časovej preferencie, ak je ochotný vzdať sa o rok len 102 dolárov výmenou za okamžité 
získanie 100 dolárov. I keď to nie je pravidlom, je pravdepodobné, že pán A sa stane 
dlžníkom a pán B sa stane veriteľom.  
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Veriteľ je čestný obchodník, ktorý požičiava peniaze svoje alebo peniaze iných. Nikoho do 
obchodovania nenúti a nik ani nenúti jeho. Napriek tomu sa pomerne často ocitá pod paľbou 
neúprosnej kritiky. 
 
„Úžerníctvo je spojené s násilím, častokrát až vraždami dlžníkov.“ Dlžník, ktorý sa zmluvne 
zaviazal k splateniu dlhu a odmieta ho splatiť nie je obeťou úžerníka, ale naopak, úžerník je 
obeťou dlžníka. Ide tu o ekvivalent krádeže. Aký je rozdiel medzi vlámaním sa do kancelárie 
úžerníka s úmyslom okradnúť ho a kontraktuálnym záväzkom splatiť požičané peniaze 
s úmyslom nikdy ich nevrátiť? 
 
Zabitie dlžníka je samozrejme prehnanou reakciou. Primárnym dôvodom prečo berú veritelia 
zákon do vlastných je fakt, že úžerníctvo je kontrolované podsvetím. Vždy keď vládne súdy 
nevyvíjajú dostatočné úsilie na donútenie dlžníkov splatiť dlhy, alebo zákon priamo zakazuje 
pôžičky na vysoký úrok, chopia sa iniciatívy sami veritelia. Násilie spojené s úžerou je tak 
skôr výsledkom vládnych zásahov do dobrovoľného obchodu ako krvilačnosti úžerníkov. 
 
„Peniaze sú sterilné a samé nič neprodukujú. Požičiavanie na úrok je preto vykorisťovaním.“ 
Peniaze umožňujú nakupovať tovary a služby. Mať peniaze skôr umožňuje ich produktívne 
investovanie, ktoré po splatení požičanej sumy a úroku prinesie dlžníkovi stále viac peňazí 
ako mal na začiatku. „Priveľmi vysoké úroky“, či „spravodlivé úroky“ sú pomýlené termíny. 
Výška úroku je determinovaná časovými preferenciami všetkých ekonomických aktérov. Ak 
je časová preferencia zúčastnených ľudí nižšia ako úroková miera, dopyt po pôžičkách klesne 
a tým klesne aj úrok. Ak úrokové sadzby neklesajú, znamená to, že aj časové preferencie ľudí 
sú relatívne vysoké, nie že úroky sú neférové. 
 
„Úžerníci sa priživujú na chudobných tým, že im požičiavajú za vyššie úroky ako ostatným.“ 
Je populárnym mýtom, že veriteľmi sú bohatí a dlžníkmi chudobní. Či sa niekto stane 
dlžníkom, alebo veriteľom závisí iba na miere jeho časovej preferencie. Bohaté korporácie 
vydávajúce dlhopisy, či hypotékami zaťažení majiteľa nehnuteľností sú bez štipky 
pochybností dlžníkmi, chudobná vdova s bankovým účtom zasa veriteľkou. 
 
Je pravdou, že chudobným sa požičiava na vyšší úrok ako bohatým. To je poľutovaniahodné, 
na vine však nie sú zlé úmysly veriteľov, ale miera rizika spojeného s pôžičkou. Chudobní 
majú menej majetku, ktorým môžu ručiť a pravdepodobnosť strát veriteľa sa zvyšuje. Na tejto 
situácii nie je nič výnimočné. Chudobnejší platia vyššie požiarne poistenie, lebo ich domy sú 
menej zabezpečené proti požiaru, chudobnejší platia vyššie zdravotné poistenie, lebo žijú 
v rizikovejšom prostredí, chudobnejší platia aj viac za tovary a služby, lebo v chudobnejších 
štvrtiach ohrozuje obchodníkov vyššia kriminalita. 
 
Veriteľ obmedzovaný zákonom stanovenou výškou úrokovej sadzby má na výber medzi 
pôžičkou bohatému, alebo chudobnému. Keďže sadzbu nemôže meniť je pravdepodobné, ale 
nie isté, že požičia skôr bohatšiemu, s ktorým sa spája nižšie riziko. Chudobní sú tak vládou 
oberaní o investičné príležitosti a stávajú sa ešte chudobnejšími. 
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Neprispievateľ na charitu 
 
I tak blahoslavený skutok ako pomoc blížnemu v núdzi môže mať nečakane zhubné následky.  
 
Určité typy charity sú v ostrom rozpore s Darwinovým evolučným princípom o „prežití 
najvybavenejších“ a ohrozujú celé ľudstvo. Prežitie v modernom svete si vyžaduje schopnosť 
jedinca žiť na preľudnenej planéte, čo zahŕňa určité nové nároky ne jeho správanie. Vlastnosti 
ako prehnaná argumentatívnosť, alebo priamo bojovnosť sú nežiaduce a znižujú šancu 
jednotlivca na úspech v partnerskom i profesionálnom živote a tým aj šance na zdravú 
reprodukciu.  V praxi to znamená, že podporovaním aktivít akými sú vydržovanie dospelého 
dieťaťa žijúceho životným štýlom hnutia hippies, či  povinné poistné  proti nezamestnanosti je 
zabraňované prirodzenej selekcii jedincov ľudského druhu. 
 
Niektorí vidia prispievanie na charitu ako morálnu povinnosť a žiadajú jej zákonné 
vynucovanie. Tento pohľad spočívajúci na predpoklade, že „všetci sme opatrovníkmi svojich 
bratov“ je však značne protirečiaci. Ak dvaja ľudia na rôznych miestach, ale v tom istom čase 
potrebujú našu pomoc, je pre nás nemožné pomôcť obom z nich. A etická teória podľa ktorej 
dobre mienený čin nie je možný je chybná. 
 
Filozofia „opatrovania našich bratov“ má i ďalšie nedostatky. Jej trvalé presadzovanie by 
viedlo k absolútnej rovnosti príjmov. „Brat-opatrovateľ“ má morálnu povinnosť podeliť sa 
s tými, ktorí majú menej ako má on. Adam má 100 dolárov a Richard má 5 dolárov.  Zdalo by 
sa, že ak dá Adam Richardovi 10 dolárov splnil si svoju morálnu povinnosť. Avšak po 
opätovnom prepočítaní má Adam stále viac ako Richard a preto ak chce konzistentne napĺňať 
svoje etické presvedčenie musí sa podeliť i o zvyšok svojho majetku. Filozofia „opatrovania 
našich bratov“ ide ruku v ruke s absolútnou rovnosťou príjmov a preto je v protiklade 
s prirodzenou ľudskou ambíciou napredovať. 
 
PODNIKANIE A OBCHOD 
 
Osoba odmietajúca predaj svojho pozemku 
 
Neoblomní ľudia odmietajúci predať svoj pozemok štátu či veľkým stavebným firmám to 
nemali nikdy ľahké. Označovaní ako brzda pokroku, stávajú sa pravidelne terčom prosieb, 
vyhrážok i vydierania. 
 
Moralizujúcim kritikom tu opäť raz uniká podstata. Človek trvajúci na svojom práve 
rozhodovať o predaji vlastného pozemku nie je brzdou pokroku, ale reprezentuje jednu 
z najväčších nádejí akú pokrok kedy mal – majetkové práva. Ak pojem majetkových práv nie 
sú len prázdne slová, odkazujú predovšetkým na právo majiteľa majetku rozhodovať o jeho 
využití. Akýkoľvek násilný zásah do tohto rozhodovania znamená porušenie práv majiteľa. 
 
Morálny argument v prospech majetkových práv vychádza z princípu, podľa ktorého je 
človek prirodzeným vlastníkom svojho tela, vôľou ovláda jeho činnosť a je preto výhradným 
vlastníkom produktov vlastnej práce. Jedinými morálne prípustnými spôsobmi prevodu 
vlastníckych práv sú dobrovoľný obchod a dobrovoľné darovanie. Obyčajne platí, že človek 
odmietajúci predaj daný pozemok kúpil, alebo zdedil. Jeho vlastníctvo je tak ohnivkom 
v reťazi dobrovoľných rozhodnutí a každý pokus o násilné vynútenie súhlasu o predaji je 
nemorálny. A to i v prípade vynútenia vládneho, ktoré sa vyhlasuje za oprávnené a v mene 
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pokroku. Vládne nariadenia, označované ako opatrenia vo verejnom záujme reprezentujú 
často, ak nie vždy, len súkromné záujmy nejakej skupiny, napríklad stavbárskej lobby. 
 
Praktický argument v prospech majetkových práv hovorí, že majetok v súkromných rukách je 
spravovaný efektívnejšie ako majetok „verejný“. Majitelia, ktorí dokážu svoj majetok 
zveľaďovať lepšie ako ostatní sa v trhovom procese stávajú bohatšími a spravidla spravujú 
stále viac a viac majetku. Toto je prirodzený proces. Niektorí kritici tvrdia, že vláda by mala 
jednoducho zanalyzovať aktuálny stav prerozdelenia majetku, ktoré vzniklo v trhovom 
procese a podľa toho prerozdeliť majetkové tituly. Neúspešným správcom majetok odobrať 
a úspešným priznať majetky nové. Odpoveďou je, že trhový systém sa mení v čase 
a neexistuje žiadna záruka, že podnikatelia úspešní v minulosti budú úspešní aj v budúcnosti.3 
Námieka, že majiteľ musí predať svoj pozemok, lebo ho nespravuje dostatočne efektívne, 
preto neobstojí. 
 
Iný praktický argument možno nazvať praxeologickým. Kedy dochádza k transakcii? 
Transakcia sa uskutoční len vtedy, ak sú v jej čase obe zúčastnené strany presvedčené, že 
z nej získajú. A keďže neexistujú žiadne interpersonálne porovnania úžitku (nepoznáme 
žiadnu merateľnú jednotku, ktorou by sme mohli vyjadriť mieru úžitku) nejestvuje ani žiaden 
legitímny základ tvrdenia, že konanie osoby odmietajúcej predaj svojho pozemku je škodlivé. 
 
Špekulant 
 
„Smrť špekulantom!“ ozýva sa zo všetkých strán od ekonomických analfabetov 
presvedčených, že špekulanti sú zodpovední sa hladomory.  
 
Špekulant je obchodník nakupujúci a predávajúci komodity s cieľom zarobiť. On je ten, kto 
„lacno kupuje a draho predáva.“ Ako presne súvisia jeho aktivity s nedostatkom nejakej 
komodity, či priamo hladomorom? Už od čias Adama Smitha je špekulant, možno bez toho 
aby o tom vedel, verným príkladom doktríny podľa ktorej je každý jednotlivec snažiaci sa 
presadzovať vlastné záujmy vedený „neviditeľnou rukou“ k podpore spoločenského cieľa, 
ktorý sám nezamýšľal.  
 
V prvom rade, špekulant skladuje zásoby na horšie časy, čím dvojakým spôsobom znižuje 
efekt hladomoru. Jednak sú jeho zásoby prístupné v prípade potreby a jednak inšpiruje 
ostatných účastníkov trhu k tomu aby menej utrácali a viac šetrili. Čo ak sa však mýlil a zlé 
časy nenastanú, alebo, v horšom prípade, čo ak zlé časy chybne identifikoval, predal zásoby 
a nastanú roky hladu? Nesie zodpovednosť? Áno, omyl špekulanta môže viesť ku značným 
ujmám. On sám však utrpí viac ako väčšina ostatných – bankrotom. Jeho chybný odhad, ktorý 
je hrozbou pre spoločnosť je zároveň aj hrozbou pre neho samého. Preto sú všetci aktuálne 
prosperujúci špekulanti, na rozdiel od vládnych byrokratov napodobňujúcich ich funkciu, 
pomerne efektívni a spoločensky prospešní. 
 
Dovozca 
 
Odborármi donekonečna opakovaná požiadavka obmedzenia dovozu je povrchným 
populizmom najhrubšieho zrna. Neustále počúvame, ktoré z dovážaných výrobkov by sa 
mohli vyrábať doma, aby sa dosiahla vyššia produkcia a zamestnanosť. Predstava uceleného 
                                                 
3 Okrem toho si treba uvedomiť, že pravdepodobne všade na svete je majetok nejakým spôsobom 
prerozdeľovaný a určiť naozaj najlepších správcov (najtalentovanejších podnikateľov) je ťažké, ak nie nemožné. 
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nasledovania tejto myšlienky je pritom úplne absurdná. Prečo sa obmedzovať na obchod 
medzi krajinami? Prečo princíp neimplementovať regionálne, lokálne, alebo individuálne?  
 
Štruktúra civilizácie spočíva na vzájomnej podpore, kooperácii a obchode medzi ľuďmi, ktorí 
vo svojom každodennom živote narábajú s tisíckami rôznych predmetov. Vyrábať každý 
z nich nie je v silách žiadneho z nás, preto sa vyvinula deľba práce. Bez špecializácie výroby 
by sa ľudský rod zaraz ocitol zoči voči hladu a smrti. A bez možnosti obchodovania by zasa 
každý z nás čoskoro vlastnil nadbytok nejakého tovaru, bez vyhliadky na jeho výmenu by sa 
musel opäť obrátiť k zúfalému pokusu o sebestačnosť vedúcemu k záhube. 
 
Chybou protekcionistického argumentu je tiež fakt, že neberie do úvahy rozdielnosť 
v prírodných podmienkach a zručnostiach ľudí rôznych regiónov. Náklady na produkciu 
pomarančov sú vyššie na Aljaške ako na Floride a u kožušín polárnych zvierat je tomu 
naopak. Zrušenie prevádzky skleníka na Aljaške povedie nepochybne k dočasnému zvýšeniu 
nezamestnanosti, ale len do času kým sa chybne alokovaný kapitál nepresunie do iného, 
rentabilnejšieho odvetvia, napríklad chovu líšok. Zamestnanosť závisí v konečnom dôsledku 
od preferencií spotrebiteľov, keď sa pracovná sila presúva do priemyselných odvetví 
produkujúcich preferované produkty.4 
 
Komplikácia nastáva pri otázke kto zaplatí rekvalifikáciu pracovníkov prechádzajúcich do 
nového odvetvia. V prvom rade je žiaduce rozlíšenie medzi kvalifikovaným 
a nekvalifikovaným pracovníkom, medzi prepusteným správcom aljašského pomarančového 
skleníka a jeho prepustenou upratovačkou. Bývalý správca si pravdepodobne nájde horšie 
platené zamestnanie, kdežto bývalá upratovačka si pravdepodobne nájde zamestnanie platené 
rovnako. Ďalej si treba uvedomiť, že školený pracovník je, podobne ako napríklad kapitalista, 
investorom. Investuje čas, peniaze a námahu tak, aby získal, či vylepšil nejakú zručnosť. A 
každá investícia nesie určité riziko. Správca aljašského pomarančového skleníka mohol byť 
v minulosti vysoko hodnoteným odborníkom, ale dnes, keď sa pomaranče dovážajú z Floridy 
už dopyt po jeho odbornosti klesol na minimum. Je správne ak spoločnosť nesie náklady na 
jeho preškolenie len preto, lebo je zvyknutý žiť si „na vysokej nohe“? Alebo je správne 
posudzovať jeho voľbu stať sa pestovateľom pomarančov na Aljaške ako chybné investičné 
rozhodnutie za ktoré nesie zodpovednosť len on sám? 
 
Nočnú moru protekcionistov predstavuje myšlienka, že krajina dováža všetky tovary a služby 
a nevyváža nič. Vyvstáva otázka, čím by v takom prípade daná krajina platila za dovezený 
tovar. Odpoveď znie – ničím iným ako vlastnou menou, teda v prípade USA dolármi. Aké 
možnosti má potom vyvážajúca krajina, napríklad Japonsko, naložiť s týmito dolármi? Môže 
ich zadržiavať, minúť v USA, alebo minúť v obchodovaní s nejakou inou krajinou. Prvý 
prípad by bol pre Američanov požehnaním, lebo by získavali množstvá tovaru výmenou len 
za kúsky bezcenného zeleného papiera. V druhom prípade sa doláre vracajú naspäť do 
Spojených štátov výmenou za tovary a služby. To znamená motiváciu pre rozvoj priemyslu 
a rast zamestnanosti. To isté platí i v prípade, keď sa doláre dostanú tretej krajine, ktorá s nimi 
musí naložiť jedným so spomenutých spôsobov. 
 
Prečo by však Japonci obchodovali s krajinou, ktorej produktivita je vo všetkých odvetviach 
menej efektívna ako jej vlastná? Preto, lebo existuje zásadný rozdiel medzi tým čo 
                                                 
4 O problematike slobodného obchodu, taríf, ciel a protekcionizmu je zvedavému čitateľovi prístupné nespočetné 
množstvo literatúry. Za všetky spomeniem pútavú knihu Russella Robertsa Obchodem k bohatství (Liberální 
institut, Praha, 2003). 
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ekonómovia nazývajú absolútna výhoda a tým čo sa nazýva komparatívna výhoda. To 
znamená, že dve strany neobchodujú v súlade s ich absolútnymi schopnosťami produkovať, 
ale v súlade s ich relatívnymi produkčnými schopnosťami. Klasickým príkladom je prípad 
najlepšieho právnika v meste, ktorý je zároveň aj najzručnejším v strojopise. Napriek tomu 
zamestnáva sekretárku a špecializuje sa na profesiu, v ktorej má komparatívnu výhodu – 
právo. Jeho sekretárka neovláda právo, ale ovláda strojopis spolovice tak dobre ako právnik 
a to jej stačí na to aby si zarobila na živobytie.  
 
Nech je situácia akákoľvek, protekcionizmus sa vždy javí ako neadekvátny, jeho argumenty 
sú však emocionálne extrémne potentné a je potrebné ich vytrvalo vyvracať. 
 
Sprostredkovateľ 
 
Traduje sa, že priekupníci nás vykorisťujú. Kupujú produkty vyrobené inými a predávajú ich 
sa vysoké ceny a neposkytujú nám pritom žiadnu  službu hodnú ich zárobku. 
 
To je samozrejme nezmysel. Proces výroby každej „komodity“ od surového materiálu až po 
výrobok zakúpený konzumentom pozostáva z viacerých stupňov. Ťažba, spracovanie, výroba, 
reklama, distribúcia, poistenie, či predaj sú len niektorými z nich. Samotný fakt, že sa 
niektorý z týchto stupňov sa uskutočňuje znamená, že je žiadaný a jeho vykonávateľ napĺňa 
určitú ekonomickú funkciu. Ak si stupne výroby predstavíme na ordinále od 10 po 1, potom 
napríklad podnikateľ na stupni 4 vykonáva nejakú nevyhnutne užitočnú službu, lebo inak by 
od neho podnikateľ na stupni 3 nekupoval produkty za vyššiu cenu ako by ich mohol nakúpiť 
od podnikateľa na stupni 5. Podnikateľ na stupni 4 produkuje efektívnejšie ako by to dokázal 
podnikateľ na stupni 3, lebo inak by medzi nimi nedošlo k obchodu. Tiež platí, že ceny za 
jeho služby nie sú „privysoké“, lebo inak by sa výroby ujal podnikateľ na stupni 3, alebo by 
sa zvýšila konkurencia na stupni 4. 
 
Predstavme si niekoho s pohárom zaváraných uhoriek túžiaceho vymeniť ho za kurča. 
Predstavme si jeho zúfalé hľadanie niekoho kto má kurča a túži po zaváraných uhorkách 
pravdepodobne končiace neúspechom. Aby došlo medzi dvoma ľuďmi k výmene produktov 
musí nastať takzvaná „dvojitá koincidencia potrieb“, to znamená, že sa musia stretnúť dvaja 
ľudia, ktorí si dokážu vzájomne uspokojiť svoje potreby. Aby táto koincidencia nastala vždy 
keď si želáme aby nastala, pomáhajú nám dva faktory - peniaze a sprostredkovatelia. 
 
Ziskuchtivec 
 
Nejestvuje snáď účinnejší spôsob provokácie ako otvorene o sebe vyhlasovať, že podnikáte 
kvôli zisku. Bežne sa stáva, že väčšina ľudí nemá o pravej povahe profitu ani matnú 
predstavu. Jedni ho považujú za zárobok nespravodlivo vysoký, druhí za nezaslúžený. 
Vychádzajú z predstavy, že v danom momente existuje len konečné množstvo bohatstva a že 
úspešní podnikatelia, tým že získavajú viac ako ostatní, bohatnú na úkor zvyšku spoločnosti. 
Jedným dychom pridávajú obvinenia z vykorisťovania a profitovania „z nešťastia iných“. 
 
Profit je prístupný len tým podnikateľom, ktorí odhalia a následne sa chopia doteraz 
nerozoznanej príležitosti. Jahodový kompót môže stáť v New Jersey 25 centov a v New 
Yorku 45 centov. To znamená, že  ak podnikateľ objaví spôsob akým kompót dopraviť na 
newyorský trh za menej ako 20 centov (rozdiel v cene) vytvára profit. Z obchodovania však 
neprofituje len on, ale všetky zúčastnené strany. Obchodníkovi v New Jersey za zvýši odbyt, 
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zákazníci v New Yorku majú na výber nový druh kompótu. Okrem toho, je možné, že náš 
nový podnikateľ začne nakupovať kompót v New Jersey za mierne vyššiu cenu ako 25 centov 
a predávať v New Yorku za cenu mierne nižšiu ako 45 centov. 
 
Iným druhom zisku je zisk tvorený správnym odhadom rozdielu medzi cenami výrobných 
faktorov a predajnou cenou finálneho výrobku. Môže nastať situácia, kedy sú obe rovnaké – 
v takom prípade úspešný podnikateľ nekoná. Môže sa však stať, že ceny výrobných faktorov 
stúpnu a prevýšia cenu výrobku – úspešný podnikateľ vtedy opúšťa produkciu. Predáva svoje 
podiely na produkcii, ak ich nevlastní môže sa snažiť „predávať ich na krátko“. Naopak, ak si 
úspešný podnikateľ myslí, že maloobchodná cena výrobku prevyšuje cenu výrobných 
faktorov investuje do výroby, alebo sám výrobu začne. 
 
Ďalšou ziskovou príležitosťou sú produkty, ktoré v danom čase ešte neexistujú, ale podnikateľ 
je presvedčený, že sú potrebné a budú sa predávať. Vtedy investuje do výskumu a vývoja. 
 
Z uvedených prípadov je zrejmé, že podnikateľský zisk sa odvíja od správnosti odhadu 
podnikateľa a je preto zaslúžený.5 
 
Ďaleko od vykorisťovania, podnikateľský zisk je ovplyvnený ignoráciou príležitostí 
ostatnými. Podnikatelia prinášajú nové poznatky, ktoré inšpirujú ľudí k novým nápadom, 
zhromažďujú kapitál, ktorý zasa pomáha materiálnej realizácii nových nápadov. Neslobodno 
zabúdať ani na to, že podnikateľské transakcie sú dobrovoľné a každý z nás má možnosť 
ponúkaný výrobok odmietnuť. 
 
 
EKOLÓGIA 
 
Povrchová ťažba 
 
Sú známe dva spôsoby ťažby nerastných surovín: povrchový a podpovrchový. Baníci 
pracujúci pod zemou trpia často pľúcnymi ochoreniami a médiá prinášajú pravidelne správy 
o baníckych nešťastiach. Napriek tomu sa pod návalom kritiky „informovaných“ a 
„progresívnych“ ocitá povrchová ťažba. 
 
I keď je zrejmé, že povrchová ťažba vedie často k znečisteniu životného prostredia, je chybou 
domnievať sa, že ide o nevyhnutný sprievodný jav. Nie zákony limitujúce ťažbu, ale dôsledné 
napĺňanie princípu súkromného vlastníctva je prostriedkom k zníženiu škôd spôsobených 
ťažbou i znečistenia samotného. Nikto nemá právo poškodzovať majetok v súkromných 
rukách a  ak by bol vyvinutý dostatočne vysoký tlak na ťažobnú firmu znečisťujúcu okolité 
pozemky aby niesla plné náklady spojené z jej činnosťou, isto by prehodnotila svoju techniku 
ťažby.  
 
Námietka o tom, že povrchová ťažba poškodzuje prírodnú krásu je veľmi vratká. Čo sa krásy 
týka, možno asi sotva hovoriť o objektívnych kritériách jej posudzovania. Niekomu sa páčia 
zelené lesy, inému šíra vyprahnutá púšť. Esenciou tejto kritiky však nie je otázka estetických 
kritérií, ale predstava „prirodzenosti“. „Informovaní“ sa domnievajú, že povrchová ťažba je 
jednoducho „proti prírode“. Milovníci prírody takej aká je zjavne nechápu, že poctivé 
                                                 
5 Podnikateľské objavovanie ako hnací motor celej ekonomiky popísal výborne Israel Kirzner v knihe Jak 
fungují trhy (Liberální istitut, Praha, 1998). 
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nasledovanie ich dogmy by viedlo k zničeniu fariem, mostov, nemocníc a vôbec všetkého, čo 
človek kedy vytvoril. Povedať, že je niečo „prirodzené“, znamená vysloviť hodnotový súd a 
hodnota závisí na tom, ako daná vec napĺňa naše potreby. Povrchová ťažba nerastov spĺňa 
toto racionálne kritérium hodnoty. 
 
Odpadky 
 
Podobne ako sexuálne obťažovanie, aj odpadky sú problémom spojeným s existenciou 
verejných pozemkov. Nejde o to, že by ľudia produkovali viac odpadu na verejných 
priestranstvách ako na súkromných. Podstata spočíva v definícii odpadu, keď pri súkromných 
pozemkoch o ničom takom ako odpadky nemôže byť ani reči. 
 
V mnohých prípadoch je výhodné nechávať zber smetí na niekom inom, alebo ho odložiť na 
neskôr. Súkromný vlastník futbalového štadiónu preferuje stav, kedy návštevníci odhadzujú 
použité plastové poháre na zem a on zabezpečí ich vyzbieranie po zápase pred stavom 
viazania fanúšikov k povinnosti udržovať poriadok. V iných prípadoch, napríklad 
v nemocnici, je vhodné určiť striktnejšie pravidlá, nakoľko smeti na jej chodbách môžu byť 
nebezpečné. Čo oba prípady ilustrujú je fakt, že „znesiteľné“ množstvo smetí na súkromnom 
pozemku je odvodené od potrieb zákazníkov a preto sa líši aj výška prípadnej penalizácie za 
ich produkciu. Vláda, na druhej strane, presadzuje neflexibilné zákony určujúce jednotné 
pravidlá pre produkciu i nakladanie s odpadom na verejných pozemkoch bez ohľadu na 
požiadavky zákazníkov – daňových poplatníkov.6 
 
Plytvanie 
 
Podnikatelia sú od nepamäti podozrievaní z úmyselného znižovania kvality výrobkov. 
Zapálení environmentalisti nám odhaľujú, že nízka kvalita produktu znamená aj jeho nízku 
životnosť a potrebu skorého nahradenia produktom novým, čo vedie k zbytočnému plytvaniu 
s prírodnými zdrojmi. 
 
Na začiatok treba ozrejmiť, že výroba nekvalitného tovaru nemá v trhovej ekonomike miesto. 
Zákazníci sú nemilosrdní a podnikateľ plánujúci skoré starnutie svojich výrobkov by čoskoro 
skrachoval. Ani ak by sa všetci producenti daného tovaru sformovali do kartelu a uzavreli 
tajnú dohodu o nízkej kvalite výrobkov nebol by dôvod pre paniku. Dá sa očakávať, že 
niektorí z členov kartelu by čoskoro od dohody ustúpili, lebo by pochopili, že ak by hoci len 
minimálne zvýšili kvalitu, získali by výhodu nad všetkými ostatnými. Motív zisku by 
fungoval aj pre obchodníkov mimo kartel a zvýšilo by sa ich pokušenie vstúpiť do odvetvia. 
Okrem toho by boli prítomné i nezávislé ratingové agentúry hodnotiace kvalitu a budujúce 
prestíž, ktorých názor by nesporne zavážil. Značka výrobku zodpovedá kvalite a jej znížením 
by producent riskoval spustenie nebezpečného „domino efektu“ medzi konzumentmi.7 
 

                                                 
6 Ukážkovým prípadom je londýnske metro. Pred teroristickými útokmi v New Yorku bolo bludisko chodieb 
londýnskeho dopravného kolosu plné nádob na odpadky a ten kto ich nepoužíval bol považovaný, povedané 
mierne, za asociála. Potom ako nastala hrozba výbuchu stali sa odpadkové koše potenciálnymi miestami 
vhodnými na uloženie výbušniny a to si už nemohli dovoliť ignorovať ani londýnski predstavení. Nádoby 
vymizli, nahradili ich zberači z mäsa a kostí a odhadzovať odpadky na zem je odrazu „cool“. Čo prípad tiež 
ilustruje je fakt, že lokálna vláda nie je o nič „bližšie k občanovi“ ako vláda centrálna. 
7 Uvedené platí pre všetky priemyselné odvetvia vrátane poskytovania služieb ochrany a justície, čo je 
základným kameňom anarchokapitalistického ideálu spoločenského usporiadania. 
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Kartely sa formujú vďaka vládnym opatreniam. Reštrikčný systém štátnych licencií 
obmedzuje vstup do mnohých priemyselných odvetví, konkurencia je umelo oslabovaná 
a podnikatelia majú priestor na prípadné kartelové dohody. Iný spôsob akým vláda prispieva 
k znižovaniu kvality produkcie je štátna podpora podnikov neschopných prežitia. 
 
Pozrime sa teraz bližšie na ďalšie obvinenie z plytvania tvrdiace, že producenti nezvyšujú 
kvalitu výrobkov, lebo to stojí peniaze. Predstavme si, že pneumatika nižšej kvality stojí 10 
dolárov a vydrží rok, kdežto pneumatika vyššej kvality stojí 150 dolárov a vydrží päť rokov. 
Lacnejšia pneumatika bola vyrobená úmyselne tak aby vydržala menej a bola lacnejšia, lebo si 
tak želali zákazníci. Nejde o žiadnu podvodnú „vstavanú“ nižšiu životnosť ako nám 
podhadzujú environmentalisti. Ak by sa podarilo presvedčiť niektorých výrobcov lacných 
pneumatík, že spôsobujú plytvanie prírodnými zdrojmi a oni by zastavili výrobu, ceny 
zvyšných lacných pneumatík na trhu by stúpli. Príčinou je, že ľudia by stále chceli lacné 
pneumatiky s krátkou životnosťou, ale dopyt by prevyšoval ponuku.  
 
Proti námietke, že na výrobu lacných pneumatík sa spotrebuje viac materiálu a energie ako na 
výrobu kvalitnejších možno argumentovať tvrdením, že výrobný proces kvalitnejšieho 
produktu je zasa náročnejší na technológiu, čo len znamená presun „plytvania“ na iný stupeň 
vo výrobnom procese. 
 
Vyčerpanie prírodných zdrojov nie je vážnou hrozbou. Existujú rozumné dôvody domnievať 
sa, že technologický pokrok bude i naďalej napredovať a v prípade vyčerpania budú 
i prírodné zdroje nahradené novými. 
 
PRÁCA 
 
Zamestnávateľ 
 
Konvenčný postoj k mzdovej politike zastáva názor, že nebyť zákonov určujúcich minimálnu 
mzdu, zamestnávatelia by znížili platy na minimum a vyhladovali by svojich zamestnancov 
na smrť. Konvenčný pohľad je tragicky pomýlený. 
 
Každý zákon o minimálnej mzde je zákonom zvyšujúcim nezamestnanosť, lebo donucuje 
zamestnávateľa nenajať zamestnancov v určitých mzdových hladinách. Ba čo viac, robotníka, 
ktorý má za normálnych okolností na výber medzi nezamestnanosťou a prácou za nízku mzdu 
donucuje zvoliť si nezamestnanosť. 
 
V slobodnej ekonomike má výška mzdy tendenciu byť určená v zhode s tým, čo ekonómovia 
volajú „marginálna produktivita práce“. Marginálnu produktivitu práce tvoria príjmy naviac, 
ktoré zamestnávateľ získa zamestnaním robotníka. Ak sú tieto príjmy napríklad 60 dolárov za 
týždeň, potom marginálnou produktivitou robotníka je 60 dolárov za týždeň. Mzda vyplácaná 
robotníkovi má tendenciu rovnať sa jeho marginálnej produktivite. Prečo je tomu tak aj 
napriek zrejmému faktu, že zamestnávateľ by najradšej neplatil robotníkovi nič? Odpoveďou 
je konkurencia medzi zamestnávateľmi.  
 
Ak je robotník platený menej ako je jeho marginálna produktivita, budú sa ostatní 
zamestnávatelia predbiehať v tom, kto mu ponúkne viac a zastavia sa až na hranici jeho 
marginálnej produktivity. Predstavme si ale, že za pomoci štátu vytvoria kartel a dohodnú sa, 
že maximálna vyplácaná mzda bude povedzme 5 percent marginálnej produktivity. 
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Dôsledkom bude okamžitý nárast dopytu po pracovnej sile automaticky spojený s väčšou 
pravdepodobnosťou nedodržania pravidiel dohodnutých v rámci kartelu a podnikatelia mimo 
kartel tiež prispejú k trendu zvyšovania miezd. 
 
Štátom stanovená minimálna mzda má opačný efekt. Prvou reakciou zamestnávateľov bude 
prepustenie čo možno najviac robotníkov, ktorých sa zákonné zvýšenie mzdy týka. Už 
začínajúci študenti ekonómie sa učia, že ak je umelo stanovená cena nad hranicou 
rovnovážnej ceny, vzniká prebytok. V našom prípade sa tento prebytok nazýva 
nezamestnanosť. Na vine sú odborové zväzy snažiace sa ochrániť svojich členov pred 
konkurenciou. 
 
Štrajkokaz 
 
Štrajkokaz je mylne považovaný za najväčšieho nepriateľa robotníka. „...uzatvára tajnú 
dohodu so zamestnávateľom aby spoločne zbavili robotníkov-odborárov ich práce a 
právoplatných mzdových nárokov...“, hovorí sa na mítingoch. 
 
Vyjadrenie „moja práca“ je značne zavádzajúce. Na čo naráža robotník, keď namieta, že 
štrajkokaz ho pripravuje o „jeho“ zamestnanie? Akoby argumentoval, že zamestnanie je jeho 
vlastníctvom, akoby predpokladal, že po istom čase manifestácie dobrovoľnej výmeny medzi 
ním a zamestnávateľom mu vzniká nárok na zamestnanie. Nič z toho nie je pravdou. Ako by 
reagoval robotník-odborár, keby si podobný nárok začal uplatňovať aj zamestnávateľ? 
 
Detská práca 
 
Na špici hitparády nepriateľov spoločnosti už dlhodobo stojí aj zamestnávateľ detí. 
Zamestnávateľ detí ich však pracovať nenúti. Deti pracujú dobrovoľne. Ako je možné tvrdiť 
čosi tak absurdné? Odpoveď spočíva v presnej definícii toho, čo znamená byť dieťaťom. 
 
Vek v ktorom sa dieťa stáva dospelým predstavuje odveký problém. Je to vo veku 
náboženskej konfirmácie, kedy, až na výnimočné prípady, sú ľudskí jedinci stále vo fyzickom 
i mentálnom vývoji? Je to vo veku osemnásť rokov kedy sú mladí muži obyčajne povolávaní 
na vojnu? Je bojovanie vo vojne „dospelou“ aktivitou? A je ňou slepé poslúchanie rozkazov? 
Alebo je vekom dospelosti vek nadobudnutia volebného práva, či trestnej zodpovednosti? 
Nemajú však často desaťročné deti viac vedomostí o spoločensko-politických problémoch, či 
vyspelejšie etické postoje ako osemnásťroční?  
 
Profesor Murray N. Rothbard navrhol iný kľúč k určeniu dospelosti.8 Myšlienku, že dieťa sa 
stáva dospelým s dosiahnutím arbitrárne určeného veku nahradil úvahou, že dospelosť 
prichádza so schopnosťou ustanoviť vlastníctvo a kontrolu nad vlastným životom. Konkrétne 
má na mysli ekonomické osamostatnenie sa.  
 
Vyplývajúce dôsledky zahŕňajú predovšetkým ukončenie rodičovských zásahov do života ich 
potomka. Rodič má právo rozhodovať o živote dieťaťa iba dovtedy, kým žije „pod jeho 
strechou“. Zakázať dieťaťu odchod z domu a osamostatnenie sa rodičovi neprislúcha.  
 

                                                 
8 Murray N. Rothbard: The Ethics of Liberty, New York University Press, New York a Londýn, 1998, kapitola č. 
14. 
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Za zmienku stojí, že Rothbardov návrh je jediný aplikovateľný v prípadoch mentálne 
postihnutých ľudí. V súčasnom stave je mentálne chorý človek vo veku 50 rokov považovaný 
za dospelého i keď ním zjavne nie je. Podľa Rothbarda je taký človek stále dieťaťom, 
nakoľko nie je sám schopný ustanoviť vlastníctvo.  
 
Najzávažnejším dôsledkom tejto teórie však je, že ruší opodstatnenosť pojmu „detská práca“.  
V prípade, že ako dieťa nie je definovaný človek v určitom veku, ale človek živený rodičmi, 
každý, kto dobrovoľne opustí rodičovský dom aby postaral sám o seba a začne pracovať stáva 
sa automaticky dospelým. A zákon obmedzujúci človeka vo veku 12 rokov pracovať, 
obmedzuje ho aj o možnosť dobrovoľne prebrať zodpovednosť za vlastný život.  
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