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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů.
Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty.
Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě
euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile
Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole
jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů.
Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných
občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany
svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu
v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké
míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak
se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení
strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů
přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii
Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita
kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru přítomnosti jednotlivých
teoretických konceptů v politickém programu Strany svobodných občanů.

Annotation
This diploma thesis deals with a political program of Strana svobodných občanů. Firstly,
the methodology used in this thesis is explored in the first chapter. Then, in the second
chapter are defined and described relevant theoretical concepts. These are the concepts of
Euroscepticism, anarchocapitalism and libertarianism. In the case of Euroscepticism, a
typology by a French political scientist Cécile Leconte is used as well because
Euroscepticism is a very complex term. In the next chapter there are described relevant
aspects of political philosophy of Strana svobodných občanů. The fourth chapter, with help
of content analysis of the Strana svobodných občanů program, answers to all of the
research questions: To what extent is Euroscepticism present in the political philosophy of
Strana svobodných občanů? How the presence of Euroscepticism in the political
philosophy of Strana svobodných občanů evolved since the founding of the party to the
present? To what extent is anarchocapitalism present in the political philosophy of Strana

svobodných občanů? How the presence of anarchocapitalism in the political philosophy of
Strana svobodných občanů evolved since the founding of the party to the present? To what
extent is libertarianism present in the political philosophy of Strana svobodných občanů?
How the presence of libertarianism in the political philosophy of Strana svobodných
občanů evolved since the founding of the party to the present? Quantitative method is used
for this analysis because it is more suitable to determine the extent of presence of
individual theoretical concepts in the political program of Strana svobodných občanů.
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Úvod
Tématem mé diplomové práce je analýza vývoje politického programu Strany
svobodných občanů (dále jen Svobodní). Svobodní jsou relativně mladou pravicovou
stranou, která vyznává tradiční pravicové hodnoty jako jsou svoboda jednotlivce,
minimální zásahy státu a z toho plynoucí euroskepticismus. V evropském parlamentu pak
Svobodní patří do frakce Europe of freedom and direct democracy (EFDD),1 jejímž
předsedou je v současné době (duben 2019) stále ještě Nigel Farage.2
Strana svobodných občanů byla založena 6. února 2009. Mezi zakladatele patřil
Petr Mach, dlouhodobý člen ODS, Jiří Payne, Benjamin Kuras nebo Miloslav Bednář.
Hlavní podíl na vzniku strany však měl právě Petr Mach, který byl zvolen prvním
předsedou strany.3 V této funkci vydržel až do roku 2016. V roce 2017 byl před
parlamentními volbami znovu zvolen, ale po volebním neúspěchu Svobodných nedokázal
Mach funkci obhájit. Teprve druhým předsedou Svobodných se tak stal Tomáš Pajonk.4
Jako důvod pro založení nové strany Petr Mach vždy uvádí odklonění ODS od Liberálněkonzervativních hodnot, a hlavně podepsání Lisabonské smlouvy Mirkem Topolánkem.
Největší úspěch zaznamenala strana ve volbách do evropského parlamentu v roce 2014. Se
ziskem 5,24 % hlasů získala strana 1 mandát, který obsadil předseda Petr Mach. 5 Od té
doby však Svobodní žádného výraznějšího úspěchu nedosáhli.
Cílem mé práce je objasnit, jaké Svobodní vyznávají hodnoty a jak se jejich
1

Politické skupiny v EU. Euroskop [online]. Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR, 2017. Dostupné z:
https://www.euroskop.cz/9254/sekce/politicke-skupiny-v-ep/
2
Our President. EFD2: People's voice [online]. EFDD Group, 2016. Dostupné z:
http://www.efddgroup.eu/about-us/our-president
3
Petr Mach zvolen do čela Strany svobodných občanů. Česká televize [online]. 2009. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1420983-petr-mach-zvolen-do-cela-strany-svobodnych-obcanu
4
Mach neuspěl. Novým předsedou Svobodných se stal Tomáš Pajonk. EuroZprávy [online]. 2017. Dostupné
z: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/207494-mach-neuspel-novym-predsedou-svobodnych-se-staltomas-pajonk/
5
Výsledky voleb v České republice: Volby do Evropského parlamentu 2014. Idnes [online]. 2014. Dostupné
z: https://volby.idnes.cz/eurovolby-2014.aspx
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program měnil od doby jejich založení. Konkrétně si budu všímat míry přítomnosti
euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu v jejich politické filosofii. Tyto tři
teoretické koncepty jsem nezvolil náhodou. Euroskepticismem jsou Svobodní proslulí a
mnohdy je jim neprávem přisuzován jako jediný programový bod. Jsou díky
euroskepticismu často ponižováni na single-issue party. Anarchokapitalismus je pojem,
který je občas také skloňován v souvislosti se Svobodnými. Je tomu tak především kvůli
jeho důrazu na svobodu jednotlivce a odporu k zásahům státu. A politický koncept
libertarianismu bývá Svobodným přisuzován rovněž především kvůli jejich přístupu ke
konceptu svobody a vnímání role státu. Z těchto důvodů bude má analýza založena na
třech výše zmíněných teoretických konceptech a věřím, že svou prací pozitivně přispěji do
diskusí o české pravicové stranické scéně.
V práci budu odpovídat na tyto otázky: (RQ1) Do jaké míry je v politické filozofii
Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? (RQ1.1) Jak se přítomnost
euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po
současnost? (RQ2) Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů
přítomen anarchokapitalismus? (RQ2.1) Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické
filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? (RQ3) Do jaké míry je
v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? (RQ3.1) Jak se
přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až
po současnost?
Oproti projektu diplomové práce jsem ve struktuře práce provedl jednu změnu.
Práce podle projektu měla být komparací programů Strany svobodných občanů a United
kingdom independence party. Anglickou stranu jsem však z diplomové práce zcela
vynechal z několika důvodů. Prvním důvodem je, že tato strana prakticky ztratila svojí
relevanci na politické scéně. Druhým důvodem je, že se mi podařilo shromáždit dostatečně
velké množství dat, abych provedl pouze analýzu programu Strany svobodných občanů. A
posledním důvodem této změny je, že analýza jedné strany může být provedena
podrobněji, a tudíž jsou následné výsledky relevantnější. Zároveň jsem odstoupil od
myšlenky analyzovat vývoj programu Svobodných, jelikož jsem došel ke zjištění, že se
jejich program téměř neměnil.
Práci rozdělím na dvě části. V první, teoretické části, podrobně představím
teoretické koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. Jelikož je
koncept euroskepticismu komplexnější a obtížněji definovatelný, pomohu si zde i typologií

3

francouzské politoložky Cécile Leconte.6 U zbylých dvou konceptů podrobně představím
základní aspekty, které jsou pro ně nejpodstatnější. Ve druhé části se pak již budu zabývat
konkrétními aspekty programu Svobodných a budu klást důraz na body, které jsou
relevantní pro určení míry přítomnosti výše zmíněných teoretických konceptů.
Právě v důrazu na tyto tři teoretické koncepty spočívá originalita mé práce. Kromě
toho, že skrze ně definuje ideologické zařazení Svobodných, nabídne práce rovněž
přínosný náhled na každý jeden z těchto konceptů. Může se zdát, že spolu
euroskepticismus, anarchokapitalismus a libertarianismus nesouvisí, já se však ve své práci
jejich propojení pokusím dokázat a vysvětlit. Přínos práce tak leží jak v osvětlení programu
Svobodných, tak v představení teoretických konceptů.

1 Metodologie
Klíčovými

pojmy

práce

jsou

euroskepticismus,

anarchokapitalismus,

libertarianismus a Strana svobodných občanů. Svobodní jsou právě s euroskepticismem,
s anarchokapitalismem a s libertarianismem poměrně často spojováni laickou, ale i
odbornou veřejností. To dává těmto třem teoretickým konceptům relevanci v této práci.
V kapitole číslo 2 jsou definovány a rozebrány základní aspekty euroskepticismu,
anarchokapitalismu a libertarianismu. Rozbor euroskepticismu je doplněn navíc o typologii
francouzské politoložky Cécile Leconte,7 jelikož je tento teoretický koncept velice
komplexní, a tedy složitě definovatelný. U anarchokapitalismu a libertarianismu jsou
popsány všechny klíčové definiční aspekty, které jsou nezbytné k identifikaci daného
teoretického konceptu. Ve 3. kapitole jsou pak již podrobně rozebrány program a politická
filosofie Svobodných z roku 2019, které jsou následně stručně porovnány s rokem 2009.
Důraz je zde kladen právě na ty aspekty, které jsou klíčové pro určení míry přítomnosti
výše zmíněných konceptů. Ve 4. kapitole již dochází k samotné analýze. V případě
euroskepticismu jsem si pomohl dělením Paula Taggarta mezi měkkým a tvrdým
euroskepticismem. Určil jsem tedy stupnici na škále 1-5, přičemž 1 značí měkký
euroskepticismus a 5 značí tvrdý euroskepticismus. Na základě kapitol 2 a 3 jsem pak
zařadil Svobodné na škálu a porovnal výsledky současných Svobodných a Svobodných

6

LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-23022807-8.
7
LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-23022807-8.
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z roku 2009, tedy z doby založení strany. Obdobnou operaci jsem provedl i
s anarchokapitalismem. U tohoto teoretického konceptu jsem opět použil škálu 1-5, ale
tentokrát 1 znamená minimální výskyt anarchokapitalismu a 5 znamená maximální výskyt
anarchokapitalismu. V případě libertarianismu jsem postupoval stejně jako v případě
anarchokapitalismu. V případě euroskepticismu jsem pak Svobodné zařadil do typologie
Cécile Leconte.

1.1 Rozbor zdrojů
Pro Teoretický koncept euroskepticismu jsem čerpal především ze zahraniční
literatury, přičemž největší přínos jsem získal z knihy Understanding euroscepticism
francouzské politoložky Cécile Leconte.8 Tato kniha objektivně a bez soudů popisuje
teoretický koncept euroskepticismu ve všech jeho podobách. I k teoretickému konceptu
anarchokapitalismu jsem čerpal převážně z literatury. Tentokrát mi nejcitovanějšími zdroji
byli americký ekonom Murray Newton Rothbard,9 který je považován za zakladatele
anarchokapitalismu, a český anarchokapitalista známý jako Urza. Ve své knize
Anarchokapitalismus10 definuje Urza sám sebe jako anarchokapitalistu, proto jsou data
v knize autentická, a tudíž velice přínosná pro moji práci. V otázce libertarianismu jsem
čerpal především z americké literatury a vyzdvihnout zde mohu například Roberta Nozicka
a jeho knihu Anarchy, state and utopia,11 Marka Grabera s knihou Transforming free
speech: The Ambiguous Legacy of Civil Libertarianism12 anebo Daniela Kleina a jeho 3
Libertarian Essays.13 Tyto knihy mi daly nejlepší povědomí o podstatě libertarianismu a
pomohly mi pochopit libertariánské hodnoty.
Pro pochopení programu Svobodných je pro mě zásadních hned několik zdrojů.
Prvním z nich jsou Webové stránky Svobodných, na kterých je k dispozici mimo jiné i

8

LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-23022807-8.
9
DOHERTY, Brian. Rothbard, Murray (1926–1995). Sage Knoledge: The Encyclopedia of
Libertarianism [online]. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781412965811.n271. Dostupné z:
http://sk.sagepub.com/reference/libertarianism/n271.xml
10
URZA. Anarchokapitalismus. Tereza Slaskovská, 2018. ISBN 978-80-270-1648-8.
11
NOZICK, Robert. Anarchy, State and Utopia. Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers, 1971. ISBN 0631-19780.
12
GRABER, Mark. Transforming free speech: The Ambiguous Legacy of Civil Libertarianism. Berkeley:
University of California press, 1991. ISBN 0-520-06919-6.
13
KLEIN, Daniel. 3 Libertarian Essays. New York: The fundation for Economic Education, 1998. ISBN 157246-100-4.
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kompletní současný program a stanovy.14 Druhým zdrojem je pan Petr Mach, zakladatel a
dlouholetý předseda Svobodných, který mi zodpověděl zaslaný dotazník. Nejpodstatnější
je však v tomto ohledu pan Alois Sečkár, místopředseda Svobodných a zastupitel na Praze
4, který mi poskytl kompletní vývoj stanov strany, vývoj programu strany a absolvoval se
mnou polostrukturovaný rozhovor.
Použité zdroje bych tedy rozdělil na několik skupin. První skupinou je odborná
literatura, která je klíčová v teoretické části. Díky odborné literatuře se mi podařilo dostat
do práce dostatečný náhled a popis výše zmíněných teoretických konceptů.
Druhou skupinou zdrojů jsou zdroje internetové. Ty jsou citovány především
v částech, které se týkají konkrétně Svobodných, nicméně i v teoretické části je možné
nalézt citaci internetového článku.
Do třetí skupiny zdrojů řadím programy a stanovy Svobodných. Tato skupina
zdrojů je naprosto klíčová ve 3. kapitole, která se zabývá politickou filozofií Svobodných.
Do čtvrté skupiny řadím všechny ostatní zdroje. To se v případě této práce týká
především legislativních dokumentů, jednotlivých zákonů a projevů relevantních
osobností.

2 Teoretické koncepty
2.1 Euroskepticismus
Po konci druhé světové války vznikl v Evropě projekt evropské integrace, který byl
velkým politickým a ekonomickým úspěchem. V průběhu druhé poloviny 20. století se
projekt postupně rozšiřoval geograficky, tedy přibíral k sobě nové členské státy.
Rozšiřoval však i své pole působnosti co se týče pravomocí v klíčových politických
oblastech. Postupné zvyšování moci projektu evropské integrace, který dnes známe pod
názvem Evropská unie, ve všech oblastech socio-ekonomického ale i politického života
pochopitelně

zažehlo

vlnu

odporu,

která

je

obecně

označována

termínem

euroskepticismus.15 Jednou z nejčerstvějších a nejviditelnějších ran pro Evropskou Unii
byla neschopnost promptně vyřešit migrační krizi, což mělo za následek výrazné posílení
euroskeptických hlasů napříč celou Evropou. Důvěra v Evropskou unii klesla v Evropě na

14

Svobodní: Strana Svobodných Občanů [online]. Praha. Dostupné také z: https://www.svobodni.cz/
VASILOPOLOU, Sofia. Far Right Parties and Euroscepticism: Patterns of opposition. Londýn: Rowman and
Littlefield International, 2018. s. 1. ISBN HB 978-1-78552-229-1.
15
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pouhých 33 % v roce 2016, což je v porovnání s 57 % z roku 2007 velký propad.16
Euroskepticismus je relativně mladý termín. V minulosti byli kritici evropské
integrace označováni různými dehonestačními termíny s cílem je zdiskreditovat. Běžně
byla používána označení jako nacionalista, degaullista, anti-marketeer, a dokonce i
komunista. Přesto jistý koncept euroskeptického diskursu existoval. Ve Francii se používal
termín eurokrat, pomocí kterého se zdůrazňovaly rozdíly mezi evropskými elitami a
obyčejnými občany.17
Samotný termín euroskepticismus byl použit poprvé až v 80. letech v britské
veřejné debatě v evropské komisi. Největším tématem Evropského společenství byl tehdy
společný trh a kritici, kteří do té doby byli označováni jako anti-marketeers, byli v časopise
The Times v roce 1985 pojmenováni právě termínem euroskeptici. Tento pojem byl
později nejvíce zpopularizovaný Margaret Thatcherovou a jejím proslovem v Brugách
v roce 1988 na College of Europe. Thatcherová v této řeči popsala základní principy své
vize evropské integrace a byla kritická k fungování Evropského společenství.18 Až
v kontextu ratifikace Maastrichtské smlouvy z roku 1992 se termín euroskepticismus
rozšířil z britských ostrovů do kontinentální Evropy a stal se synonymem pro jakoukoliv
kritiku Evropské unie.19
Definice euroskepticismu však není z mnoha důvodů jednoduchá. Například britský
euroskepticismus je i v současnosti specifický. Zatímco kontinentální euroskepticismus
bývá doprovázen odmítáním tzv. „evropského superstátu“ a monetární unie, britské
nepřátelství k Evropské unii má spíše kulturní charakter.20 Význam tohoto termínu se navíc
vyvíjel v průběhu dějin. Opozice k evropské integraci v roce 1957 znamenala především
odpor k utvoření společného trhu. Opozice v roce 1992 znamenala zase odpor k vytvoření
společné zahraniční a bezpečnostní politice. Euroskepticismus je hlavně velmi flexibilní
pojem, který je kompatibilní se všemi politickými ideologiemi – od extrémní levice po
extrémní pravici. Euroskepticismus není ideologie, nedisponuje stabilním souborem idejí. I
proto spousta známých euroskeptiků, například bývalý český prezident Václav Klaus, o
16

Standard Eurobarometer 86: Autumn 2016: Public opinion in the European Union. European Commision,
2016.
17
LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 3. ISBN 978-0230-22807-8.
18
Speech to the College of Europe ("The Bruges Speech"). Margaret Thatcher foundation [online]. Dostupné
z: https://www.margaretthatcher.org/document/107332
19
LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 3-4. ISBN 978-0230-22807-8.
20
HARMSEN, Robert a Menno SPIERING. Euroscepticism and the evolution of european political
debate. European Studies. Brill | Rodopi, 2004. ISBN 9789401201087.
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sobě raději mluví jako o eurokriticích nebo eurorealistech.21 Je tedy zřejmé, že se
euroskepticismus nedefinuje jednoduše.
Francouzská politoložka Cécile Leconte si proto rozdělila euroskepticismus na
slova euro a skepticismus. Pojem skepticismus pochází již z antického Řecka a je to
způsob myšlení. Skeptikové zpochybňují validitu jakéhokoliv názoru nebo poznatku, aniž
by to podrobili nějakému přezkoumání. Skeptikové jsou v opozici proti jakémukoliv
dogmatu nebo teoretickému myšlení často použitím praktické zkušenosti a zdravého
rozumu. Skepticismus byl jakousi ochranou proti dogmatickému a fanatickému myšlení.
Protože skeptikové oponovali jakékoliv formě univerzální pravdy a zaměřovali se
především na zdravý rozum, začali respektovat lokální normy a tradice. To často vedlo k
morálnímu relativismu a konzervativismu.22
Pokud bychom se drželi této definice, euroskepticismus nemusí nutně znamenat
zavržení jakékoliv formy evropské integrace. Euroskeptici spíše identifikují problém
evropské integrace a dívají se na něj svým normativním pohledem. Například tvrdí, že užší
spojenectví mezi Evropany nemusí být za každou cenu pozitivní. Euroskeptici tedy oponují
dogmatu, že evropská integrace je nutně pozitivním jevem.23
Dnes je však euroskepticismus spojován s jakoukoliv opozicí vůči Evropské unii.
Politolog Paul Taggart spojuje euroskepticismus s principiálním odporem k evropské
integraci.24 Později pak Taggard společně s politologem Szcerbiakem definovali dva typy
euroskepticismu. Prvním typem je tzv. tvrdý euroskepticismus. Ten je spojován s těmi
aktéry, kteří za každou cenu oponují evropské integraci a nekompromisně usilují o odchod
z Evropské unie. Druhým typem je měkký euroskepticismus. S tím spojují aktéry, kteří
konstruktivně kritizují Evropskou unii a jejich pohled není tak dogmatický. 25 Taagard a
Szcerbiak si dále položili otázku, zdali se dá kritizování Evropské unie, že je nedostatečně
demokratická, považovat za euroskepticismus. Došli pak k závěru, že kritika Evropské
unie za to, že je málo nadnárodní a málo demokratická, nemůže být klasifikováno jako

21

LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 4-5. ISBN 978-0230-22807-8.
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LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 5. ISBN 978-0230-22807-8.
23
LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 5. ISBN 978-0230-22807-8.
24
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systems. New York: European Journal of political Research, 1998. s. 364. ISBN 0304-4140.
25
TAGGART, Paul a Aleks SZCZERBIAK. The Party Politics of Euroscepticism in EU member and Candidate
States. Brighton: Sussex European Institute, 2002, SEI Working papers, No 51.

8

euroskepticismus.26

2.1.1

Typologie
Euroskepticismus je tedy velmi komplexní pojem, který není jednoduše

definovatelný. Proto se v této kapitole budu zabývat jeho typologií. Konkrétně se rozlišují
čtyři

typy.

Utilitární

euroskepticismus,

politický

euroskepticismus,

hodnotový

euroskepticismus a kulturní euroskepticismus.
Utilitární euroskepticismus se začal objevovat až v 90. letech v souvislosti
s rozšiřováním EU na méně rozvinuté země. To zažehlo debatu, zdali je distribuční politika
EU morálně a ekonomicky správná a jestli vlády jednají v zájmech jejich vlastních
národů.27
Maastrichtská smlouva s sebou přinesla velkou vlnu negativní kritiky. Nejvíce
negativní ohlasy ze strany euroskeptiků pak měla evropská měnová unie (EMU). V očích
občanů EU začala představovat menší ochranu než členské státy, které zajišťovaly sociální
jistoty. Představení nové měny (euro) tak mělo více negativních utilitárních ohlasů i proto,
že bylo asociováno s inflací. EMU tak značně polarizovala veřejné debaty o evropské
integraci v jednotlivých státech.28 Ve spojeném království například proběhla o EMU
v roce 1997 debata, která radikalizovala některé euroskeptiky v konzervativní straně a
přibližně dvě třetiny občanů bylo proti EMU.29
EMU se také podílela na změně vnímání „vítězů“ a „poražených“ evropské
integrace. Znatelné to bylo především v Německu, respektive na veřejném mínění
německých občanů. Němci velmi těžce snášeli fakt, že již nemají svoji marku. Negativně
na EMU reagovali i například občané Nizozemska. Během kampaně před nizozemským
referendem o přijetí euroústavy v roce 2005 se objevila podezření, že nizozemská měna
byla záměrně podhodnocena.30
Reformy v EU vedly také k otázkám ceny integrace, a to především mezi
největšími přispěvateli do evropského rozpočtu. Od roku 1984 existuje v otázce rozpočtu
26

TAGGART, Paul a Aleks SZCZERBIAK. Theorizing party-based Euroscepticism. : Problems of definition,
measurement and causality. Sussex European Institute, 2003, SEI Working papers, no 69.
27
LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 46-47. ISBN 9780-230-22807-8.
28
LECONTE, Cécile. Understanding euroscepticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010. s. 47. ISBN 978-0230-22807-8.
29
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britannique. Paříž: Editions du Temps, 2002, s. 136.
30
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Political science and politics, 2006, s. 244. ISBN 10.1017/S1049096506060434.
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ES/EU trend, který započala Margaret Thatcherová – tedy spravedlivé návraty, které si
každá země nárokuje z členství v Evropské komisi. Tyto debaty se vyvinuly v poptávku po
renacionalizaci distribuční politiky EU. Volání po renacionalizaci evropské distribuční
politiky našlo ozvěnu v souvislosti s rozšiřováním EU v roce 2004.31 Na počátku 21. století
byl odpor proti rozšiřování EU projektován skrze mainstreamové politické strany. Jako
příklad můžeme uvést irské referendum o smlouvě z Nice32 nebo vítězství italské Forza
Italia téhož roku, která proti rozšiřování vystupovala.33 V Evropě tedy panovala
ospravedlnitelná obava z toho, že menší a ekonomicky slabší státy vysávají peníze z těch
ekonomicky silnějších.34
Politický

euroskepticismus

můžeme

definovat

jako

principiální

opozici

supranacionálnímu, institucionálnímu systému, nebo jako opozici delegaci moci
supranacionálním institucím mimo omezené jádro politik. Jedno z nejkontroverznějších
ustanovení Maastrichtské smlouvy bylo vytvoření evropského občanství. To se stalo
základním kamenem kritiky této smlouvy především v Dánsku, ve Spojeném království
nebo ve Francii. Tím byla vzbuzena obrovská nedůvěra vůči tzv. dvojí příslušnosti. Z toho
vyplynul strach, že by evropské občanství mohlo soupeřit, nebo dokonce zastínit občanství
národní. Margareth Thatcherová byla opět mezi prvními, kteří vyjádřili z evropského
občanství obavu. Thatcherová se obávala, že pokud zde bude evropské občanství, všichni
by měli povinnost věrnosti k nové unii. Byla by zde povinnost dodržovat unijní zákony. Co
by se stalo, pokud by věrnost unii vešla do konfliktu s věrností státu? Jak by reagoval
Evropský soud? Maastrichtské smlouva dává Evropské unii všechny atributy suverénního
státu.35 36
V roce 1997 Amsterdamská smlouva specifikovala ustanovení o evropském
občanství: „…unijní občanství doplní a nenahradí národní občanství“.37
31
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Do politického euroskepticismu se řadí i kritika či odpor k evropské identitě a
k evropské kultuře.38 Zde se zase vracíme k Margaret Thatcherové a jejímu proslovu
z Brugg: „Evropa bude silnější právě proto, že Francie je Francií, Španělsko je
Španělskem, Británie je Británií a všechny státy mají svoje zvyky, tradice a identitu. Bylo
by hloupé je sjednotit pod nějaký druh identického balíčku evropské personality“.
Evropská identita je často srovnávána s monstrózním a beztvárným mixem, kde se národní
identita ztrácí. Thatcherová to nazývá evropským konglomerátem.39
Podobnou opozici mají i symboly Evropské unie. Například v roce 1996 proběhla
v Británii debata o vzhledu ID karet. Vláda se rozhodla kombinovat identičtí karty
s evropskými řidičáky, což vyvolalo značný nesouhlas veřejnosti. Tyto debaty postupně
přerostly ve větší debaty o kompatibilitě národní a evropské identity. I další pokusy o
vytvoření evropských symbolů se potkaly s odporem členských států. Například komise
navrhovala, aby na olympiádě v Barceloně 1922 všichni sportovci z členských zemích
nastoupili pod jednou vlajkou během zahajovacího ceremoniálu. Problémem však byla
především institucionalizace symbolů EU jako jsou vlajka, hymna, moto a měna. Od toho
nakonec bylo kvůli odporu upuštěno v Lisabonské smlouvě.40
Opozice vůči institucionalizaci symbolů EU může vést k hlubší a významnější
debatě o demokratické nátuře EU. V roce 1979 vyjádřil David Marquand, pro-evropský
autor, v kontextu první přímé volby členů evropského parlamentu obavy o možném
demokratickém deficitu. Ten viděl ve složitém aplikování odpovědnosti v rozhodnutích
prováděných na půdě Evropské komise. Jako řešení navrhl rozšíření rozhodovacích
pravomocí kvalifikovanou většinou (QMV) v radě ministrů. To reprezentuje proevropskou stranu v debatě o demokratickém deficitu.41
Demokratický deficit se stal během ratifikace Maastrichtské dohody velkým
tématem euroskeptiků. Mezi euroskeptiky nalezneme akademiky, soudce, Německý
ústavní soud, novináře a respektované noviny. Opět začínáme u Margaret Thatcherové
v roce 1988, kdy prohlásila: „Užší spolupráce nutně nevyžaduje centralizaci pravomocí

38
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v Bruselu, ani rozhodnutí, která by měla být provedena určenou byrokracií“.42 Tato rétorika
ilustruje obavy, kdy rozšíření QMV v radě ministrů naznačuje zvýšení překážek pro
národní parlamenty a jejich možnosti nahlížet do evropských legislativních procesů.
Spousta národních parlamentů tak začala žádat reformu, jelikož se cítila poraženě.
Nejtvrdší debata o dopadech evropské integrace na národní demokracii byla v Německu.
Zde se debata dostala do konstituční dimenze, jelikož o Maastrichtské smlouvě v roce 1993
rozhodoval ústavní soud.43 Soud rozhodl, že je dohoda kompatibilní se základními právy.
Přesto si však nechal možnost určit limity supremace evropského práva proti národnímu
ústavnímu usnesení v případě konfliktu. Podle soudu to bylo legitimní, jelikož EU nebyla
stát se standarty národní demokracie ani zde nebyl žádný level evropské parlamentní
demokracie. Rozhodnutí ústavního soudu bylo vítáno euroskeptiky po celé Evropě.44
Hodnotový euroskepticismus je vnímání, že EU neoprávněně zasahuje do
záležitostí, ve kterých má silné kolektivní a sociální zájmy. Především ale dává v sázku
systém tradičních hodnot – například manželství, potraty, rozvody, práva menšin,
rovnováha mezi svobodami jednotlivců a veřejným pořádkem a tak dále. Tato forma
odporu je tedy založena na ideji, že s rozšiřováním integrace roste nelegitimní vliv EU
v kulturně-sociálních otázkách.45
Hodnotový euroskepticismus byl rozdělen do tří částí. První část souvisí s vnitřním
trhem a čtyřmi svobodami pohybu. (zboží, osoby, kapitál a služby). Problém je zde ve
vměšování evropského soudního dvora do interních záležitostí státu. Příklad pochází
z Irska roku 1991, kdy probíhal spor o potratech, respektive o konkrétním případu.
Evropský soudní dvůr rozhodl, že daný potrat proběhl v souladu s článkem 50 smlouvy o
založení Evropského společenství (TEC). To spustilo vášnivou debatu v Irsku. Někteří to
vnímali jako porušení irského zákona o potratech.46
Druhá část se týká popularizace lidských práv v politikách EU. Do povědomí
euroskeptiků se tento problém začal dostávat v polovině 90. let, kdy EU začala implikovat
do většiny svých politik prvky jako boj proti rasismu, anti-diskriminační zákony nebo
42
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prosazování lidských práv. Kritiku schytávala především politika anti-diskriminace.
Někteří tvrdili, že v těchto záležitostech EU značně překračuje pole své působnosti. Příklad
pochází z roku 2000, kdy evropský soudní dvůr deklaroval, že zákaz ženám v německé
armádě zúčastnit se bojových operací je v rozporu s evropskou legislativou o
nediskriminaci. Toto rozhodnutí však bylo v rozporu s německými zákony, a proto spustilo
lavinu kritik od německých politiků. Bavorská CSU prohlašovala, že o těchto záležitostech
by měly rozhodovat pouze legitimní německé ústavní orgány. 47
Třetí část se týká kriminální a občanské spravedlnosti. Zde hraje hlavní roli
Amsterdamská smlouva, která zajišťuje jednak bližší spolupráci v kriminálních
záležitostech a také harmonizaci trestního práva, pokud je to potřeba. Dále dává
evropskému soudnímu dvoru možnost interpretace v kriminálních a trestních otázkách a
také posiluje uznávání společné soudní spolupráce.48
Samotné přijetí listiny základních práv EU se setkalo s hlubokým nesouhlasem na
národních úrovních. Největší opozice vůči listině byla v Británii a v Polsku. Odpůrci
tvrdili, že listina nemá právo ovlivňovat legislativy členských států v oblasti veřejné
morality, rodinného práva nebo lidské důstojnosti. Na stranické úrovni pak velké i menší
strany protestovaly proti lisabonské smlouvě i kvůli listině základních práv a svobod.
Panovala zde obava, že poskytnutí legální moci listině by mohlo ohrozit legislativy
členských států ohledně rodinného práva, sexuálních minorit, přistěhovalců a trestního
práva. Listina byla euroskeptiky prezentována jako riskování morální korupce posilováním
sexuálních a náboženských menšin.49
Kulturní euroskepticismus vychází ze skepticismu vůči Evropě v širším slova
smyslu. Vychází ze skepticismu vůči Evropě jako historické a jednotné kulturní entity. Dá
se tedy o něm mluvit jako o anti-europeanismu. Tato forma euroskepticismu má dvě
varianty. V té první Evropa jako kulturní entita neexistuje. Ve druhé variantě je Evropa
vnímána jako entita s homogenními hodnotami, normami a preferencemi, které jsou
nekompatibilní s národními tradicemi.50
První varianta anti-europeanismu je tedy založena na tvrzení, že koncept Evropy
47
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postrádá jakoukoliv kulturní a historickou validitu. Kromě toho byla Evropa jako civilizace
vždy promíchávána s ostatními civilizacemi a kulturami. Následkem je, že Evropa nemá
společnou minulost ani historii. Z perspektivy historiografických euroskeptiků, jak tento
směr pojmenoval Carbonell51, zde ani v polovině 20. století nebylo nic jiného než
neúspěšné pokusy o nějaké sjednocení Evropy. Tento argument tak zdůrazňuje, že zde
nikdy nebylo nic takového jako „Evropa“ a že Evropský kontinent měl 3000 let na to, aby
se nějak sjednotil. Protože k unifikaci Evropy nedošlo během celé historie, je naivní se
domnívat, že k němu může dojít právě nyní, v moderní době.52
Skepticismus k Evropě jako ke kulturní entitě podtrhuje samotný skepticismus
k evropské politické identitě. Většina tohoto intelektuálního odporu byla zažehnána dvěma
elementy v Maastrichtské dohodě – vytvoření evropského občanství a „Maastrichtský
posudek“ německého soudu.53 Jürgen Habermas přišel s argumentem, že evropská politická
identita založená na evropském ekvivalentu konstitucionálního patriotismu byla možná a
žádoucí. Tvrdil, že demokracie na evropské úrovní je možná, pokud se zformuje evropská
veřejná sféra a jednotný stranický systém.54
Tento argument byl vyvrácen dvojím způsobem. První protiargument říká, že
kulturní homogenita je předpokladem pro vznik společné politické identity a demokracie
na úrovni EU. Při absenci jednotné historie, etnicity, mytologie, náboženství nebo jazyka
však takový vývoj nemá šanci na úspěch. Dokonce i definice sdílených základních práv a
svobod může být problematická, jelikož ji každý ze států může vnímat odlišně. Tento
argument podpořil německý ústavní soud a jeho rozsudek k Maastrichtu.55 56
Druhý argument je založen na tvrzení, že vznik demokracií a konstrukce národů je
zakořeněn v historickém vývoji. Tím pádem konstituciální patriotismus může existovat
pouze v národním kontextu. Člen britské sněmovny Lordů, Lord Dahrendorf prohlásil, že
pouze v národním státě může fungovat reprezentativní parlamentní demokracie. Evropský
parlament tak neprodukuje demokracii. Neexistuje evropská veřejná sféra, ve které by se
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dalo vážně demokraticky debatovat.57 58
Kulturní euroskepticismus odmítá také evropanství v širším slova smyslu, které
není přímo zakořeněné v EU, ale je důsledkem její dlouhodobé sociologické transformace.
Tento vývoj pak ovlivňuje veřejné debaty na domácí úrovni. Jedná se o debaty na
sociopolitická témata jako jsou potraty, svatby homosexuálů, eutanázie, výzkum
kmenových buněk a podobně. Proto někteří euroskeptici vnímají tyto debaty jako riskování
morální a kulturní degenerace národních společností.59
Kulturní anti-europeanismus může vést k etnocentrismu, a dokonce i ke xenofobii.
Příkladem může být germanofobie nebo frankofobie vyskytující se v britském
euroskeptickém narativu. Germanofobie se rovněž vyskytovala v de Gaullově Francii,
která se stavěla odmítavě k Evropskému společenství uhlí a oceli. Francouzská
germanofobie se vyskytovala i v době Maastrichtské dohody, kdy levicový intelektuál
Emmanuel Todd přirovnával k dědictví vichystického režimu s posedlostí „německým
modelem“ všechny, kteří hlasovali pro ratifikaci smlouvy.60 Rozšířená je mezi některými
euroskeptiky představa, že celý narativ evropské integrace je pod taktovkou Německa,
které má vše pod kontrolou.61
Euroskepticismus je tedy fenomén, který má několik forem a tváří. Do druhé části
této práce zařadím případovou studii Strany Svobodných občanů do kontextu
euroskepticismu a určím, ke kterému typu euroskepticismu nejvíce spadá jejich program.

2.2 Anarchokapitalismus
Anarchokapitalismus je složenina slov anarchie a kapitalismus. Slovo „anarchie“
pochází z řečtiny a doslova znamená „bez pravidel“.62 Kapitalismus je pak ekonomický
systém založený na volném trhu a minimálních zásazích státu 63. Vágně řečeno – spojení
anarchismu a kapitalismu tvoří anarchokapitalismus. Anarchokapitalisté tedy chtějí trh,
který se reguluje sám bez zásahů státu. Jejich argumentem je, že vláda může být nahrazena
57
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neregulovanou soutěží. Majetek by měli vlastnit suverénní jednotlivci, kteří si sami
vyberou, s kým budou dobrovolně spolupracovat. Jednotlivci tak zůstanou svobodní a trh
nebude ovládán žádnou individuální skupinou nebo státem.64
Liberálové tvrdí, že se trh může regulovat sám, ale má své limity. Některé služby či
zboží musí být zajišťovány státem, jelikož je tržní soutěž nedokáže zajistit.
Anarchokapitalisté tyto limity odstraňují. Trh sám o sobě dokáže uspokojit veškeré lidské
potřeby. Například soukromý sektor tak podle nich dokáže zajistit lepší ochranu obyvatel
než státní policie.
Obecně platí, že pravicoví političtí aktéři chtějí daně spíše snížit a nechat o
penězích více rozhodovat jednotlivce a levicoví političtí aktéři naopak zastávají vyšší daně
a jejich následné přerozdělování na státní služby. Anarchokapitalisté neuznávají jakoukoliv
moc státu a tvrdí, že jakákoliv daň je ve své podstatě špatná a nemorální. Vybírání daní
přirovnávají k praktikám mafie nebo k loupežnému přepadení. Pokud člověk odmítne
vydat ozbrojenému lupiči hotovost, lupič použije násilné donucovací prostředky. Pokud
člověk odmítne mafii zaplatit výpalné, mafie použije násilné donucovací prostředky. A
anarchokapitalisté vidí stejný princip i u státu a daní.65
Každá odrůda anarchismu vnímá stát jako zlou entitu, jako největšího nepřítele
člověka.66 Anarchokapitalisté se však od jiných anarchistů liší přístupem k soukromému
vlastnictví. Pro ně je nejvyšší hodnotou svoboda jednotlivce a s ní spjatá zodpovědnost. Té
lze dosáhnout pouze respektem k soukromému vlastnictví. Jsou otevření solidaritě na bázi
dobrovolnosti. Daně a jejich následné přerozdělování jsou v jejich očích nucenou
solidaritou.67
Anarchokapitalisté logicky nesouhlasí se socialistickými způsoby hospodaření, což
vyplývá z obou dvou složek jejich ideologie. Anarchisté mají odpor ke státu, jenž je u
socialistického centrálního řízení ekonomiky hodně přítomen a kapitalisté mají odpor
k socialismu jako takovému. Ekonom Murray N. Rothbard, který je považován za
zakladatele anarchokapitalismu polemizuje o morální stránce daní jako takových. Je
morální vybírat daně a následně je investovat do projektů, které jsou v přímém rozporu
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s osobní filozofií daňového poplatníka?68 Jedním z argumentů proti centrálně řízenému
hospodářství je, že stát nemá motivaci se o věci tolik starat jako jejich soukromý majitel. Je
to ostatně argument, který používá téměř každý pravicový subjekt. Socialismus také
nedokáže správně alokovat vzácné zdroje. Zatímco neviditelná ruka trhu skrze přirozené
nastavení cen udržuje vzácnost zdrojů, v socialismu skrze centrální řízení toto není možné.
Jinými slovy, když je něčeho málo, vzroste tomu cena a lidé to budou méně kupovat. Na
druhou stranu v socialistických ekonomikách jsme se často mohli setkat s různými
nedostatky zboží a surovin.69 70
Dalším argumentem proti socialismu je, že soukromý podnikatel má větší motivaci
volit správná řešení. Jestliže se podnikateli něco nepovede, doplatí na to pouze on sám.71
Centrální plánovač se však nemusí obávat o blaho jeho firmy a nemá žádnou větší motivaci
udržovat zákazníky a klienty spokojené.72
Anarchokapitalisté zdůrazňují, že každá regulace, každá daň, každý zákon o
ochraně spotřebitelů a každý státní podnik jsou prvky centrálního plánování. I proto je
špatně, pokud má stát v rukou jakékoliv instituce od školství, přes zdravotnictví až po
soudnictví. Jestliže stát nedokáže sám o sobě zajistit toaletní papír, jak může zajistit
fungující zdravotnictví? Stát nezískává prostředky tím, že by mu za služby zákazníci platili
dobrovolně, nýbrž na vybírání daní.73 Socialisté často hájí koncept lidských práv
především pro svobodu projevu, ale zapomínají přitom na práva majetková. Právě koncept
majetkových práv však anarchokapitalisté vnímají jako jeden z těch vůbec nejdůležitějších.
Jestliže nejsou majetková práva brána jako standard, nemůže být naplněna podstata práv
ostatních.74
Dalším anarchokapitalistickým argumentem proti centrálnímu plánování je, že stát
nemůže rozumět všemu. Politici nerozumí potřebám jednotlivých sektorů ekonomiky lépe
než samotní odborníci. I pokud by existovala ideální socialistická společnost, ve které
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centrálně plánují pouze opravdoví odborníci, nemůže to být efektivnější než princip
volného trhu. Vzácnost zdrojů a poptávka se odráží na cenách surovin, výrobků a služeb.
Pokud by ceny určoval stát, nemůže se vyhnout tomu, co potkává každý socialistický
systém, totiž nedostatku zboží.75
Nabízí se zde porovnání s velkou korporací, která také bývá řízena centrálně.
Anarchokapitalisté však vidí zásadní rozdíly. Korporace je nucena se orientovat na trhu a
přizpůsobit se potřebám zákazníků. Zákazník může kdykoliv korporaci odmítnout.
V případě státu tuto možnost daňový poplatník nemá a stát tak není nucen reagovat na
potřeby trhu. Ovládne-li tedy stát nějaké odvětví, vnáší do něj zákonitě neefektivitu.
Jakýkoliv kompromis mezi volným trhem a centrálním plánováním tak anarchokapitalisté
odmítají.76
Stejně jako vše ostatní i soudní a policejní moc anarchokapitalisté chtějí ponechat
v rukou soukromníků. Tvrdí, že státní policie je nemorální, jelikož je placena z daní.
Anarchistický pohled na daně je samozřejmě negativní. Soukromý sektor by byl lépe
schopen alokovat zdroje na ochranu občanů. Dále argumentují, že se ve státu k moci může
dostat tyran, který tak získá nad státní policií moc. Ostatně se tak již v historii stalo
několikrát

v různých

v anarchokapitalistické

státech.77

Na

společnosti,

druhou
pokud

by

stranu
byla

toto

riziko

ochrana

vůbec

nehrozí
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v rukou

soukromníků.78
Anarchokapitalismus je tedy ideologický směr, který se snaží spojit dva na první
pohled zcela odlišné principy. Princip anarchie, tedy absenci státu a princip kapitalismu,
tedy volný trh a soukromé vlastnictví. Kontroverznost tohoto směru tvoří především jeho
anarchistická složka a touha v přesunutí všeho do soukromého sektoru. I z toho důvodu
jsou anarchokapitalisté poměrně „okrajovým druhem“.

2.3 Libertarianismus
„Vláda je nejlepší, když vládne nejméně,“ je citát, který pronesl Thomas Jefferson.
Libertariánský myslitel Henry David Thoreau tuto myšlenku aplikoval ke svým vlastním
anarchistickým hodnotám a citát upravil na „Vláda je nejlepší, když nevládne vůbec“. Asi
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nejpodstatnějším principem libertarianismu je individualismus a podle Thoreaua vedou
individuální rozhodnutí občanů k tomu, co sami považují za správné nezávazně na
požadavcích společnosti a práva. Právě tyto principy vedly podle Thoreaua k ukončení
otroctví v Americe, které bylo zcela legální a společností přijímáno.79
Benjamin Tucker pak prosazoval myšlenku soužití autonomních individuí bez
nebezpečí, konfliktu a bezpráví. Toho lze dosáhnout například racionalitou. Každý konflikt
lze vyřešit racionální diskusí. Dále je důležité najít nějaký mechanismus, skrze který
mohou jednotlivé individuality žít v harmonii. Někteří libertariáni věří, že toho lze
dosáhnout skrze systém tržní výměny. Individuality mají právo vlastnit, co sami vyrobí, ale
zároveň jsou nucené spolupracovat s ostatními. Jinými slovy prosazují principy volného
trhu a volného obchodu.80
V první polovině 20. století byl jedním z nejzásadnějších libertariánských teoretiků
americký ekonom a sociolog William Graham Sumner. Zastával ekonomický princip
Lasser-faire a roli státu vnímal jako ochránce mužského majetku a ženské cti. Tvrdil, že
neomezené možnosti v otázce vlastnicví majetku vedou k vyššímu řádu a že společnost
založena na vzájemné dohodě jejích členů vede k vyššímu individuálnímu rozvoji.81 V téže
době byla v USA také anarchistka Emma Goldmanová. Rudá Emma, jak se jí říkalo,
navázala na Sumnerovu myšlenku minimálních zásahů státu a říká, že stát by neměl ani
chránit občany. Goldmanová byla anarchistkou, tudíž měla na roli státu radikálnější
názory. Její definice anarchismu je „Svoboda, která je neomezena člověkem vytvořenými
zákony“. Opovrhovala jakoukoliv formou cenzury a prosazovala myšlenku individuální
svobody.82
Goldmanová se prakticky celou svou aktivistickou kariéru snažila bránit
neomezenou možnost svobodného projevu. Zorganizovala několik konferencí, které byly
zaměřeny na svobodu projevu a jeho nutnosti. A dokázala ovlivnit několik dalších
myslitelů včetně Rogera Baldwina, zakladatele Unie amerických občanských svobod.
Baldwin se po poslechu její přednášky v roce 1911 už nepustil libertariánských myšlenek a
ideálů. Sám pak bránil svobodu projevu během první světové války. Ačkoliv tedy byla
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Emma Goldmanová anarchistkou, měla velký vliv na formování libertariánských
myšlenek.83
Jedním z nejdůležitějších principů libertarianismu je svoboda slova. Jakákoliv
cenzura je pro libertariánsky myslící lidi zcela nepřijatelná. Jistá míra cenzury však
existovala vždy a všude. V totalitních režimech je cenzurováno prakticky vše, co není
výslovně dovoleno a v autoritářských režimech je cenzurováno vše, co by mohlo poškodit
vládnoucí establishment. Dokonce i v demokratických, a tedy ve svobodných režimech
funguje jistá míra cenzury. V současné Americe jsou v televizích a rádiích mnohdy
cenzurována sprostá, hanlivá a jinak nepřijatelná slova. Libertariáni odmítají i tento druh
cenzury za účelem „disciplinování americké společnosti“. I malá a pro mnoho lidí
pozitivní cenzura je pro libertariány neakceptovatelná. Jedná se o přesně ten typ
rodičovského vládnutí, který je pro ně nežádoucí.84
Od konce 19. století se v Americe objevovaly tendence autorit potlačovat svobodu
projevu. Argumentem pro to bylo, že státní moc v některých oblastech, jako je například
ekonomika, není limitována prvním dodatkem americké ústavy. Tento dodatek deklaruje
mimo jiné svobodu projevu pro každého občana USA.85 Charles Warren, právník a držitel
Pulitzerovy ceny, upozornil Američany, že určité chování může jistým způsobem poškodit
Ameriku a pomoci nepříteli kvůli rozvoji moderních komunikačních technologií. Tvrdil, že
by federální vláda měla mít moc potrestat každého, kdo podkopává autoritu a efektivitu
Spojených států amerických, ať už to je skrze pravdivá, nebo nepravdivá tvrzení.86
Poměrně časté byly názory, že během válečného stavu je jistá míra potlačení
svobody slova v pořádku, jestliže je tak učiněno v zájmech státu. Pokud cenzurovaná řeč
mohla v rukou nepřítele poškodit stát, pak její cenzuru většina lidí schvalovala. Objevovaly
se však i názory, které obhajovaly potlačování svobody slova i v časech mírových. Jedním
ze zastánců těchto názorů byl například americký politolog Edward Samuel Corwin, pro
kterého byly nejdůležitější zájmy státu. V zájmu dobrého fungování státu a obecného blaha
je jistá míra cenzury pro něho akceptovatelná. Pokud by měl nějaký svobodný projev
způsobit „sociální zlo“, je žádoucí ho zakázat. Nejčastějším argumentem těchto lidí bylo,
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že svoboda projevu nemá vyšší právní ani morální status než zákony a smlouvy.87
Libertariáni by se tedy dali popsat jako lidé, kteří si vybírají, co udělají a zároveň
lidé, kteří jsou oné volby schopni. Nejsou limitovaní autoritou a naplno rozvíjejí svoji
svobodu tak, jak ji sami vnímají. Princip, že každý člověk by měl mít právo přístupu ke
zdrojům nezbytným k participaci ve společnosti nemusí nutně představovat konstituční
ideál. Ačkoliv tato myšlenka zní logicky a chvályhodně, naplnitelná je pouze tehdy,
poruší-li se minimálně dílčím způsobem svoboda jednotlivce v zájmu kolektivu.88
Někteří sociologové a libertariáni tvrdí, že materiální nerovnost signifikantně
ohrožuje svobodu projevu. Jiní s tímto tvrzením však nesouhlasí. Tito myslitelé naopak
tvrdí, že efekt vlivu peněz na politiku je triviální, nebo dokonce pozitivní. Pokud by vztah
mezi soukromým vlastnictvím a svobodou projevu signifikantně neovlivňoval volný trh,
mohou budoucí libertariáni odsunout otázku projevu a majetku na druhou kolej v
interpretaci prvního dodatku americké ústavy. Současní libertariáni by však neměli
tolerovat učení, které tyto problémy zveličuje. Svoboda jednotlivce ve všech směrech musí
být jejich hlavním cílem. Budoucí libertariáni musí také přijít s poněkud sofistikovanějším
konceptem politické svobody a politické rovnosti. Musí přijít s takovým konceptem, který
počítá s tím, že ekonomické a sociální politiky mají značný vliv na demokratický proces.
Libertariánské učení nezakazuje státní zásahy do jednotlivých politik nijak kategoricky za
žádných okolností, na rozdíl od anarchokapitalismu. Politická rovnost neznamená, že by
každý občan měl mít stejnou politickou moc, jelikož by takový požadavek znamenal, že
vláda musí uměle dorovnat veškeré rozdíly mezi občany. Naprostá rovnost je tedy nejen
nežádoucí, ale především neuskutečnitelná.89
Z toho lze usoudit, že od druhé poloviny 19. století probíhá neustálý boj za svobodu
slova, neustálá debata o tom, jestli a do jaké míry by měla svoboda slova platit. A tyto
myšlenky jsou aktuální i dnes. Stačí si vzpomenout na velice kontroverzní směrnici
Evropské unie z jara 2019. Kontroverze se týkala konkrétně článku 13, jehož hlavním
principem je ochrana autorských práv umělců. Snaha EU je taková, aby se na sociálních
sítích nešířila volně díla, která si nárokují nositelé autorských práv. Směrnice s sebou
přivedla velkou vlnu odporu a petice proti ní má již více než 5 milionů podpisů.
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Nejčastějším argumentem odpůrců směrnice bývá právě to, že by se mohlo jednat o
cenzuru internetu a že je tímto zásadně narušena svoboda slova.90 91
K tématu libertarianismu přispěl i americký ekonom Daniel Bruce Klein, který
napsal tři eseje o libertarianismu, přičemž v té první se věnuje především nežádoucím
důsledkům rodičovského chování státu. Jednou ze základních premis libertarianismu je, že
jednotlivec ví nejlépe, co ho znepokojí. Není proto nezbytné vychovávat skrze různá
omezení, například věková. Libertariáni totiž přirovnávají některá státní omezení
k rodičovské kontrole. Stát podle nich supluje roli rodiče a to je podle nich špatně.
Příkladem je například kritika spotřební daně z cigaret. Hlavní motivací zvyšování této
daně je odnaučit lidi kouřit. Podle libertariánů stát nemá v těchto otázkách suplovat roli
rodiče a má nechat na samotných lidech, jestli chtějí s kouřením skončit.92
Do kategorie „státního rodičovství“ řadí libertariáni například povinnost nosit
helmu na motorce nebo nutnost se v autě připoutat. Jsou to podle nich věci, na které by si
měl člověk myslet sám. Koneckonců nepřipoutáním člověk ohrožuje pouze sám sebe.
Problém vidí i ve státech, které limitují gamblerství, aby se na něm lidé nestali závislí. A
nelíbí se jim ani regulace jiných závislostí, tedy například ilegalita drog.93
Každý člověk je v libertariánském pojetí svobody kapitánem své vlastní lodi a
každý otáčí svým vlastním kormidlem. Omezení typu: „Abys mohl hrát tuto hru, musíš být
alespoň 16 let starý“, jsou proto naprosto neakceptovatelná a vnímaná jako velký zásah do
svobody jednotlivce. Lidé jsou schopni něčeho dosáhnout, protože věří, že jsou schopni
něčeho dosáhnout. Rodičovský přístup státu jim však říká, že schopni nejsou, a proto musí
rozhodovat za ně. Pokud bude s někým jednáno jako s dítětem, bude se jako dítě chovat.
Pokud bude s někým jednáno jako s dospělým, bude se chovat jako dospělý člověk. I proto
libertariáni naprosto schvalují řecký systém, kde konzumace alkoholu není věkově
omezena tak striktně jako například v USA. Věkové omezení alkoholu vnímají opět pouze
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jako onen rodičovský přístup státu ke svým občanům.94
Pokud za nás rozhodnutí činí někdo jiný, začneme dodržovat zvyky, o kterých
nevíme, proč je dodržujme. Jednoduše žijeme ze dne na den, aniž bychom v sobě měli
nějakou kapitánskou obezřetnost. Již nejsme kapitánem své vlastní lodi a naše aktivity tak
postrádají vyšší smysl. Pokud vláda určuje, co je správné a co je špatné a vyžaduje naši
poslušnost, mohou si lidé uvědomit, že vláda formuje názory lidí a vytváří jejich
každodenní zvyky.95
Daniel Klein, autor esejí o libertarianismu, přinesl do diskuse otázku. Máme v autě
zapnuté pásy, protože je to povinné, nebo protože dodržujeme bezpečnostní zásady? Bez
této povinnosti je člověk rád, že si může v autě zapnout pás. S povinností se v autě
připoutávat si pak ale někteří lidé pás úmyslně nezapínají, jelikož to vnímají jako jistý
symbol vzdoru. A stejný efekt se dá podle Kleina aplikovat na užívání drog a na
sebevraždu. Jestliže neužívám drogy, dělám to proto, že jsem to vyhodnotil jako špatný
nápad, nebo proto, že mi to nařídil zákon nebo společenská norma? A pokud se rozhodnu
drogy užívat, je to proto, že chci skutečně užívat drogy, nebo tím pouze vyjadřuji
neposlušnost? Jestliže je žena věrná svému muži, je to proto, že jí to manžel přikázal, nebo
ho miluje a respektuje? Pokud nechci spáchat sebevraždu, dělám to proto, že si vážím
svého života, nebo poslouchám zákony? Zakázat nějakou aktivitu je často pro lidi dobrým
důvodem ji provozovat.96
V libertariánském vnímání věcí může tedy prohibice často vytvořit největší motiv
pro účast. Známý americký ekonom Thomas Schelling tvrdí, že lidé často porušují pravidla
ne proto, že podlehli pokušení, ale proto, že tím jaksi bojují za svobodu v rozhodování.97
Prohibice může eliminovat pokušení páchat zločinné aktivity, ale nemůže eliminovat
pýchu. Sebeovládání nemůže být zavedeno prohibicí.98
Daniel Klein pak aplikuje svoji teorii o rodičovském přístupu státu na spolužáka z
vysoké školy. Tento člověk prý kdysi zkusil kokain. Jedním z motivů této zkušenosti pro
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něho byla zvědavost, ale také fakt, že to bylo ilegální. Viděl v tom jakési dobrodružství
zkusit něco ilegálního. V tom tedy Klein vidí svoji teorii, že prohibice je živnou půdou pro
tyto pokusy. Pokud by byl kokain legální, jeho užívání by se samo zredukovalo, jelikož by
pro uživatele nebylo tak atraktivní. Zmizel by z toho jakýsi rituál svobody. Koneckonců
pokud si vybavíme jednu z nejznámějších prohibic v historii, tedy prohibici alkoholických
nápojů v USA mezi lety 1920-1933, zjistíme, že její zamýšlený účel se minul účinkem.

99

Historik Thomas M. Coffey se k situaci vyjádřil ve své knize poněkud ironicky. „Jak může
stejná metoda, která totálně selhala v potlačení alkoholu, a naopak měla za následek jeho
větší užívání, být nyní aplikována v boji proti drogám?“100 101
Klein se následně ve své eseji dívá na prodávání. Prodávání zboží je ve své
podstatě dobrá a společensky prospěšná věc. To platí i pro prodej kokainu. Ale prodej
kokainu je ilegální a podle mnoha lidí nemorální. Stejně tak je podle většiny lidí nemorální
krádež nebo násilné přepadení. Porovnávání násilného přepadení s prodejem například
bonbonů však zní komicky, ale s prodejem drog nikoliv. Morálka se v těchto věcech odvíjí
na základě práva. Z toho důvodu se společnost špatně dívá na muže, který využije služeb
prostitutky, nebo na ženu, která podstoupí interupci v zemi, kde jsou potraty ilegální.102
Známý ekonom Friedrich Hayek napsal, že víra v individuální zodpovědnost je
vždy silná, pokud lidi věří v individuální svobodu.103 Tato věta se dá nejlépe interpretovat
tak, že každý člověk by měl být zodpovědný za své chování a činy. Opilý hlídač je
zodpovědný za to, co se stalo během jeho směny. Daniel Klein rozlišuje mezi osobní
zodpovědností a individuální zodpovědností. Osobní zodpovědností je myšleno to, že je
člověk zodpovědný za své chování – jak moc je člověk spolehlivý, důvěryhodný a jak se
na něho mohou ostatní spolehnout. Důraz na tyto vlastnosti pak souvisí s individuální
zodpovědností, tedy s onou situací, kdy má hlídač na starosti areál, který musí uhlídat.
Individuální zodpovědnost rozvíjí osobní zodpovědnost. Jestliže máme na starosti nějaký
konkrétní projekt, musíme být spolehliví, aby vše vyšlo a abychom podobné úkoly
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dostávali i v budoucnu. Osobní zodpovědnost naopak zvyšuje apel na individuální
zodpovědnost, a tedy i na svobodu.104
V souvislosti se svobodou Klein zdůrazňuje tradiční právní konvence jako jsou
vlastnictví, dohoda a smlouva. I když zde existuje jistá nejednoznačnost v pojmech,
principy svobody jsou jasné a srozumitelně zavedené. Ve Spojených státech jsou principy
svobody nejlépe obhajovány libertariánským hnutím. Státní politiky evidentně do svobody
zasahují, ať už se se jedná o drogovou prohibici, nutnost receptu na některé léky, omezení
v sexuálních službách, omezení licencování, majetkové a cenové kontroly, zdravotní a
bezpečnostní regulace, antimonopolní opatření, omezení importu, antidiskriminační
zákony v soukromém sektoru nebo omezení držení střelných zbraní. Většina z těchto
omezení jsou většinově akceptovatelná a rozumná. Autorova pointa zde je v tom, že
podobná omezení do svobody zasahují, ačkoliv to nutně nemusí znamenat, že je to
špatně.105
Libertariáni většinou považují daně za zásah do svobody jednotlivce. Výběr daní a
jejich následné přerozdělení na sociální zabezpečení je podle nich nemorální. Přehlížejí
však často dimenzi zodpovědnosti. Pokud by vláda vybírala stejné daně jako doposud, ale
místo přerozdělení naskládala vybrané peníze na hromadu a zapálila je, bude to podle
libertariánů minimálně stejně škodlivé pro svobodu jako jejich přerozdělení. Svoboda a
individuální zodpovědnost jsou však historicky propojeny. Jsou především morálně
propojeny. Individuální zodpovědnost znamená spolehlivost. Svoboda i individuální
zodpovědnost se pak týkají vztahu občana s vládou.106
V ideální utopické libertariánské společnosti funguje absolutní svoboda a absolutní
individuální zodpovědnost. Absolutní svoboda by znamenala svobodu vlastnictví, souhlasu
a smlouvy mezi soukromými aktéry. Vláda by udržovala a vymáhala právní řád, ale
neobtěžovala by občany zbytečnými daněmi, které nejsou potřeba pro financování
ochranných služeb. Vláda by tedy trestala zločince, vymáhala odškodnění a chránila
občany, ale neposkytovala by jim žádné další benefity. V libertariánské utopii tak mají
svoboda a individuální zodpovědnost své extrémní hodnoty. Stát zde plní pouze roli
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ochránce, který dohlíží na bezpečí svých obyvatel.107
Robert Nozick tvrdí, že primární funkce státu v klasicky liberálním slova smyslu je
především ochrana občanů a vynucování dohod. Tato představa ochranářského státu je
často

označována

pojmem

minimální

stát,

proto

Nozick

přichází

s termínem

ultraminimální stát. Ultraminimální stát si nárokuje monopol pro veškeré užívání síly
kromě nutné sebeobrany jednotlivce nebo obrany druhé osoby. Tyto služby jsou však
poskytovány pouze těm, kteří si za státní ochranu zaplatí. Lidé, kteří si státní ochranu
nekoupí, ji také nedostanou. V tomto systému dostanou všichni daňový voucher, který
mohou použít pouze na koupi státní ochrany od ultraminimálního státu.108
V libertarianismu musí jít určité aspekty morálky stranou v zájmu racionality a
spravedlnosti. Není zde žádné morální převažování, které by vedlo k většímu sociálnímu
dobru. Není zde ospravedlnitelná oběť někoho pro dobro jiných, jako je tomu například
v utilitarismu.109 Jedná se o myšlenku, že jsou na světě různorodé individuality s osobními
životy a žádná z nich by neměla být obětována druhému. Zároveň to však také vede
k jistému libertariánskému omezení, které zakazuje agresi vůči jiným osobám. A právě
proto, že v libertarianismu musí jít v určitých aspektech morálka stranou, musí být brána
vážně idea, že individuality nejsou sobě navzájem zdrojem příjmů. Nejlepší vysvětlení
libertariánské morálky je tedy to, že každý člověk je jiný a má svůj vlastní životní cíl.
Nikdo se nemusí obětovat v zájmu benefitu ostatních.110
Princip neagrese je tedy v libertariánském pojetí vnímán jako nejvhodnější i
v mezinárodních vztazích. Agrese je v zásadě považována za nelegitimní jak mezi
individualitami, tak mezi národy. Jediný legitimní důvod pro agresi je obrana a ochrana.
To platí jak pro individuální, tak pro mezinárodní dimenzi. Princip neagrese nezakazuje
užití síly proti straně, která představuje hrozbu i v momentě, kdy je naprosto nevinná.
Libertariánské principy zakazují užití násilí proti nevinným osobám, ale nevinné hrozby
jsou zcela něco jiného. Nevinná hrozba je někdo, kdo je omylem vtržen do situace, kdy
neúmyslně ohrožuje jinou osobu. Nozick přikládá příklad: Pokud bych byl na dně hluboké
studny a osoba B na mě hodila nevinnou osobu C, osoba C se stává nevinnou hrozbou,
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jelikož mě svým pádem ohrožuje a já jsem tak oprávněn ji zneškodnit za užití násilí.111
Podobnou výjimkou je nevinný štít. Jestliže se chystám použít násilí, abych
zneškodnil nepřátelský tank, který mě ohrožuje, ale před tankem stojí nevinná osoba, která
ho svým postojem chrání, jsem oprávněn proti této osobě – nevinnému štítu – použít násilí,
abych mohl zničit onen tank. Pokud však použiji násilí proti nevinnému štítu, stávám se
pro něho nevinnou hrozbou a on tak může použít násilí proti mně.112
Nozick se zabývá také otázkou rovnosti. Rozdíly mezi těmi nejmajetnějšími a
nejchudšími jsou vcelku evidentní. Do jaké míry je však morální a spravedlivé, aby tyto
rozdíly narovnávala nějaká vyšší moc, kterou může být například stát? Jestliže člověk
nabyl svého majetku legitimní cestou, je jeho požadavek na vlastnictví legitimní. To ovšem
neznamená, že nemůže prokázat solidaritu s méně majetnými. Ta by však měla být na bázi
dobrovolné volby, nikoliv na bázi povinnosti. Rovnost a spravedlnost nemusí být za
každou cenu kompatibilní.113
Bernard Williams ve své eseji rozebírá rovnost na příkladu zdravotní péče. Ve
většině společnostech je podmínkou pro poskytnutí zdravotní péče, aby byl žadatel nějak
nemocný. Není to však dostatečnou podmínkou, jelikož zdravotní péče stojí peníze. Další
podmínkou pro získání zdravotní péče se tak stává nutnost mít dostatek peněz. Nastává zde
tedy nerovnost mezi bohatým nemocným a chudým nemocným. Nastává situace, kdy dva
různí lidé potřebující stejnou zdravotní péči nedostávají stejnou péči.114
Nozick následně tuto analogii rozebírá. Williams tedy tvrdí, že jediným řádným
kritériem pro poskytnutí zdravotní péče je pacientova potřeba zdravotní péče. Podle této
logiky pak ale jediným kritériem pro poskytnutí služeb kadeřníka je potřeba nového účesu.
Pokud se člověk stane kadeřníkem, aby poznal různé lidi a povídal si s klienty, má právo
obsluhovat pouze ty, se kterými se mu dobře povídá? Pokud se člověk stal kadeřníkem,
aby si vydělal peníze na školu, má právo stříhat pouze majetné, kteří platí vysoké
spropitné? A v čem jsou služby lékaře jiné? Proč mají být jeho služby alokovány za
účelem dosažení nějakého vyššího cíle zdravotní péče? Jeden z rozdílů mezi lékařem a
kadeřníkem je ten, že lékaře platí společnost, proto by měl své služby poskytovat všem.
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Proč ale musí být lékař placen společností? Pravděpodobně proto, že zdravotní péče je
potřebná a důležitá. Co si tedy Nozick vzal z Williamsovo eseje je, že společnost jako
celek musí mít nějakou provizi pro důležité potřeby všech jejích členů. Pro toto tvrzení
však Williams nenechává žádný argument. Zajímá ho pouze způsob distribuce služeb, ale
už si vůbec nevšímá původu těchto služeb. Kdo onu službu poskytne a komu se ji rozhodne
poskytnout.115
Zdá se, že logickým cílem mnohých teoretiků je rovnost příležitostí. Toho lze
dosáhnout dvěma způsoby. Buďto zhoršíte příležitosti těm, kteří jich mají více, nebo
zlepšíte příležitosti těm, kteří jich mají méně. Druhá možnost, tedy navýšení příležitostí
těm méně šťastným, ovšem stojí nějaké peníze, a tudíž znamená zhoršení situace pro jiné.
Jinými slovy těm, kteří jsou majetní, bude část majetku zabavena, aby se mohla zlepšit
situace těm méně šťastným. Jenže majetek bohatým nemůže být zabaven pouze proto, že
jsou bohatí, i když by to znamenalo rovnost příležitostí pro jiné. Pro ochranu rovnosti
příležitostí tedy zbývá možnost přesvědčit majetné, aby se části svého majetku vzdali na
základě dobrovolné solidarity.116
V otázce rovných příležitostí je často používaná alegorie se závodem. Spravedlivý
závod je takový, kde všichni začínají na stejné startovní čáře. Pokud by někdo začínal blíže
cílové čáře, bylo by to nespravedlivé. Pokud by někdo v průběhu závodu musel nosit těžké
závaží, bylo by to rovněž nespravedlivé. Ale život není závod, ve kterém všichni závodíme
pro nějakou cenu. Není zde žádný sjednocený závod, ani žádný rozhodčí. Místo toho jsou
zde různé osoby, které dávají jiným osobám různé věci. A ty, kteří dávají, obvykle zajímá
především to, co z toho mohou získat. To se tedy může zdát mnohým jako
nespravedlnost.117
Nozick však poznamenává, že majetná osoba, která někomu poskytne část svého
majetku, to většinou dělá proto, že za to očekává zboží nebo službu. Tato osoba nikoho
nediskriminuje a byla by ochotna poskytnout část svého majetku komukoliv jinému, kdo
by byl schopen uspokojit její potřeby. Může se pak zdát jako nespravedlnost, že jedna
strana je schopna uspokojit jisté potřeby více než strana druhá. Protože často
nediskriminuje mezi lidmi, od kterých žádá služby, jestliže požadovanou službu obdrží, byl
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by dárce v případě rovnosti příležitostí za těchto okolností značně znevýhodněn. Nemohl
by si totiž vybrat toho, kdo jeho potřeby uspokojí lépe, ale musel by se spokojit s tím, kdo
na něho zbyde. Bylo by tedy spravedlivé, pokud by byla ignorována způsobilost lidí
poskytnout jisté služby za účelem nastavení rovnosti příležitostí?118
Pokud by tedy osoba s většími příležitostmi neexistovala, dárce by si vybral osobu
s menšími příležitostmi, jelikož by v ten moment pro něj představovala nejlepší možnost.
Nozick používá alegorii s dvěma planetami. Představme si situaci dvou planet, kde existují
odlišné společnosti s odlišnými příležitostmi k dosažení odlišných cílů. Myšlenka, že ta
horší planeta s menšími příležitostmi by měla být více dotovaná je stejně spravedlivá, jako
že by měla být více dotovaná lepší planeta. Osoba s menšími příležitostmi by se měla lépe
v případě, pokud by osoba s většími příležitostmi neexistovala. Taková osoba je totiž často
vnímána jako někdo, kdo v příležitostech ostatním často brání. Další Nozickova analogie
souvisí s lidským vzhledem. Jestliže si muž vybírá partnerku mezi dvěma ženami, vybere
si tu, která se mu líbí více. Může mít hezčí obličej, lepší postavu, nebo být inteligentnější
než ta druhá. Má tedy lepší startovní pozici. Ospravedlňuje to tu druhou, aby po
společnosti žádala proplacení plastické chirurgie, která by jí vylepšila vzhled? Bylo by
naopak spravedlivé té hezčí ženě poněkud znetvořit obličej, aby se šance žen vyrovnaly? 119
Podle Nozicka a všech ostatních libertariánů není ospravedlnitelný žádný stát, který
je dražší než stát minimální. Libertariáni si uvědomují, že lidé jsou odlišní. Na světě nejsou
dva totožní jedinci. Lidé mají různé zájmy, různé touhy, různé potřeby a různé preference.
Člověk je tedy především individualita s individuálními potřebami. Je tedy nutné na
člověka nahlížet jako na individualitu. Právě to je jedním ze zásadních důvodů, proč
libertariáni odmítají centrální řízení státu. Centrální rozhodování nepočítá s člověkem jako
s jednotlivcem, ale jako s jedním z mnoha.120
Například John Rawls, kterého můžeme označit jako socialistického politického
filozofa, zastává princip distributivní sociální spravedlnosti. Tedy přerozdělování
prostředků potřebným na náklady majetnějších.121 Problém ale nastává v otázce, jakým
způsobem budou prostředky alokovány. Rawls vidí řešení v sociální kooperaci, tedy
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v systému, ve kterém se potřební přirozeně naleznou. Pokud by však existovala dokonalá
sociální kooperace, nebyla by zde nutnost ani poptávka po distribuční spravedlnosti.
V systému sociální spolupráce pak často může dojít k situaci, že člověk obdrží prostředky
bez jakýchkoliv zásluh. Nozick vidí jako spravedlivější systém bez sociální kooperace, ve
kterém by prostředky získával člověk pouze za zásluhy. Dá se s nadsázkou usoudit, že
takovým systémem je kapitalismus.122
Předpokládejme, že je sociální kooperace založena na dělbě práce. Různí lidé mají
různé dovednosti a specializace. Každý pracuje jednotlivě a snaží se do výrobního procesu
přispět vlastními schopnostmi. Následně je produkt dále transformován ostatními členy
společnosti, kteří mají jiné dovednosti, dokud nedosáhne finální formy, která je pak
připravena pro spotřebitele. Lidé tedy spolupracují na výrobě věcí, ale pracují samostatně.
Nozick si pokládá otázku, jakou roli v takovém systému hraje Rawlsova teorie
spravedlnosti. Nabízí se logická odpověď, že by měla nastavit kritéria pro trh, aby se na
něm vyskytovaly spravedlivé ceny. Problém však Nozick vidí v tom, že lidé si dobrovolně
zvolí, že chtějí koupit daný produkt a druhá strana jim ho dobrovolně prodá. Obě strany
uzavřou dobrovolný obchod, při kterém je cena odsouhlasena oběma stranami. Jaký smysl
má pak nějaká regulace, která by tuto dohodu o obchodu zakazovala? Nozick na toto
odpoví v libertariánském duchu – žádný.123

3 Strana svobodných občanů
3.1 Stát
Svobodní mají na stát tradiční pravicový pohled, to znamená, že prosazují
minimální stát. Stát by měl především zajišťovat bezpečí a individuální svobodu svých
občanů. Stát garantuje vlastnické právo a uspořádané vztahy mezi lidmi a je oprávněn a
povinen řešit spory občanů. Stát musí být spravedlivý, jestliže tedy používá nepřiměřené
prostředky k naplnění svých cílů, je jeho legitimita zpochybněna.124
Stát rozhodně není protikladem občanské společnosti v populistickém slova
smyslu. Stát a lid nejsou v antagonickém vztahu. Politické struktury nemohou být
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nahrazeny žádnou jinou alternativou. Svobodní vnímají stát jako nezbytnou součást
občanské společnosti, jeho angažmá v životech jednotlivce by však mělo být značně
omezeno.125 Prosazování minimálního státu je však daleko od žádného státu
v anarchistickém slova smyslu. A to i přesto, že je ve straně několik členů, kteří se podle
Petra Macha otevřeně hlásí k anarchokapitalismu, tedy k teoretickému směru, který stát
naprosto zatracuje.126
Minimální stát v pojetí Svobodných znamená takový stát, který bude jednat pouze
v oblastech, ve kterých je to nezbytné. Jsou jisté instituce, které by vždy měly zůstat
v rukou státu, ať už se jedná o soudnictví, systém bezpečnosti nebo například
zdravotnictví. V jiných oblastech, například v ekonomice, by stát měl být přítomen, ale
měl by se vyhnout přílišným regulacím. Stát tak má v zásadě pouze dohlížet na
hospodářství, nikoliv do něho přehnaně zasahovat. Tato role státu přímo pramení z hlavní
hodnoty, kterou Svobodní mají, tedy svobodu jednotlivce.127 Přílišné regulování a
zasahování státu do oblastí, které by měli podle Svobodných být soukromé, omezuje
svobodu jednotlivců.128 129
Suverenitu státu vnímají Svobodní jako výsledek historické kontinuity. Ačkoliv
podle listiny základních práv a svobod je stát založen na demokratických hodnotách a
nesmí být vázaný na jednu konkrétní ideologii nebo náboženství 130, filosoficky podle
Svobodných neutrální není. Stát, který není suverénní, nelze považovat za stát. Státní
suverenitu od státu proto nelze oddělit. Žádná instituce nemůže být suverénnímu státu
nadřazena a stát tak může nezávisle vykonávat vlastní rozhodnutí. To ovšem neznamená,
že stát nemůže přijmout jakýkoliv mezinárodní závazek na základě dobrovolnosti.131
Vnímání státu se u Svobodných prakticky nezměnilo od jejich vzniku, tedy od roku
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2009. V současném programu je tato kapitola stále stejná.132

3.2 Evropská integrace
V otázce zahraniční politiky je pro Svobodné důležitý pojem svrchovanost. Právě
nerespektování suverenity států v historii vedlo k většině válečným konfliktům. Koncept
svrchovanosti je efektivním nástrojem, aby vedle sebe existovaly v míru velké a malé
národy. Svrchovaností Svobodní vnímají, že se žádný stát nemůže vměšovat do
vnitrostátní politiky jiného státu. To ovšem neznamená, že spolu státy nemohou
spolupracovat na principu dobrovolnosti. Uzavírání mezinárodních dohod o různých
druzích spolupráce je žádoucí. Vnější intervence do suverénního státu je tak legitimní
pouze tehdy, poruší-li daný stát suverenitu jiné země.133
K Evropské unii mají Svobodní negativní vztah. Není tomu tak proto, že by
z principu odmítali mezinárodní spolupráci, ale mají negativní vztah konkrétně k Evropské
unii. Stávající pokus o evropskou integraci je špatný. Evropská unie trpí zásadním
demokratickým

deficitem

a

není

tak

možné

suplovat

demokracii

evropským

parlamentem.134 Jak píše ve své knize Petr Mach, zakladatel a dlouholetý bývalý předseda
strany, demokracie skvěle funguje na národní úrovni. Dominantním dělítkem rozdílných
zájmů je na národní úrovni pravicové a levicové přesvědčení, které v nadnárodní úrovni
mizí, respektive není tím hlavním faktorem. Navíc je rozhodování v Bruselu příliš
vzdálené a odpovědnost příliš rozptýlena. Každý, kdo má alespoň minimální povědomí o
fungování Evropské unie ví, že důležitými orgány EU jsou Evropský parlament, Evropská
komise, Evropská rada a Rada ministrů. Kdo má však odpovědnost za konkrétní směrnici
je již podle Petra Macha příliš nejasné.135
Petr Mach tvrdí, že v Evropském parlamentu existuje něco jako neformální
opoziční smlouva mezi evropskými stranami hlavního proudu. Z toho důvodu zde veškeré
návrhy prochází velice hladce. Sami europoslanci mají kolektivní zájem na posilování
vlastních pravomocí. Proto nehledě na to, z jaké pocházejí frakce, podporují prohlubování
evropské integrace. V zásadě v Evropském parlamentu neprobíhá žádná soutěž několika
stran, ale spíše rozhodování jednoho kartelu stran. Evropští poslanci mají sice pravomoc
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volit členy Evropské komise, ale zde nemají úplně svobodnou volbu. Od Lisabonské
smlouvy musí při volbě komisaře být přihlíženo k způsobilosti a evropanství136, což Mach
interpretuje jako zásadní překážku pro kohokoliv, kdo by měl zájem o reformu Evropské
unie. V těchto i dalších věcech vidí Petr Mach zásadní demokratický deficit v Evropské
unii.137
Svobodní vnímají demokratický deficit Evropské unie jako úmyslný pokus o
odstranění hodnot jako svoboda, demokracie, pluralita názorů, důstojnost člověka nebo
odpovědnost politiků občanům. Hlavním cílem Evropského parlamentu je tuto skutečnost
zamaskovat. Z toho zákonitě plyne velké množství právních norem iniciovaných na úrovni
EU, které jdou proti zájmu občanů, ale i proti zdravému rozumu. Byrokratický aparát
Evropské unie z ní vytvořil stagnující a konkurenceneschopný region, který zaostává za
světem.138
Mnoho lidí chválí Evropskou unii za rozvíjení volného obchodu. Petr Mach a
Svobodní však upozorňují na to, že Evropská unie neprosazuje volný trh, ale vnitřní trh.
Díky společné zemědělské politice EU jsou jednotlivým zemím přidělovány produkční
kvóty a regulovány ceny zboží. Takovéto centrální řízení hospodářství je vnímáno jako
náznaky socialismu a opak volného trhu. Vnitřní trh tak s ideou volného trhu nemá
prakticky nic společného a Mach ho definuje jako ekonomický blok, který podléhá
jednotné regulaci a soutěží s jinými bloky ve velikosti hrubého domácího produktu.139 140
Svobodní říkají, že Evropa nemusí být nutně unifikovaná a centralizovaná, aby
mohla konkurovat politicky, ekonomicky a vojensky. S principem kolektivní obrany
Svobodní naprosto souhlasí, ale chtějí zakládat bezpečnost v rámci Severoatlantické
aliance. Alternativu hospodářské spolupráce vidí především v Evropském sdružení volného
obchodu (dále jen EFTA). Svoboda a demokratické rozhodování jsou pro ně velice
důležité i v otázce evropské civilizace. Právě v principu svobody a dobrovolnosti vidí
budoucnost evropské spolupráce. Z těchto důvodů Svobodní navrhují vystoupení České
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republiky z Evropské unie.141 To je však pouze dlouhodobý cíl. Z krátkodobého hlediska je
hlavním cílem Svobodných prosazovat v EU alternativu ve formě dobrovolného přechodu
na Evropu suverénních zemí, které budou spolupracovat v oblasti volného obchodu a
bezvízového styku.142
EFTA je pro Svobodné ideální východisko evropské hospodářské spolupráce.
V případě českého odchodu z Evropské unie je právě EFTA tou alternativou, která má
zajistit zachování volného obchodu. Zásadní výhody EFTA oproti EU jsou pak především
v nižší byrokracii a v absenci systému přerozdělování dotací. V EFTA není žádné centrální
řízení a systém hlasování považují Svobodní za spravedlivější a transparentnější.143 EFTA
však není jedinou a dostačující alternativou k EU, jelikož sama nedokáže pokrýt veškeré
trhy, o které by Česká republika mohla v případě odchodu z EU přijít. Proto je podstatné,
že je ČR signatářskou zemí dohody o Evropském hospodářském prostoru, který jí
nezávisle na EU zajišťuje přístup na evropské trhy.144 145
Při vzniku strany v roce 2009 bylo hlavním cílem Svobodných Evropskou Unii
reformovat a její opuštění bylo až cílem sekundárním.

146

Dnes jsou však Svobodní

přesvědčeni, že reforma EU není možná a odchod se v této otázce stává jejich primárním
cílem. Mohou za to i zkušenosti z Evropského parlamentu, kde se Svobodným nepodařilo
dosáhnout výraznějšího úspěchu.147
Podle místopředsedy Svobodných Aloise Sečkára je žádoucí volný pohyb osob
nebo volný trh v Evropě. Co však je na EU nežádoucí je výchovný typ socialismu skrze
regulace a dotace. Příkladem je například nová směrnice o autorském právu na internetu148
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nebo nařízení na ochranu osobních údajů GDPR.149 Zákony a směrnice pocházející z EU
považují Svobodní za vysoce nepřehledné a mnohdy za zbytečné. 150 Příkladem takové
nežádoucí regulace je směrnice, která reguluje zbraně. Přesně takovéto zásahy do všedních
záležitostí ze strany EU jsou Svobodným trnem v oku.151
Za nejzásadnější považují Svobodní vztahy se sousedními státy, především pak se
Slovenskem. To má v Evropě podobné problémy jako Česká republika a v kontextu
tradiční sounáležitosti se jeví jako ideální partner pro spolupráci. Česko a Slovensko mají
nejlepší předpoklady pro nalezení společného cíle. Ve vztahu s Polskem pak je potenciál
nalézt konsenzus při snaze o reformu EU na spolupráci rovnoprávných států. Svobodní pak
důrazně nesouhlasí s vůdčí rolí Německa v EU. Ve vztazích s Rakouskem vidí Svobodní
potenciál do budoucnosti, jelikož věří, že postupně bude přibývat společných cílů.152

3.3 Bezpečnost
Zajištění bezpečí a ochrana práv garantovaných ústavou České republiky153 je podle
Svobodných hlavním smyslem a úkolem státu. Stejně tak je primárním úkolem Armády
České republiky bránit území republiky a občany na něm žijící, a to proti veškeré vojenské
i nevojenské hrozbě zvenčí. Armáda musí spolupracovat s dalšími složkami státu a
zúčastnit se pouze těch zahraničních misí, které jsou v souladu s mezinárodním právem.
Každý občan by pak měl mít právo bránit sám sebe, své blízké a svůj majetek. Z toho
vyplývá, že by každý měl mít právo vlastnit zbraň a možnost ji v případě nejvyšší nouze
použít.154
Spravedlivá válka, tedy legitimní konflikt je pouze v případě, když se aktér brání
napadení. Válku je legitimní vést pouze obrannou. Jestliže se pak konflikt přesune na
území útočníka, mám právo vést válku u něj a snažit se zneškodnit dostupnými prostředky
jeho schopnost válčit, jak říká Alois Sečkár. Stejný princip pak Svobodní vidí i
v soukromém životě. Jestliže mě, nebo někoho blízkého někdo napadne, pak mám právo se
149

ŠKORNIČKOVÁ, Eva. Kompletní znění GDPR česky a anglicky. GDPR.cz [online]. Praha, 2016. Dostupné z:
https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/
150
Rozhovor s Aloisem SEČKÁREM, místopředsedou Strany svobodných občanů. Praha 11.04.2019.
151
PÁNEK, Martin. Europarlament zreguloval zbraně. Svobodní.cz [online]. Praha, 2017. Dostupné z:
https://www.svobodni.cz/clanky/panek-europarlament-zreguloval-zbrane/
152
Politický program Svobodných: Svoboda, odpovědnost, spravedlnost. Praha: Republiková kancelář, 2019,
s. 10.
153
ČESKÁ REPUBLIKA. Ústava České republiky. In: . Praha: Česká národní rada, 1992. Dostupné také z:
https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
154
Politický program Svobodných: Svoboda, odpovědnost, spravedlnost. Praha: Republiková kancelář, 2019,
s. 10.

35

bránit i za použití násilí.155
Za ideální východisko v otázce kolektivní obrany považují Svobodní již od roku
2009 Severoatlantickou alianci (dále jen NATO).156 Oproti EU je NATO založeno na
principu konsenzu všech členů, což vede k důslednému respektu ke svrchovanosti
členských států.157 Právě NATO je podle Svobodných ideální východisko pro Evropu, na
základě kterého by se měly budovat mezinárodní vztahy. Snahy o kolektivní obranu
v rámci EU vnímají Svobodní krajně negativně.158

3.4 Občan
Občan je pro Svobodné vrcholem, tím nejdůležitějším. Občana Svobodní vnímají
jako jednotlivce, který má svá práva a dokáže se sám rozhodovat. Občan není pouze
jednotka v systému, jak jej vnímají socialisté a kolektivisté.159 S tím souvisí i pojetí
spravedlnosti. Soudní moc nemůže být nikomu neodpovědná a spravedlnost musí být
závislá na reflexi občanů státu.160
Pojetí občanských práv a povinností se u Svobodných od roku 2009 nezměnilo, a
tak je stále kladen důraz na hodnoty jako je úcta ke druhému člověku, na kterou nelze
uplatňovat politická kritéria.161 Koncept lidských práv je smluvenou konvencí, ze které
nelze odvozovat jakoukoliv politickou filosofii. Základní lidská práva Svobodní vidí v
právu na život, právu na svobodu a právu na vlastnictví. Z toho důvodu se Svobodní
kategoricky staví proti zpochybňování těchto práv sociálními, genderovými, menšinovými,
hospodářskými a environmentálními agendami. Individuální práva je nutné nadřazovat
právům kolektivním a není možné je žádným způsobem oslabovat. Každý člověk je
individuum a je potřeba ho jako individuum brát. Pohlížet na člověka jako na součást
skupiny je špatné.162
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Jak již vyplývá z pojetí státu Svobodných, stát by měl do života jednotlivce
zasahovat co možná nejméně. V poslední době sílí trend státní kontroly občanů ve smyslu
výchovného socialistického přístupu státu. Z toho důvodu je nežádoucí například
kriminalizace drog nebo prostituce. Podobné regulace nikdy problém nevyřešily. Naopak
Alois Sečkár tvrdí, že právě dekriminalizace drog omezí jejich užívání. Zakázané ovoce
chutná nejlépe, tedy spousta lidí se uchýlí k drogám především proto, že chtějí udělat něco
ilegálního. S drogami je hodně spojena kriminalita. To je však zapříčiněno především tím,
že jsou ilegální. Jestliže by prodej drog byl legální, vymizely by drogové mafie a kartely a
na ulicích by po sobě nestříleli jednotliví členové gangu kvůli drogám. Pro toto tvrzení
dodává příklad z americké alkoholové prohibice, která konzumaci alkoholu zásadně
neomezila, avšak dala vzniknout černému trhu. V konečném důsledku to byla právě
prohibice alkoholu, která posílila tehdejší mafii.163

164

Svobodní bojují proti evidování a

shromažďování státních dat o jednotlivcích do datových systémů.165
Občanské svobody jsou pro Svobodné základním pilířem, který omezuje
nadměrnou moc státu. Z těchto důvodů vystupují Svobodní zásadním způsobem proti
omezování svobody slova, svobody shromažďování, a omezování přístupu občanů
k informacím. V současné chvíli Svobodní vnímají některá státní omezení, která se těchto
svobod dotýkají. Jejich cílem je tak upravit státní normy tak, aby byly svobody a práva
občanů omezovány co možná nejméně.166
Vlastnické právo je pro Svobodné právem absolutním. Je naprosto nepřijatelné
jakékoliv vyvlastňování občanů, ať už je to ve prospěch kohokoliv. Vedení podniku
soukromníkem je vždy efektivnější než vedení státem, jelikož soukromník má vždy větší
motivaci zdravě hospodařit v podobě vidiny zisku a obavy ze ztráty. Jakýkoliv státní zásah
proti majetku je neakceptovatelným násilím a jediné, co v této otázce stát může činit, je
majetek občanů chránit.167 Nikdo by neměl mít právo majetek vzít a přerozdělit, a to ani
v případě, že daný majetek někdo jiný potřebuje více. Jestliže má někdo čtyři auta a tři
domy, je pravděpodobné, že takový majetek nepotřebuje. Nikdo však není oprávněn
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takovému člověku dům vzít a dát ho někomu, kdo žádný nemá. To, že má daný občan více
majetku, než potřebuje, je pouze jeho soukromá věc a jenom on sám se může rozhodnout,
jak se svým majetkem naloží. Výjimkou je pouze situace, kdy se k majetku občan dostal
ilegálním způsobem. V takovém případě je legitimní ho majetku zbavit. Ve většině
případech však člověk nabyde majetku způsobem legálním díky svému osobnímu úsilí a
v žádném případě není legitimní mu na majetek sáhnout. Mnohdy je tato nucená solidarita,
známá jako socialismus, pouze symptomem závisti na úspěšného člověka. Svobodní říkají,
že trestat úspěšného člověka za jeho úspěch skrze vyvlastňování majetku nebo progresivní
daň je zcela nelegitimní.168 Tento postoj k soukromému vlastnictví přetrvává u
Svobodných již od samotného vzniku jejich strany a potvrzuje jistou konzistentnost jejich
ideálů.169

3.5 Rovnost
Dalším z principů, které jsou pro Svobodné důležité, je rovnost před zákonem.
Veškeré zákony, které vytvářejí nerovnosti jsou pro ně nepřípustné. Ideálním příkladem
takového zákona je antidiskriminační zákon. Ten totiž paradoxně nerovnosti vytváří a
zároveň ignoruje princip presumpce neviny, bez kterého není možné zajistit spravedlivý
proces.170 Antidiskriminační zákon je založen přesně na tom principu, který lidi rozlišuje
podle příslušnosti ke skupině, nikoliv podle individuálních kvalit.171
Žádoucí je tedy pro Svobodné rovnost příležitostí, nikoliv však rovnost výsledků.
Však už sám italský politolog Giovanni Sartori říkal, že on jako malíř si rozhodně není
roven s Picassem. „Přisuzovat všem kulturám rovnou hodnotu znamená zastávat absolutní
relativismus, který likviduje samotný pojem hodnoty“.172 Alois Sečkar na to navazuje a
říká, že pro Svobodné je důležité, aby všichni občané měli stejné možnosti nehledě na
rasovou nebo genderovou příslušnost. Jak s těmi možnostmi člověk naloží je však už pouze
věc individuální, a právě to činí žádoucí rozdíly mezi lidmi. Rozdíly, které pro někoho
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mohou sloužit jako motivace a pro jiného jako známka individuálních kvalit a úspěchu.173
Stejně tak není v žádném případě podle Svobodných žádoucí inkluze ve školství.174
Ačkoliv je to myšlenka pěkná, v konečném důsledku škodí nejen těm žákům, kterým měla
pomoci, ale i všem ostatním ve škole. Přijetí dětí s různými mentálními poruchami na
základní školu do tříd se zdravými dětmi může mít především negativní důsledky. Bude
vyžadovat více pozornosti učitelky a ta se pak bude moci věnovat méně ostatním žákům.
Látka se bude probírat tempem nejpomalejšího žáka, což negativně pocítí všichni ostatní a
především pak ti nadanější žáci. Jinými slovy: takový žák, kterého do normální základní
školy poslala inkluze, může působit jako brzda pro nadanější žáky. A ačkoliv se učitelka
může tomuto dítěti věnovat více, nedostane se mu takové pozornosti, které by se mu
dostalo ve zvláštní škole. V konečném důsledku na tom nevydělá nikdo, ačkoliv se může
původní myšlenka inkluze tvářit ušlechtile.175

3.6 Daně
Jak jsem již několikrát zmínil, Svobodní usilují o minimální stát. Lidé by měli mít
maximální možnost rozhodovat o svých vlastních výdělcích. Současný systém jim však
tuto možnost do jisté míry podle Svobodných bere. Nespravedlnost daní spočívá mimo jiné
i v podobě různých úlev a výjimek.176 Petr Mach se ztotožňuje s postojem, že čím je daň
menší, tím lépe, musí však být zajištěn chod minimálního státu.177 V zásadě jsou Svobodní
proti systému distribuční demokracie, tedy systému přerozdělování prostředků. Distribuční
demokracie není přípustná ani na státní úrovni, ani na nadstátní úrovni. To je jedním
z pilířů jejich euroskepticismu. To, že má někdo více prostředků, než sám potřebuje,
v žádném případě nelegitimuje stát (ani jiného aktéra), aby mu dané prostředky vzal a
přerozdělil je potřebným. Solidarita by měla být dobrovolná. Jestliže je solidarita
vynucená, již se nejedná o solidaritu, ale o socialismus, který Svobodní nemají rádi.178
Podle člena republikového výboru Svobodných Romana Kříže se do otázky
přerozdělování vkrádá otázka morálky špatným způsobem. Za morální je považován chudý
životní styl a naopak bohatí jsou společností vnímáni jako nemorální jedinci. Spousta lidí
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si řekne, že pokud má člověk více majetku, musel ho získat nelegálním způsobem. Do této
představy se jistě promítá i kus závisti. Nicméně i z těchto důvodů si pak velkou míru
přerozdělování lidé legitimizují morálně. Je morální donutit majetného, aby dal část svého
majetku chudému.179
Svobodní tak chtějí omezit distribuční demokracii zrušením některých daní.
Především tedy těch daní, které považují za nespravedlivé. Příkladem může být daň
z příjmu fyzických osob. Cílem je stát, který lidem nechá většinu peněz, které si vydělali.
Tímto způsobem by se mělo výrazně omezit nespravedlivé přerozdělování prostředků
státem. Další daně, které by Svobodní rádi zrušili jsou ty, které podle nich přinášejí do
státní pokladny jen minimum prostředků. Jsou jimi daň z nabytí nemovitých věcí, silniční
daň, daň z plynu, daň z elektřiny a daň z uhlí. Tyto daně vynášejí státu méně, než kolik
stojí. Svobodní proto navrhují, aby šla část daně z příjmu přímo obcím, ve kterých daňový
poplatník žije. Obce by pak měly možnost samy určit výši daní, což by vytvořilo
konkurenční prostředí mezi obcemi. Obec s nižšími daněmi by tak nalákala více občanů,
aby zde žili, a naopak obce s vyšší daňovou sazbou by se mohla potýkat se ztrátou
obyvatel.180
Rušení nepotřebných daní a výrazné omezení distribuční demokracie bylo jedním
z pilířů Svobodných již v roce 2009. Na tomto principu se za 10 let prakticky nic
nezměnilo, jen se poněkud aktualizoval seznam daní, které je potřeba rušit. Z tohoto
seznamu tak vypadly daně dědická a darovací. I přesto se však nedá tvrdit, že by
v současné chvíli s těmito daněmi Svobodní vyloženě souhlasili.181

3.7 Zdravotnictví
V současné chvíli je zdravotnický systém v České republice nastaven velice špatně.
Špatný je především v tom, že je značně regulován státem. Svobodní vnímají zdravotnictví
jako byznys, který by měl být státem regulován pouze minimálně. Pacient poptává službu,
kterou je lékař schopen poskytnout. Je nesmyslné, aby každý do zdravotnictví odváděl
stejné procento z příjmu. Jestliže má někdo zájem o nadstandardní službu, měl by mít
možnost si za ni nadstandardně připlatit. V současném zdravotnickém systému, který je
179
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plně závislý na státu, tak často dochází k tomu, že se nemocnice potýkají s nedostatkem
potřebných technologií. Svobodní ovšem nechtějí stát ze zdravotnictví kompletně
odstranit. Ve 21. století je nepřípustné, aby člověk zemřel pouze proto, že si nemůže
dovolit operaci slepého střeva. Základní zdravotní péči by měl stát poskytovat každému,
ale už by neměl mít na zdravotnictví monopol.182
Státem regulované zdravotnictví je neslučitelné s principem svobody. Svobodní
vidí řešení v reformě systému zdravotního pojištění. Pojištění povinné by mělo být
oddělené od pojištění dobrovolného. Povinné pojištění by mělo zahrnovat první pomoc a
záchrannou službu. O rozsahu péče pokryté povinným pojištěním jsou však Svobodní
ochotni diskutovat. Platba pojistného by neměla být odvíjena od příjmu pojištěnce.
Individuální pojištění si pak pojistník sjedná sám a míra jeho pokrytí záleží na individuální
smlouvě s pojišťovnou.183
Každý člověk je zodpovědný za své zdraví. Je zcela nepřijatelné, aby byla léčba
člověka, který si sám a dobrovolně ničí zdraví, hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Jestliže člověk kouří, je to jeho svobodná volba, ale pojišťovny by to pak měly mít právo
zohlednit v ceně pojistného. Z tohoto důvodu by měly být legalizovány veškeré drogy a
omamné látky. Občan by měl mít právo tyto látky užívat podle vlastního uvážení a
pojišťovny by pak zase měly mít právo tuto skutečnost zohlednit v ceně pojistného.
Svobodní tedy volají po legalizaci drog způsobem, který nebude zatěžovat zdravotnický
systém.184

3.8 Sociální politika
Sociální dávky jsou další věcí, se kterou pravicoví Svobodní nesouhlasí. Nelíbí se
jim samotný princip dávek. Zásluhou složité byrokracie to navíc dopadá tak, že dávku
nezískají vždy ti potřební. A tak nastávají situace, kdy si pro sociální dávku jede člověk
v zánovním voze. Lidé, kteří se v systému umí pohybovat, pak ve volbách mohou volit
toho, kdo určuje výši jejich dávek. Člen Svobodných Roman Kříž si následně pokládá
otázku, jestli by nebylo efektivnější, pokud by se dávka změnila na bezúrokovou půjčku a
člověk by do jejího splacení dočasně přišel o volební právo. Tato myšlenka je založená na
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principu, kdy by o úrovni solidarity rozhodovali ti, z jejichž peněz se solidarita
praktikuje.185
Pomoc bližnímu je odpovědností jednotlivce, rodiny a soukromoprávních spolků,
nikoliv státu. S tímto přístupem se Svobodní ztotožňují již od samotného vzniku strany
v roce 2009.186 Stát by měl ze sociální politiky ustoupit, jelikož je pro daňové poplatníky
zbytečně drahá a příjemce dávek demotivuje najít si práci. Příspěvek na dítě, rodičovský
příspěvek, sociální příspěvek a příspěvek na bydlení chtějí Svobodní reformovat podle
zákona o státní podpoře z roku 1995.187 Sociální příspěvky stojí stát ročně desítky miliard,
což je pro Svobodné naprosto nepřijatelné.188

3.9 Enviromentalismus
Významným aspektem života je prostředí, ve kterém žijeme. Čistota vzduchu, řek a
přírody je závislá na aktérovi, který je za daný pozemek odpovědný. Znečišťování přírody
se objevuje zejména tam, kde není zřetelně definován vlastník. Za čistotu vzduchu a území
je tak zodpovědný především stát. Svobodní usilují o efektivnější ochranu životního
prostředí, která opět vychází z jejich pojetí státu. Stát by měl mít zřetelná pravidla pro
provoz společností, u kterých existuje riziko znečištění. Měl by je jednak kontrolovat, ale
také chránit před ekologickými extrémisty, kteří by tato pravidla měli tendenci
překračovat. Ilegální skládky odpadu mají být vyšetřovány a viníci potrestáni. Nejvíce
Svobodným vadí dovoz německého odpadu,189 který považují za přímý důsledek evropské
směrnice o volném pohybu odpadu v rámci EU.190
Odhazování odpadků na zem namísto do odpadkového koše je především
záležitosti domácí výchovy a etiky. I tak by měl v těchto záležitostech stát zasahovat
tvrději a viníky pokutovat. Jestliže není znečišťovatel chycen při činu, odpovědnost za
úklid místa padá na stát, respektive na obec. V České republice jsou občani velice
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disciplinovaní, co se týká recyklování. Češi recyklují papíry, sklo, plasty a v těchto
ohledech jsou jedni z nejdisciplinovanějších v Evropě. Důležité je, aby se z této otázky
nestal ideologický cíl.191 Ochrana přírody by měla být věcí samozřejmou bez ideologické
konotace. Ať už se člověk identifikuje jako levičák nebo jako pravičák, nevyhazování
odpadků na zem by mělo být společným cílem všech.192
Podle Svobodných nejsou ochrana přírody a hospodářský rozvoj v protikladu.
Odmítají postoj, podle kterého se upřednostňuje příroda před člověkem. Svobodní mají
opačný pohled. Příroda se má ochraňovat pro člověka, který je její nezbytnou součástí.
Svobodní usilují o zastavení dotací environmentalistickým spolkům. Chtějí zabránit
občanským sdružením v možnosti svévolného blokování investic, které splnily zákonné
podmínky. Stavebního řízení by se měli zúčastnit majitelé pozemků, nikoliv samozvané
ekologické

organizace.

Ekologická

politika,

která

je

prováděna

ve

jménu

environmentalistické ideologie, často přírodě paradoxně spíše škodí právě proto, že je
provázána ideologií. Ochrana životního prostředí by měla být věcí lokální, nikoliv
nadnárodní. Přístup k ochraně životního prostředí by měl podléhat konkurenci, jen tak se
dá nejlépe zajistit efektivita.193

4 Obsahová analýza
V předchozích kapitolách jsem nejprve vymezil a definoval teoretické koncepty
euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. Poté jsem popsal politickou
filosofii Strany svobodných občanů. Na základě těchto zjištění nyní postupně provádím
obsahovou analýzu, abych postupně určil korelaci mezi politickou filozofií Svobodných a
jednotlivými třemi teoretickými koncepty. Na konci této kapitoly jsem pak vše
sumarizoval v přehledné tabulce.

4.1 Euroskepticismus
Nejprve se v obsahové analýze zaměřím na euroskepticismus, který je u
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Svobodných nyní již nezpochybnitelný.194 V této kapitole však určím jejich míru
euroskepticismu na základě informací z kapitol 2 a 3 a zařadím je do typologie
Euroskepticismu na základě Cécile Leconte. Pro určení míry euroskepticismu si pomohu
dělením Paula Taggarda na tvrdý a měkký euroskepticismus. Tvrdí euroskeptici požadují
bezpodmínečný a mnohdy až dogmatický odchod z EU, zatímco kritika měkkých
euroskeptiků je založena na konstruktivních argumentech s cílem Evropskou unii
reformovat.195
Na základě získaných dat jsem si tedy stanovil škálu od 1 do 5, přičemž 1
představuje měkký euroskepticismus a 5 představuje tvrdý euroskepticismus. Hodnota 2
znamená „spíše měkký“ euroskepticismus a hodnota 4 „spíše tvrdý“ euroskepticismus.
Hodnota 3 představuje pomezí mezi měkkým a tvrdým euroskepticismem. Skrze zkoumání
programu a rozhovor s místopředsedou Svobodných jsem schopen zařadit politickou
filozofii Svobodných na tuto škálu. Tato data mi pak následně pomohla k určení typu
euroskepticismu u Svobodných pomocí typologie Cécile Leconte.
•

1 – Měkký euroskepticismus

•

2 – Spíše měkký euroskepticismus

•

3 – Pomezí mezi měkkým a tvrdým euroskepticismem

•

4 – Spíše tvrdý euroskepticismus

•

5 – Tvrdý euroskepticismus

Kritika EU ze strany Svobodných vyplývá z jejich nejdůležitějších hodnot, tedy
svoboda jednotlivce a minimální stát. Výtky vůči EU jsou konstruktivní a po seznámení
s politickou filozofií Svobodných není těžké pochopit, proč jsou Svobodní euroskeptičtí.
Odchod České republiky z EU nikdy nebyl jejich primárním cílem, tím pro ně vždy byla
zásadní reforma EU. Až v momentě, kdy Svobodní usoudili, že reforma není možná, začali
se více přiklánět k myšlence odchodu. V případě odchodu, který ale sami Svobodní
považují v současné době za nepravděpodobný, pak mají vymyšlené alternativní možnosti,
jak zůstat v obchodním kontaktu se státy EU.196 Z těchto důvodů hodnotím
euroskepticismu Svobodných na výše popsané škále hodnotou 3. Svobodní stojí na pomezí
mezi měkkým a tvrdým euroskepticismem.
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Jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem, použiji v této analýze i
typologii francouzské politoložky Cécile Leconte. Ta ve své knize rozlišuje čtyři typy
euroskepticismu: Utilitární euroskepticismus, politický euroskepticismus, hodnotový
euroskepticismus a kulturní euroskepticismus.197
Utilitární euroskepticismus je především kritikou redistribuční politiky EU a
měnové unie. Politický euroskepticismus se dá vnímat jako opozice ke kultuře a
k symbolice EU a zároveň odpor k evropské identitě a k evropskému superstátu. Také se
zde poukazuje na demokratický deficit EU. Hodnotový euroskepticismus je zaměřen proti
vměšování EU do socio-politických záležitostí jednotlivých států, jako jsou otázky potratů,
manželství homosexuálů nebo ochrana životního prostředí. Kulturní euroskepticismus je
založen na myšlence, že Evropa s jednotnými kulturními základy v historickém slova
smyslu neexistuje, a proto je nesmyslné Evropu nějak zvlášť spojovat.198
Politická filosofie Svobodných se týká především dvou typů: utilitárního a
politického euroskepticismu. Přestože by se daly najít prvky myšlenek Svobodných i ve
zbývajících dvou typech, jsou tyto prvky zanedbatelné. Utilitární euroskepticismus se u
Svobodných projevuje především odporem k distribuční demokracii a poukazováním na
veškeré ekonomické nedostatky EU. Dále Svobodní neustále kritizují měnovou unii, kterou
považují za neefektivní a nevýhodnou. Samotný dotační systém vnímají svobodní jako
krajně nespravedlivý a nemorální. A rovněž je zde přítomna kritika centrálního
rozhodování o ekonomických záležitostech. Politický euroskepticismus se u Svobodných
projevuje poukazováním na demokratický deficit EU. Svobodní tvrdí, že se EU snaží
odstranit tradiční hodnoty, jako jsou demokratické rozhodování, pluralita názorů a svoboda
jednotlivce. Z toho plyne kritika množství právních norem iniciovaných na úrovni EU,
které jsou podle Svobodných nesouladné se zdravým rozumem. Podle Svobodných
v evropském parlamentu není možné prosadit zájmy menších států a reformní názory zde
nejsou slyšet.199
Podle typologie Cécile Leconte tak politická filozofie Svobodných spadá do
Utilitárního a politického euroskepticismu.
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4.2

Anarchokapitalismus.
Stejně jako v případě euroskepticismu i zde jsem si ve své analýze pomohl škálou 1

až 5. V tomto případě tak hodnota 1 značí nízkou přítomnost anarchokapitalismu a hodnota
5 znamená vysokou přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných. Na
rozdíl od euroskepticismu má anarchokapitalismus zřetelnější definiční znaky, a proto není
potřeba jej typologicky rozřazovat. Celá škála je tedy následovná:
•

1 – Nízká přítomnost anarchokapitalismu

•

2 – Spíše nižší přítomnost anarchokapitalismu

•

3 – Střední přítomnost anarchokapitalismu

•

4 – Spíše vyšší přítomnost anarchokapitalismu

•

5 – Vysoká přítomnost anarchokapitalismu

Anarchokapitalismus je spojením anarchismu a kapitalismus. Vágně řečeno,
anarchokapitalisté považují stát za nežádoucí entitu, která by v ideálním případě neměla
existovat a veškeré instituce a záležitosti by měly být v rukou jednotlivců. To by pak mělo
být regulováno samo neviditelnou rukou trhu pomocí přirozené konkurenční soutěže.200
Dalo by se tedy tvrdit, že základními definičními znaky anarchokapitalismu je absolutní
odpor ke státu a naprostá důvěra v jednotlivce.
Jak již stojí na počátku programu Svobodných: „Pro Svobodné má stát smysl“.201
To může implikovat, že se tedy s anarchokapitalismem politická filozofie Svobodných
vůbec neshodne. Svobodní vnímají úlohu státu jako entitu, která má zajistit bezpečí,
svobodu a vlastnické vztahy občanů a která má řešit spory mezi nimi. Politické struktury
nemohou být nahrazovány žádnými alternativami. Na rozdíl od anarchokapitalistů,
Svobodní věří, že stát musí mít monopol na legitimizaci použití síly a donucovacích
prostředků.

Přesto

lze

najít

v programu

Svobodných

prvky,

se

kterými

by

anarchokapitalisté souhlasili.202 Koneckonců při rozhovoru s místopředsedou Svobodných
Aloisem Sečkárem jsem se dozvěděl, že mezi členy Svobodných jsou i jednotlivci, kteří se
jako anarchokapitalisté identifikují.203 Svobodní také prosazují minimální zásahy státu do
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ekonomiky a věří, že se trh dokáže do jisté míry regulovat sám. Ze spousty aspektů
socioekonomického života by stát stáhli, nicméně stále pro ně má smysl. Tato analýza se
netýká jednotlivců, kteří se identifikují jako anarchokapitalisté a zároveň jsou členy
Svobodných, ale pouze politické filosofie Svobodných.
Z těchto důvodů určuji míru anarchokapitalismu v politické filozofii Strany
svobodných občanů číslem 1. Anarchokapitalismus zde lze najít pouze okrajově.

4.3 Libertarianismus
I s určením míry libertarianismu jsem si ve své analýze pomohl škálou 1 až 5.
Hodnota 1 tak značí nízkou přítomnost libertarianismu a hodnota 5 znamená vysokou
přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných. I libertarianismus má poměrně
zřetelné definiční znaky, a proto ho není třeba typologicky rozřazovat. Celá škála je zde
následovná:
•

1 – Nízká přítomnost libertarianismu

•

2 – Spíše nižší přítomnost libertarianismu

•

3 – Střední přítomnost libertarianismu

•

4 – Spíše vyšší přítomnost libertarianismu

•

5 – Vysoká přítomnost libertarianismu

Základními principy libertarianismu jsou tedy minimální stát, svoboda jednotlivce a
svoboda slova. Na rozdíl od anarchokapitalismu zde existuje nějaká potřeba státu. Stát není
vnímán jako největší zlo a daně nejsou vnímány jako krádež. Libertariáni tak vnímají
potřebu státu v určitých oblastech socioekonomického života, z jiných oblastí by naopak
stát odstranili. A právě různé státní regulace a omezení většinou vnímají jako zbytečné a
nežádoucí. V ekonomické sféře pak stojí libertariánské principy na volném obchodu a
svobodném trhu.204
Svobodní vnímají stát na první pohled velice podobně jako libertariáni. Rovněž ho
chtějí minimalizovat, ale nezrušit. Z jejich programu ovšem vyplývá, že přisuzují státu
poněkud větší roli než většina libertariánských myslitelů. Stát má být podle Svobodných
především ochránce a soudce občanů. Zároveň má zajišťovat i další služby, jako jsou
zdravotnictví nebo školství.205 Svoboda jednotlivce a svoboda slova jsou pro Svobodné
204
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rovněž základní hodnoty stejně jako princip volného trhu. Stát není od toho, aby podnikal,
od toho jsou soukromí podnikatelé.206
Na základě dat získaných z literatury a dat získaných z programu Svobodných
přiřazuji Svobodným na výše vymezené škále hodnotu 4. Jejich základní hodnoty se
víceméně shodují s hodnotami libertariánů. Zejména pohled na pojetí státu a svobodu
jednotlivce mají Svobodní prakticky libertariánský. Právě minimální stát a důraz na
individuální svobody jsou jedny z nejdůležitějších libertariánských hodnot a jsou to také
jedny z nejdůležitějších hodnot Svobodných. Na základě těchto hodnot odvíjejí Svobodní
celou svoji politickou filozofii.
Všechny výsledky obsahové analýzy následně shrnuji v následující tabulce.
V tabulce je písmenem X vyznačena hodnota na škále 1 až 5. Škála značí míru přítomnosti
jednotlivých

teoretických

konceptů

v politické

filozofii

Svobodných.

V případě

euroskepticismu škála představuje pomezí mezi měkkým a tvrdým euroskepticismem a
dále jsem zde určil jeho typ v politické filozofii Svobodných.

1
Euroskepticismus
Anarchokapitalismus X
Libertarianismus

2 3 4
X

5 Typologie
Utilitární euroskepticismus
Hodnotový euroskepticismus

X

Závěr
V úvodu práce jsem si stanovil tyto výzkumné otázky: (RQ1) Do jaké míry je
v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? (RQ1.1) Jak se
přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany
až po současnost? (RQ2) Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů
přítomen anarchokapitalismus? (RQ2.1) Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické
filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? (RQ3) Do jaké míry je
v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? (RQ3.1) Jak se
přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až
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po současnost?
V závěru jsem schopen na základě své analýzy na tyto otázky odpovědět. Ve 2.
kapitole

jsem

rozebral

a

definoval

teoretické

koncepty

euroskepticismu,

anarchokapitalismu a libertarianismu. V kapitole 3 jsem rozebral a popsal politickou
filosofii Svobodných a ve 4. kapitole jsem pomocí těchto údajů provedl obsahovou analýzu
programu Svobodných a odpověděl tak na výzkumné otázky, které jsem si stanovil
v úvodu.
Po nastudování politického programu Svobodných z roku 2009, tedy úplně prvního
programu strany, a politického programu Svobodných z roku 2019, tedy zatím posledního
programu strany v době psaní práce, mohu říct, že se politická filosofie Svobodných
v zásadě nezměnila. Tyto dva programy mají spoustu odstavců naprosto identických a
změnilo se pouze malé procento vět, přičemž jde většinou pouze o kosmetickou úpravu.
Vývoj politických myšlenek u Svobodných od založení strany v podstatě žádný nebyl a
Svobodní se tak stále drží svých stejných ideálů a hodnot. Odpověď na otázky RQ2.1 a
RQ3.1 je tak v zásadě stejná.
Co se u Svobodných jistým způsobem vyvinulo je jejich přístup k Evropské
integraci. V roce 2009 byla jejich hlavním cílem reforma Evropské unie a jejich pohled na
tuto možnost byl spíše optimistický. V roce 2019 se jejich hlavní cíl nezměnil, tedy
reforma EU, již se ale změnil pohled na to, zdali je taková reforma vůbec možná.
V programu je tak nyní připuštěna i potenciální možnost odchodu České republiky
z Evropské unie.
Na otázku RQ1 jsem odpověděl pomocí škály 1-5, kde 1 značí měkký
euroskepticismus a 5 značí tvrdý euroskepticismus podle definice Paula Taggarta. Zde
jsem zvolil hodnotu 3, jelikož jsem došel ke zjištění, že se euroskepticismus Svobodných
nachází právě na pomezí mezi měkkým a tvrdým. Zároveň jsem ho zařadil do typologie
francouzské politoložky Cécile Leconte k typům utilitární a hodnotový euroskepticismus.
Na otázku RQ2 jsem opět odpověděl pomocí škály 1-5, kde 1 značí minimální
přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných a 5 značí maximální
přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných. Na základě svých zjištění
jsem zvolil hodnotu 1, jelikož principy anarchokapitalismu se s politickou filosofií
Svobodných shodují pouze minimálně. A to i přesto, že se někteří členové Svobodných
jako anarchokapitalisté identifikují.
I na otázku RQ3 jsem odpověděl pomocí škály 1-5, kde 1 značí minimální
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přítomnost libertarianismu v politické filosofii Svobodných a 5 značí maximální
přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných. Na základě svého zjištění
jsem určil hodnotu 4, jelikož jsem došel k výsledku, že se politická filosofie Svobodných
do značné míry shoduje s principy libertarianismu.
Nyní tedy mohu tvrdit, že Svobodní jsou stranou do značné míry libertariánskou, a
naopak anarchokapitalismus se s jejich principy téměř neshoduje. Že se v ideách strany
objevuje v hojné míře euroskepticismus, jsem věděl již před zahájením výzkumu, ale právě
díky této práci mohu říci, kterým druhem euroskeptiků Svobodní jsou. Jejich kritika EU je
do značné míry konstruktivní s minimálními prvky fanatického odporu.

Summary
The main aim of this thesis was to analyse the political program of Strana
svobodných občanů. Specifically, the goal of this thesis was to determine the extent of
presence of Euroscepticism, anarchocapitalism and libertarianism in the political
philosophy of Strana svobnodných občanů.
Chapter 2 describes all of the crucial political concepts for this thesis –
Euroscepticism, anarchocapitalism and libertarianism. In the case of Euroscepticism, the
typology created by the French political scientist Cécile Leconte is added because of the
complexity Euroscepticism in comparison to the other two theoretical concepts.
Chapter 3 covers the political program of Strana svobodných občanů. This chapter
is aimed mainly on the program itself but the description was made with a help of others
sources like the interview of a party member or writings by some party members.
The analysis itself is made in chapter 4. All the theoretical concepts were
distinguished on the scale 1-5 and then applied on the political program of Strana
svobodných občanů. In the case of Euroscepticism, the program was classified by the
Cécile Leconte typology. The results said that Strana svobodných občanů has a lot of
common with the libertarian concept and only a little in common with the anarchocapitalist
concept. The Euroscepticism is somewhere between soft and hard according to Paul
Tagaart and it falls into utilitarian and value-based Euroscepticism according to Cécile
Leconte.
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Název práce: Komparace politických programů Strany svobodných občanů a United
Kingdom Independence Party
Název práce anglicky: The comparison of political programs of Strana svobodných
občanů and United Kingdom Independence Party
Vedoucí práce: PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Studijní program: Politologie
Semestr zadání: LS 2017/2018
Zdůvodnění tématu: V Evropě nabírají v posledních letech pravicové, ekonomicky
liberální a euroskeptické strany stále větší relevanci. Jakmile je strana označena jako
euroskeptická, ostatní části jejího programu ztrácejí zájem laické veřejnosti, ale i
odborníků. Jako případové studie jsem zvolil dvě takovéto strany, které považuji za
nejrelevantnější. Britskou United Kingdom Independence Party (UKIP), která byla se
svým euroskepticismem úspěšná, když si britští občané odhlasovali v referendu vystoupení
z Evropské unie. A českou Stranu svobodných občanů (SSO), jejíž relevance pro mě
spočívá především v tom, že je to strana česká. Obě tyto strany si jsou v mnoha věcech
podobné, vzájemně se podporují a v Evropském parlamentu jsou součástí jedné frakce.
Předpokládaný cíl: Hlavním cílem této práce je klasifikace politických směrů Strany
svobodných občanů a United Kingdom Independence Party. V první části práce tedy budu
rozebírat jednotlivé body z programů obou stran v období od předvolební kampaně voleb
z roku 2010 až do poslední předvolební kampaně každé strany. Poté se zaměřím na plnění
programu, respektive pokusy o prosazování stranických hodnot v praxi. Druhým cílem je
pak nalezení teoretického rámce, do kterého tyto strany spadají. Ve druhé části práce tedy
potvrdím nebo vyvrátím teze, že jsou tyto strany euroskeptické, že jsou tyto strany
libertariánské a že jsou tyto strany anarchokapitalistické. Jestliže dospěji k pozitivnímu
výsledku, určím i míru výskytu těchto teoretických principů v programech jednotlivých
stran. V závěru práce pak tedy zhodnotím výsledky zkoumání, tedy do jaké míry mají
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zkoumané subjekty stejný program a do jaké míry se u nich dá mluvit o výše zmíněných
teoriích.
Metodologie práce: Z metodologického hlediska se bude jednat o případovou studii dvou
politických subjektů, kterými budou SSO a UKIP. Metodou diplomové práce je obsahová
analýza. Analyzovat budu především jejich stranické programy a reálnou snahu je plnit.
Poté si na základě teoretických poznatků určím charakteristické prvky anarchokapitalismu,
libertarianismu a euroskepticismu a pomocí toho identifikuji míru výskytu těchto
myšlenkových směrů v ideologiích zkoumaných stran.
Základní charakteristika tématu: Předpokladem je, že se budoucí diplomová práce bude
zabývat fenoménem libertarianismu a euroskepticismu v evropské politické sféře. Odpor k
Lisabonské smlouvě byl impulzem pro Petra Macha, aby založil novou pravicovou stranu,
která klade důraz na pravicové hodnoty, jako je svoboda jednotlivce, minimální zásahy
státu a odpor k distribuční demokracii. Sekundárním cílem této strany se okamžitě stala
kritika Evropské unie. Podobné hodnoty a odpor k Evropské Unii vyznávala v té době již
více než deset let existující britská strana pro nezávislost Spojeného království UKIP.
Porovnání těchto dvou stranických subjektů od Lisabonské smlouvy po současnost je
úkolem této práce.
Předpokládaná struktura práce:
1. Úvod
2. Metodologie
3. Představení politických teorií
a. Libertarianismus
b. Euroskepticismu
c. Anarchokapitalismus
4. Analýza programu Strany svobodných občanů
a. Před volbami do Poslanecké sněmovny 2010
b. Před volbami do Evropského parlamentu 2014
c. Před volbami do Poslanecké sněmovny 2013
d. Před volbami do poslanecké sněmovny 2017
5. Analýza programu United Kingdom Independence Party
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a. Před volbami do Poslanecké sněmovny 2010
b. Před volbami do Evropského parlamentu 2014
c. Před volbami do Poslanecké sněmovny 2015
d. Před volbami do Poslanecké sněmovny 2017
6. Hodnocení výsledku analýzy v kontextu zkoumaných teorií
7. Komparace politických programů SSO a UKIP
8. Závěr
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