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EU je odhodlána
nařizovat nám
stále více omezení
pro naše blaho

Krize s koňským trusem
roku 1894

Vrcholní představitelé 27 členských států
EU podepsali 13.12. pod vlajkou EU a za
zvuků hymny EU Lisabonskou smlouvu, která se od předtím zavržené euroústavy liší
především v tom, že v ní není zmíněna vlajka EU a hymna EU.

STEHEN DAVIS

Radost Premiéra Topolánka a ministra zahraničních věcí
Schwarzenberga nad podepsanou Lisabonskou smlouvou 13. 12. 2007. Foto EU.

Z lisabonského ceremoniálu se politici
přesunuli do Bruselu na zasedání Rady EU,
kde konstatovali: „Lisabonská smlouva poskytuje Unii stabilní institucionální rámec pro
dohlednou budoucnost. Unie se bude moci
plně soustředit na konkrétní budoucí výzvy,
včetně globalizace a změny klimatu.“
„Jsme odhodláni přinášet prospěch našim
občanům a lidem na celém světě. Společně
zajistíme, že globalizace bude zdrojem příležitostí, nikoliv hrozbou. Proto budeme i nadále budovat silnější Unii pro lepší svět.“
Jinými slovy, 27 premiérů, včetně českého, se těší, že Evropská unie bude moci
snadněji (pomocí většinového hlasování) nařizovat členským zemím kvóty pro neefektivní výrobu elektřiny ze slunce a větru a benzínu z obilí a řepky, přidělovat podle vlastního uvážení jednotlivým zemím povolenky na
spotřebu uhlí a ropy, omezovat přesouvání
výroby ze západu na východ EU pod záminkou krocení globalizace, vymýšlet nová
dotační schémata a přisvojovat si libovolné
nové pravomoci na úkor občanů a členských států bez nutnosti dalších ratifikací.
Nemyslíme si, narozdíl od premiérů, že
nová euroústava a nové regulace budou pro
naše blaho. Definitivní rozhodnutí je v rukou
poslanců a senátorů, kteří mohou nezvednutím ruky pro Lisabonskou smlouvu alespoň
zachovat stávající stav.
Petr Mach

ěžně čteme či slýcháme katastrofické zprávy typu že „když bude
pokračovat trend X, bude výsledkem
katastrofa“. Předmětem může být
prakticky cokoliv a konstrukce příběhu
bude vždy stejná. Základem těchto
černých vizí je, že se vezme současný
trend a extrapoluje se do budoucnosti. Závěr pak obvykle zní: Čeká nás
katastrofa! Pokud samozřejmě nezměníme naše chování dle receptu autora
takové zprávy. A navrhovaný recept

B

obsahuje takřka vždy nějakou formu
omezení osobní svobody.
Tito proroci zkázy se spoléhají na
jednu věc: že si jejich posluchači neověří, jak takovéto predikce dopadají.
Ve skutečnosti je totiž historie proroctví
historií nevyplněných proroctví.
Mnoho (obvykle katastrofických)
předpovědí se nenaplnilo, zatímco
mnoho jiných věcí, které nikdo nepředvídal, nastalo. Jen letmý pohled
do historie nám poskytne řadu příkla(Pokračování na str. 2)

Rovná daň ve Švýcarsku
Švýcarský kanton Obwalden se
stal prvním kantonem švýcarské
konfederace, který schválil rovnou
daň. Rovná daň se začne platit od
ledna 2008, po té, co se pro návrh
vyslovilo v neděli 16. prosince
2007 v místním referendu 90,7 %
voličů.
Sazba daně bude pro fyzické
osoby 1,8 % z příjmu nad nezdanitelným minimem ve výši 10 000
švýcarských franků (160 tisíc korun). Ke kantonální sazbě však občané Obwaldenu připlácejí ještě
obecní daň (např. v obci Sarnen je sazba obecní daně 3,96 %). Navrch mohou platit dobrovolnou církevní „daň“ ve výši 0,54 %.
Současně se zavedením rovné daně pro fyzické osoby schválili občané snížení sazby daně z příjmu právnických osob ze 6,6 % na 6,0 %. Rovnou daň
navrhla vláda kantonu poté, co byl letos platný systém s degresivní stupnicí sazeb (čím vyšší příjem, tím nižší mezní sazba) napaden komunistickým politikem
u ústavního soudu.
Federální vláda ve Švýcarsku má od kantonů a voličů mandát vybírat spotřební daně. DPH činí ve Švýcarsku 2,4 % na potraviny a 7,6 % na ostatní věci.
Na případné zvýšení sazeb je nutná ústavní změna a souhlas kantonů a občanů.
Zatímco ve střední a východní Evropě má rovnou sazbu daně z příjmu většina zemí, na Západě se prosazuje pomalu. V lednu 2007 zavedli rovnou daň
na Islandu. Nyní lze očekávat, že obwaldenský příklad budou letos následovat další švýcarské kantony a Lichtenštejnsko.
Zdroj: www.swissinfo.org , www.iow.ch, www.ow.ch www.liechtenstein.li
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Krize s koňským trusem...
(Pokračování ze str. 1)
dů obojího. Např. mnoho předpovědí
ve 30. letech 20. století – tedy nějakých
deset let před začátkem baby boomu,
tvrdilo, že populace západních zemí
ubývají a směřují k nevyhnutelnému zániku. V jiných případech byli lidé ve
svých předpovědích až komicky zdrženliví, jako když jeden redaktor v 19.
století předvídal, že do roku 1950 bude
v každém městě USA veřejný telefon,
nebo když Bill Gates před pár lety poznamenal, že paměť 64 kilobytů bude
dostatečná pro každého.

Problémem samozřejmě bylo,
že všechny tyto koně produkovaly
obrovské množství trusu. Kůň
v průměru vyprodukuje denně
7–15 kilogramů trusu.
Zásadní problém všech předpovědí
tohoto druhu – a zejména těch temných
– je, že stojí na neplatném předpokladu,
a sice, že věci se budou vyvíjet jako dosud. A tento předpoklad je zase důsledkem přehlížení jednoho z nejzásadnějších poznání ekonomie: že lidé reagují
na ekonomické podněty. V systému svobodné směny přijímají lidé všechny možné signály, které je vedou k řešení existujících problémů. Proroci zkázy přicházejí
se svými beznadějnými závěry, protože
v jejich světě nikdo nedisponuje jakoukoliv tvořivostí nebo nezávislostí myšlení –
kromě jich samých, samozřejmě.
Klasickým příkladem tohoto myšlení
je problém, který se – před sto lety – postupně zhoršoval, a mnoho pozorovatelů přiváděl až k zoufalství: Velká krize
s koňským trusem.
Města devatenáctého století závisela
ve svém každodenním fungování na tisících koní. Veškerá doprava, ať zboží či
lidí, byla „poháněna“ koňmi. V Londýně
roku 1900 bylo 11 tisíc drožek, všechny
koňské. Dále několik tisíc dostavníků,
každý z nich potřeboval během dne
12 koní, celkem to dělalo 50 tisíc koní.
Navíc existoval bezpočet povozů, kárek
a vozíků, všechny zajišťovaly dopravu
zboží k uspokojování rychle rostoucího
počtu obyvatelstva tehdy největšího města světa. Podobné údaje bychom našli
za jakékoliv velké město té doby.
Problémem samozřejmě bylo, že
všechny tyto koně produkovaly obrovské
množství trusu. Kůň v průměru vyprodukuje denně 7–15 kilogramů trusu. V dů-

sledku toho byly ulice měst 19. století pokryty koňským trusem. To samozřejmě
přitahovalo spoustu much a vyschlý
a rozježděný trus se válel všude. Na sto
tisíc koní v New Yorku roku 1900 vyprodukovalo denně přes milion kilogramů
trusu, to vše muselo být dennodenně uklízeno a zpracováváno. (Viz Edwin G.
Burrows a Mike Wallace: Gotham:
A History of New York City to 1898
(New York: Oxford University Press,
1999).
V roce 1898 se v New Yorku poprvé
sešla mezinárodní konference urbanistického plánování. Skončila po třech
dnech místo plánovaných deseti, protože nikdo z delegátů nedokázal najít řešení rostoucí krize městských koní a jejich „produkce“.
Problém se zdál vskutku nezvladatelný. Čím více se města rozrůstala a bohatla, tím více v nich muselo fungovat
koní. Čím víc koní, tím víc trusu. Jeden pisatel v londýnských Timesech v roce
1894 odhadoval, že do 50 let budou
všechny londýnské ulice pohřbeny pod
třímetrovým nánosem trusu. Navíc všechny tyto koně musely být ustájeny, což zabíralo stále větší část cenné půdy. A čím
více bylo koní, tím také více půdy muselo být využíváno na produkci sena na jejich krmení (místo aby se mohla využívat
na pěstováni potravy pro lidi), a toto
množství sena se muselo dostávat do
měst – jak jinak – než pomocí koňských
povozů. Zdálo se, že městská civilizace
je odsouzena k zániku.
Krize mizí
Městská civilizace samozřejmě nakonec nebyla pohřbena v trusu. Velká krize
zmizela, když byly miliony koní nahrazeny motorovými vozidly. Stalo se tak
díky důmyslnosti vynálezců a podnikatelů jako Gottlieb Daimler a Henry Ford
a díky systému, který jim dal svobodu
převést jejich myšlenky do praxe. Ještě
důležitější ale byla existence cenového
mechanismu. Problémy popsané výše
znamenaly, že cena koňmi poháněné
dopravy rostla spolu s rostoucími náklady na krmení a stájení. To vytvořilo silné
pobídky, aby lidé přemýšleli nad alternativami.
Nejspíš i v době Paleolitu nastala panika z hrozícího vyčerpání pazourků.
Jenže pazourková krize jaksi nikdy nenastala, stejně jako nenastala krize koňského trusu.

Nejblíže panice kolem koňského trusu z 19. století jsou v moderní době obavy z budoucích cen ropy. Cena surové
ropy roste, částečně kvůli politické nestabilitě, ale především díky rychlému růstu čínského a indického hospodářství.
To vyvolalo záplavu článků předvídajících, že těžba ropy dosáhne brzy vrcholu, že ceny dále porostou, a že – díky
tomu, jak důležitou roli ropné produkty
v moderní ekonomice hrají – nás nevyhnutelně čekají velké potíže. Hrozí nám
katastrofa!
V těchto úvahách ovšem vždy jedna
podstatná věc chybí: že existuje lidská

Naši předci „Velký problém
s koňským trusem“ vyřešili, protože
jim byla ponechána svoboda problém řešit. Pokud by tehdy bylo
řešení ponecháno na plánovačích
městského rozvoje, určitě bychom
na tom dnes byli hůře.
vynalézavost, která v ekonomice založené na konkurenci v reakci na růst ceny
jakéhokoliv zdroje vždy nachází alternativy.
Měli bychom se z toho konečně poučit. Za prvé, lidské bytosti vždy nachází
řešení na existující problémy. Ale musíme
je nechat, aby řešení nacházely: Musí
existovat ekonomické instituce, jako jsou
vlastnická práva a svobodná směna, které vytvářejí patřičné podněty, a musí existovat svoboda lidí na tyto podněty reagovat. Pokud tyto instituce chybí nebo
jsou nahrazeny politickým rozhodováním, problémy se nevyřeší.
Za druhé, samotný fakt, že se budoucnost nedá snadno předvídat, a to
zejména pokud jde o předvídání výsledků lidské činnosti, je dalším dobrým důvodem pro odmítnutí plánování a regulování lidského jednání. Především bychom měli odmítnout současný módní
princip „předběžné opatrnosti“, který
v podstatě znamená zakazování využívání jakékoliv technologie dokud se neprokáže, že je absolutně neškodná.
Naši předci „Velký problém s koňským trusem“ vyřešili, protože jim byla
ponechána svoboda problém řešit.
Pokud by tehdy bylo řešení ponecháno
na plánovačích městského rozvoje, určitě bychom na tom dnes byli hůře.
Stephen Davis přednáší historii na
Manchester Metropolitan University
v Anglii. Publikováno se svolením Foundation for Economic Education, z jejíhož
časopisu Freeman, září 2007, byl článek převzat. Překlad z angličtiny PM.
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REGULAČNÍ POSTŘEHY

Za povolení dopingu
Ten zvláštní sled scén vídáme čím dál častěji. V prvním dějství proudy šampaňského,
davy fotografů a veřejné uznání – to když
daný sportovec velkolepě zvítězí. Druhé dějství, pokud k němu dojde, bývá však totální
negací toho prvního. To když se ukáže, že
k vítězství dopomohl či dokonce opakovaně
pomáhal doping, zakázaný podpůrný prostředek. Pak nastává pro usvědčeného dopujícího sportovce naopak čas naprostého
veřejného opovržení. Vracejí se medaile,
mažou se dosažené rekordy, rozvazují lukrativní smlouvy. Šampaňské neteče, úsměvy
nahrazuje smutek. Jen fotografové zůstávají.
Ovšem fotí už někoho jiného: podlého podvodníka, odstrašující případ nepoctivosti.
Mezi prvním a druhým dějstvím může uplynout jen několik dnů či týdnů, ale také let.
Čím kratší doba, tím větší osobní i sportovní
tragedie daného sportovce. Čím je doba
delší, tím větší pochyby o poctivosti dané disciplíny jako takové.
Podobné příběhy se již odehrávají nejen v silových a tedy a priori „podezřelých“ sportech jako je atletika či cyklistika,
ale též v technických, „spanilých“ disciplínách typu tenisu. Obrovská popularita aktivního i pasivního sportu jako důležité volnočasové aktivity většiny populace činí samozřejmě z tématu dopingu více a více
téma standardní veřejné diskuse a tudíž
i téma politické. Expanze jakéhokoli tématu do veřejného, politického prostoru pochopitelně primárně otevírá nové pole působnosti pro regulovčiky a sociální inženýry všeho druhu. Umožňuje jim znovu replikovat jejich osvědčený nesprávný recept
na všechno: a) „problémový“ jev zakázat,
b) případně jej alespoň tvrdě regulovat
a nelze-li ani toho dosáhnout, tak c) minimálně vytvořit nový úřad, komisi či výbor,
které by na daný jev dohlížely a připravovaly by systémové řešení, rozuměj řešení
a) či b). Jakékoli kombinace metod a), b)
a c) jsou samozřejmě též možné a vítané.
Nepřekvapí proto, že například v Itálii
je již doping při sportu trestným činem a jakékoli nová „aféra“ typu Tour de France
roztáčí veřejné diskuse o zákazu dopingu
či jeho jiném tvrdším postihování v mnoha
dalších zemích, tu naši nevyjímaje.
Málokdo se ovšem v podobných diskusích
ptá, PROČ by měl být doping vůbec postihován? Odpověď na tuto otázku se na
první pohled zdá poměrně jasná: protože
doping je porušením pravidel hry a navíc
potenciálně poškozuje zdraví sportovce.
Je to ovšem opravdu takto jednoduché?
Především vrcholový profesionální sport
je ekonomické odvětví jako jakékoli jiné

a platí pro něj tedy standardní zákonitosti.
Čím více daná sportovní disciplína přitahuje pozornosti publika, tím více generuje peněz proudících do ní. Přílivem zájmu a prostředků vzniká tlak na vstup talentovaných
a soutěživých osob = sportovců do tohoto
odvětví. Ti tvrdým vzájemným konkurenčním bojem usilují pro sebe o vítězství, tedy
o uchvácení většího dílu přízně publika
a tudíž s ní souvisejícího ohodnocení všeho
druhu a jako vedlejší efekt soutěže posunují dále hranice dané disciplíny. To v ideálním případě generuje další zájem publika.
V tomto prostředí tedy poptávka publika vytváří nový a nový tlak na další výkony překonávající ty předešlé. Pokud ty
nové mají být za hranicí dnešních možností, existuje jasná motivace na straně sportovního světa tyto výkony nabídnout
a s touto motivací nelze nic dělat.
Nakonec se týká sportovců, tedy extrémně
motivované, protože extrémně soutěživé
části populace. Pokud publikum žádá nelidské výkony, sportovní odvětví se bude
snažit mu je dát.
I malé dítě ví, že vrcholový sport je prací na více než plný úvazek, se spoustou
omezení a požadavků, stravovacích, tréninkových, zátěžových, zdravotních a dalších, které jsou nemyslitelné v tzv. normálním, tedy nesportovním životě. A při dnešním stavu vrcholového sportu je prakticky
nemožné namalovat přesnou linii, která
hladce oddělí to, co je ještě při přípravě
vrcholového sportovce „přirozené“, člověku vlastní, od toho „nepřirozeného“. Je nesmírně obtížné říci, co by ještě mělo a co
by již nemělo být považováno za akceptovatelné podpůrné prostředky – krevní infuze a kyslíkové stany ano, anabolika ne?
Všechny uvedené věci jsou již tak řádově
daleko od čehokoli, co je běžné v životě
nesportovce, že vrcholové sportovní zápolení už zkrátka nemůže mít nic společného
s porovnáváním výkonnosti lidí ve stavu,
„jak je příroda stvořila“. Celá vrcholová
příprava sportovce je bojem proti přírodě,
proti omezením, které každý individuálně
pro své výkony. To nakonec platí nejen ve
sportu, ale v jakémkoli oboru lidské činnosti. Proč tedy vůbec shora regulovat hranice, kam se nabízení nových výkonů
může posunout? Není naopak nepřirozené vysoce soutěživým lidem stanovovat
hranice jejich přípravy? Stejně se je vždy
z definice budou snažit překračovat.
Nejjednodušší řešení složitých problémů bývají nejsprávnější, zní parafráze známé Occamovy břitvy. V případě dopingu
je takovým řešením jeho povolení. Pro „fé-

rovost“ soutěže tak, jak je dnes pojímána,
by to neznamenalo vůbec nic. Všichni by
mohli všechno, zcela otevřeně a se stejnou
startovací čárou. Naopak se lze domnívat,
že dnes je soutěž méně „férová“, protože
soutěží nepoctiví s poctivými, přičemž nepoctiví ale nejsou vždy odhaleni, v horším
případě že soutěží jen odhalení a neodhalení nepoctiví. Pokud pravidla porušuje
rozsáhlá menšina či dokonce většina, jejich existence nemá valného smyslu, protože jde o pravidla nevynutitelná. Tak zní
přece základní kánon každé normotvorby.
Argument ochrany zdraví sportovců zákazem určitých látek je neudržitelný. Jejich
zdraví není veřejný statek a co jsou ochotni obětovat, je čistě jejich rozhodnutí a odpovědnost. Užíváním jakýchkoli preparátů
nepoškozují nikoho jiného, kromě sebe. To
je přece zásadní. A jejich rozhodnutí, kolik
dnešního a budoucího zdraví jsou ochotni
za úspěch obětovat (a nikoli rozhodnutí
od zeleného stolu), by též přirozeně určovala, kam až hledání hranic výkonů vůbec
může zajít. Opravdový vrcholový sport
i při dnešních dopingových pravidlech
zřejmě není už tak pro vyvážené udržování zdraví tou nejlepší metodou.
Kardiologové mají možná s vrcholovými
sportovci méně práce než se standardní
populací, o to více jí však mají ortopedové
či fyzioterapeuti.
A pokud někteří odpůrci povolení dopingu argumentují tím, že by pak sportovala „bobulová monstra“ a sport by přestal lidi zajímat, chytili se do vlastní pasti.
Pokud by skončila poptávka publika, nikdo by neměl důvod podávat nadlidské
výkony a motivace pro doping by odpadla sama. To by bylo skvělé řešení. Pokud
by ovšem i při povoleném používání nejrozličnějších preparátů byl sport nadále
populární či dokonce populárnější než
dnes? I tak skvěle, prostě poptávka si zvolila a sportovci jí vyšli vstříc. Bylo by to
možná jen pokračování stávajícího stavu,
pouze bez předstírání a pokrytectví.
Mojmír Hampl
(mojmir.hampl@cnb.cz)
Mojmír Hampl, autor pravidelného sloupku
„Regulační postřehy“, je od září 2007
členem redakční rady Laissez Faire

L AISSEZ FAIRE 12/2007

4/

ÚŘAD NA ZRUŠENÍ
V této rubrice představujeme úřady, které
žijí z peněz daňových poplatníků a jejichž
existence je zbytečná nebo dokonce škodlivá. Jsme přesvědčeni, že odstraňování
zbytečných úřadů je jediná cesta k omezení korupce a účinná cesta ke snížení daňového břemene.

ČESKÁ
ENERGETICKÁ AGENTURA
Počet zaměstnanců: 23 zaměstnanců
v centrále plus 192 energetických poradců ve 45 smluvních střediscích
Rozpočet: 105 milionů Kč
Z toho na platy: 18 milionů Kč
Činnost: Úřad poskytuje dotace na projekty zaměřené na úspory energie. V roce
2006 úřad přijal 489 žádostí a vyhověl
208 žadatelům, kteří celkem dostali 85
milionů. Ve skutečnosti nejvíce, 26 milionů
šlo na projekty „poradenství“, „školení“
a „propagace“. Zbylé dotace jdou na
podporu zateplování domů a podporu alternativních zdrojů energie.
Hospodaření: Úřad hospodaří se státní
dotací ve výši 20 milionů na provozní výdaje a 85 milionů na dotace (částečně
z evropských fondů). V oněch 85 milionech je však skryto 26 milionů na provoz
poboček, takže celkové provozní náklady
činí 46 milionů. Mezi dotacemi je např.
1,5 milionu pro společnost RACIO, která
vyrábí sušenky, 21 milionů dostala firma
SVEP na větrnou elektrárnu, tři čtvrtě milionu dostala pekárna ENPEKA ze Žďáru
nad Sázavou na nové kotle.
Hodnocení: Úřad je drahý a zbytečný.
Chce-li si někdo zateplit dům, ať si ho zateplí za své.
Verdikt: Úřad by měl být zrušen bez náhrady, a to včetně všech dotačních programů. 105 milionů korun by mělo zůstat
v kapsách daňových poplatníků, zbylo by
jim tak více peněz třeba na zateplování
domů a neutopilo by se zbytečně 46 milionů v kapsách byrokratů.
Dobrá zpráva: Ministr průmyslu Martin
Říman Českou energetickou agenturu zrušil k 31.12.2007.
Špatná zpráva: Bohužel úřadníci, budova i všechny dotační programy se jen
přesouvají pod jiné státní instituce, jako
CzechInvest a Státní energetickou inspekci.
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Předplatné na rok 2008
Předplatné na rok 2007 uhraďte bankovním převodem na účet
č. 1011153517/5500.
● Pokud raději platíte složenkou na poště, použijte přiloženou poštovní poukázku.
● Předplatné činí 100 Kč. Pokud na účet Laissez Faire pošlete větší částku, bude plně
využita k vyššímu nákladu, který bude distribuován na vysokých školách, bude to
Vaše podpora našemu společnému úsilí o svobodnější společnost.
● Variabilní, konstantní ani jiný symbol při bankovní platbě neuvádějte, poznáme vás
podle jména vašeho účtu.
● Pokud si budete časopis předplácet poprvé nebo v případě dotazů, kontaktujte editora Petra Macha na telefonu 603228753.
●

Nabízíme:
Kompletní zpracování knih, časopisů, katalogů, dopisních papírů,
vizitek ..., logotypů, grafických návrhů... Zajistíme tisk a knihařské zpracování.
Typografické
studio

Proč to děláme? Protože nás to baví!
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