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Abstrakt 
 

Bakalá�ská práce pojednává o teorii kolektivního obstarávání statk� s d�razem 

na statky klubové. V první �ásti se zam��uji na popis možných typ� chování jednotlivc� 

p�i procesech obstarávání a užívání statk�, zejména na altruismus. 

V další �ásti vymezuji rozdíly mezi soukromými a ve�ejnými statky podle teorie 

Paula A. Samuelsona (1954). 

Ve t�etí �ásti práce se soust�edím na charakteristiky klubových statk�, jejich 

rozdíly od statk� ve�ejných a základní modely teorie klub� tak, jak s nimi p�išli James 

M. Buchanan (1965) a Yew-Kwang Ng (1973). 

�tvrtá �ást pojednává o problémech, souvisejících s kolektivním rozhodováním 

o obstarání statk�. Jedná se zejména o v�z�ovo dilema a problém �erného pasažéra. 

Hlavními faktory, ovliv�ujícími nakolik a zda se dané problémy objeví, jsou velikost 

skupiny a spole�enské vazby mezi jednotlivými �leny. A� popsaný experiment mojí 

domn�nku úpln� nepotvrzuje, pokud existuje sounáležitost mezi �leny skupiny, 

pop�ípad� sounáležitost s klubem, problém �erného pasažéra se vytrácí. 

V poslední �ásti ukazuji praktické p�íklady klubových statk�, problémy „tragedy 

of commons“ a „tragedy of anticommons“ a hledám �ešení t�chto problém�. 
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Abstract 

 
Bachelor thesis deals with the theory of collective provision of goods, especially 

club goods. In the first part I focus on describing possible types of behavior in processes 

of providing and utilization of goods in general, with a focus on describing altruism. 

 In the second part I show the differences between public and private goods, 

according to Paul A. Samuelson (1954). 

In the third part of my work I focus on characteristics of club goods, differences 

from public goods and basic models of club theory according to James M. Buchanan 

(1965) and Yew-Kwang Ng (1973). 

Fourth part deals with problems related to collective decision making about 

provision of goods. It is especially “the prisoner dilemma” and “the free rider problem”. 

The main factors, which influence how much and if such problems emerge are the size 

of the group and social relations between all members of the group. Even though the 

experiment described in my thesis did not fully confirm my conjecture, if solidarity 

between members of group, possibly solidarity with the club exists, then the “free rider 

problem” disappears. 

In the last part I show practical examples of club goods, problems “tragedy of 

commons” and “tragedy of anticommons” and I am looking for the solution of these 

problems.  
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1 ÚVOD 
 

Psal se rok 1965, když James M. Buchanan p�išel s p�elomovým �lánkem 

v �asopise Economia, který nazval „An Economic Theory of Clubs“. V této dob� již 

ekonomové nezastávají myšlenku, že všechny statky jsou vlastn�ny a spot�ebovávány 

pouze jednotlivci, teorie ve�ejných statk� se nicmén� rozvíjela velice pomalu. 

P�i rozvoji podv�domí o ve�ejných statcích a také ve�ejných výdajích stojí za 

zmínku zejméná text Paula A. Samuelsona z �asopisu Review of Economics and 

Statistics z roku 1954 s názvem „The Pure Theory of Public Expenditure“, ve kterém 

jasn� definoval dva typy statk� – �ist� ve�ejné a �ist� soukromé. Buchanan se o tento 

�lánek ve své práci opírá a zd�raz�uje fakt, že tyto dva typy nepopisují úpln� p�esn� 

zm�nu vlastnicko-spot�ebitelských práv v moment�, kdy se na statku podílí ur�itý 

omezený po�et jednotlivc�. Takové vymezení nás p�ivádí na rozhraní ve�ejných a 

soukromých statk�, protože z definice ve�ejných statk� neplatí, že vylou�ení ze 

spot�eby není možné nebo je p�íliš nákladné, ale zárove� se jedinci po obstarání podílejí 

na spot�eb� spole�n�. Buchanan se pouští do hlubší analýzy problému a p�ichází 

s pojmem „klubový statek“, který podle n�j tuto problematiku dopl�uje a jasn� definuje. 

Jak se pozd�ji ukázalo, model má n�které nedostatky, hlavn� co do požadavk� 

na homogenitu preferencí uživatel�, nicmén� slouží jako základní kámen pro rozší�ení 

podv�domí o statcích, které se vymykají škatulkám „�ist� soukromý“, pop�ípad� „�ist� 

ve�ejný“. Ve své práci bych rád ukázal, že chování spot�ebitel� t�chto statk� se opravdu 

liší od ve�ejných i soukromých statk� jak p�i jejich obstarávání, tak p�i jejich následném 

užívání. Dále se pokusím poukázat na faktory, ovliv�ující chování spot�ebitel� 

klubových statk� nejvíce – a to sice velikost skupiny a vzájemné sociální vazby mezi 

jednotlivými �leny. S tím souvisí další pojem, který ve své práci objasním – skupinové 

statky, ve zkratce statky, jejichž uživatele pojí jisté vzájemné sociální pouto, p�es 

spole�ný zájem až po vyšší úrove� d�v�ry. Výše zmín�né dva faktory by m�ly 

signifikantn� ovliv�ovat chování spot�ebitel� jak p�i obstarávání, tak p�i užívání statk�. 

V neposlední �ad� na praktických ukázkách klubových statk� ukáži, nakolik pro n� platí 

p�edpoklady Buchananova modelu a jaké další komplikace se mohou objevovat 

v p�ípad� kolektivního obstarávání statk�. 
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Klubové statky jsou relativn� nový pojem v ekonomické teorii, p�ekonávají tzv. 

„Samuelsonovu mezeru“1 mezi soukromými a ve�ejnými statky a jist� si zasluhují v�tší 

pozornost, proto jsem si toto téma ke své bakalá�ské práci vybral. Jejich popisem a 

rozvojem se zabývají v�tšinou pouze zahrani�ní auto�i v odborných �láncích 

v �asopisech Economia, Econometria, Journal of Economic Literature, Review of 

Economics and Statistics a dalších, proto v�tšina materiál� použitých k této práci 

pochází práv� z t�chto zdroj�. Nicmén�, ucelený p�ehled o klubové teorii nabízí 

publikace Cornese, Sandlera (1986), p�i popisu soukromých a ve�ejných statk� mi dále 

byly nápomocné knihy pojednávající o ve�ejných financích (Jackson, Brown (2003), 

Samuelson (1991)) a p�i popisu chování jednotlivc� a vymezení pojmu altruismu 

zejména publikace profesora Hlavá�ka (1999). 

                                                
1 „Samuelson gap“, vlastní p�eklad z textu J.Buchanana „An Economic Theory of Clubs“ (1965) 
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2 ALTRUISMUS 

 

„Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or 

in the darkness of destructive selfishness.“ 

Dr. Martin Luther King Jr 

 

2.1 Teorie altrusimu 

 

Než p�istoupíme k definicím statk� a popisu modelu, je zapot�ebí popsat možné 

typy chování jednotlivc� p�i procesech obstarávání a užívání statk�, a� už se jedná o 

statky soukromé, ve�ejné nebo smíšené. Pokud by jedinci byli ve svých preferencích a 

zp�sobech rozhodování homogenní, ekonomické modelování situací by bylo o mnoho 

snadn�jší. Realita je však jiná, chování jakéhokoliv jednotlivce je ovlivn�no nejen jeho 

biologickými a genetickými p�edpoklady, ale i dále rozvíjenými sociálními vazbami. 

N�kte�í jedinci sledují pouze své vlastní zájmy, snaží se maximalizovat sv�j vlastní 

prosp�ch i pokud by to m�lo být na úkor ostatních. Jiní se dobrovoln� zajímají a 

p�i�i�ují o blaho ostatních, snaží se vcítit do jejich pot�eb a požadavk�. Chování 

s cílem pomoci druhému jednotlivci se ozna�uje jako altruismus. S tímto pojmem 

p�išel poprvé v polovin� 19. století francouzský myslitel a zakladatel oboru sociologie 

August Comte. Altruismus definoval jako jednání ve prosp�ch druhého2. �lov�k je 

podle n�j již od narození vázán mnoha povinnostmi a závazky a o�ekává se od n�j, že je 

v budoucnu bude v ur�ité form� „splácet“. To p�ináší do procesu rozhodování a chování 

nový rozm�r. 

 Ekonomická teorie a modely umí vysv�tlit n�které d�vody altruismu (viz. dále 

recipro�ní altruismus), nicmén� na v�tšinu d�vod� je krátká. Hodnoty, které se zde 

objevují, jsou již více než základní biologické a geneticky dané charakteristiky. Tím se 

dostáváme na p�du vyšších sociálních interakcí, kdy se lidé snaží býti prosp�šní druhým 

a nesledují pouze své vlastní egoistické cíle3. 

                                                
2 Lat. „Alter“ – ten druhý 
3 pop�ípad� své cíle maskují pod rouškou altruistického chování. 
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2.2 Altruismus - protiklad egoismu? 

 

August Comte staví pojem altruismus jako opak egoismu, chování zam��eného 

na sledování výhradn� svého vlastního prosp�chu bez ohledu na ostatní. Neznamená to 

nutn�, že egoistický jednotlivec ne�iní dobro ostatním, efekt m�že být i pozitivní nebo 

neutrální. Jak poukazuje prof. Hlavá�ek ve své knize „Mikroekonomie sounáležitosti se 

spole�enstvím“4, egoismus nelze ve svých �inech nazývat ryzím protikladem altruismu. 

Na p�íkladu pojednání R.Dawkinse „Sobecký gen“ ukazuje, že již genetický vývoj – 

p�edání genetické informace ve své egoistické podstat� vede nakonec k altruistickému 

výsledku, kterým je reprodukce a p�edání genetické informace („sam�í a sami�í geny se 

vyhledávají vzájemn� egoistickým zp�sobem, aby nakonec splynuly v neegoistickém 

výb�ru“)5. Naproti tomu jedinec, který se nemá další potomstvo, dále nerozši�uje 

genetickou informaci, která my byla vštípena, chová se tedy sám egoisticky. Jak 

ukazuje p�edchozí text, altruismus jako pojem se dá nazývat protikladem egoismu, 

nicmén� ryze egoistické �iny nevedou vždy k egoistickému chování. Dokonce i 

v p�ípad� genetického vývoje je k altruistickému �inu (zplození nového jedince a 

rozší�ení genetické informace) egoistické chování zapot�ebí. 

Spole�enská v�da definuje dv� podoby altruismu. Jednou z nich je tzv. 

altruismus tvrdého jádra, tedy z pohledu ekonomických teorií altruismus iracionální, 

nelogický, altruismus takový, se kterým ekonomická v�da nepo�ítá. �lov�k, který se 

chová altruisticky ve smyslu „tvrdého jádra“, vynakládá své úsilí ku prosp�chu druhých 

bez o�ekávání n�jaké odplaty. Toto chování p�ichází bez jakékoliv p�í�iny a kalkulu, 

pouze z ryzí dobrovolnosti. Jedná se o nejvíce ušlechtilou podobu chování, kterou lidé 

n�kdy p�irovnávají k bláznovství: „�lov�k, který dává a rozdává tak �iní proto, aby se 

ukázal v p�íznivém sv�tle ve smyslu sociální žádoucnosti. Jeho dávání má dozajista 

hlubší smysl a sleduje n�jaký ú�el. Není-li "bláznem", pak má jeho bohulibá aktivita 

hlubší cíl.“6 

 

                                                
4 Hlavá�ek, J. Mikroekonomie sounáležitosti se spole�enstvím. (1999) 
5 Jak prof. Hlavá�ek dále zmi�uje, Egoistické náklady se projeví nakonec jako altruistické výsledky, 
�emuž se �íká „úsp�ch reprodukce“. (Hlavá�ek, J. Mikroekonomie sounáležitosti se spole�enstvím. 
(1999)) 
6 Hlavá�ek, J. Mikroekonomie sounáležitosti se spole�enstvím. (1999) 
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2.3 Recipro�ní altruismus 

 

Druhým zp�sobem, jakým se dá vysv�tlit chování ve prosp�ch druhého, je tzv. 

recipro�ní altruismus, ozna�ovaný n�kdy také jako jedna z forem altruismu m�kkého 

jádra. Jednotlivec tím, že se chová altruisticky, sleduje vlastní cíle. Jedním z nich m�že 

být nap�íklad pocit z toho, že p�isp�l a podpo�il dobrou v�c, a tím se dostal 

do podv�domí lidí, kte�í mu mohou v budoucnu být nápomocní. Jak zmi�uje prof. 

Hlavá�ek (1999), z psychologického hlediska se tento pojem dá chápat také jako 

„rafinovaný egoismus“. Hlavním motivem jednotlivce je jeho vlastní uspokojení, 

nikoliv p�ímo dobrý pocit ze št�stí druhých a altruismus v tomto p�ípad� slouží pouze 

jako nástroj k dosažení vlastního prosp�chu. S tímto typem chování, který se ale nedá 

nazývat altruismem tak, jak ho definoval Comte, se ekonomie vypo�ádat �áste�n� umí. 

Jedinec, který se chová racionáln�, použije tuto metodu ke zvýšení svého vlastního 

uspokojení. Tím, že já n�komu pom�žu, zavazuji si ho nep�ímo k tomu, že pokud budu 

pot�ebovat, tak on mi na oplátku také pom�že. Dalším faktorem, jak již bylo výše 

zmín�no, m�že být touha po zviditeln�ní, podpo�ení spole�ensky prosp�šné v�ci a tím 

dosažení uznání a nejlepší reklamy.  

 

2.4 Vsuvka o spole�enské odpov�dnosti firem 
 

S ur�itou formou altruismu je spojen i modní fenomén poslední doby – 

spole�enská odpov�dnost firem (CSR). Hlavní myšlenkou celého konceptu CSR je 

odpov�dnost firem. Ty se vedle své základní �innosti, kterou je produkce zboží na trh 

dobrovoln� angažují v aktivitách, které jsou prosp�šné pro spole�nost, a tím do jisté 

míry vracejí sv�j „dluh“ komunit� a p�ispívají k omezení negativních dopad�, 

vyplývajících z jejich �innosti. 

Existují r�zné pohledy na d�vod, pro� firmy zavád�jí CSR opat�ení, i když 

k tomu nejsou p�ímo nuceny. Každopádn�, v jednom se shodují – výsledný efekt je 

výhodný pro všechny strany. Jedná se o hru s nenulovým sou�tem, ze které profitují 

všichni zú�astn�ní. Jak popsal velký kritik koncepce spole�enské odpov�dnosti firem 

Milton Friedman (1970) ve svém známém �lánku v deníku New York Times, d�ležité je 

si uv�domit, že „pouze lidé mohou mít zodpov�dnost. Firma je um�le vytvo�enou 

osobou a v tomto smyslu m�že mít um�lou zodpov�dnost, ale „byznys“ jako takový 
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zodpov�dnost mít nem�že.“7 Manaže�i firem jsou odpov�dní svým vlastník�m, 

akcioná��m a jako takoví musí ctít zejména pravidla maximalizace zisku a práce 

v podmínkách daných zákonnými a morálními normami. 

V tomto ohledu se ukazuje spole�enská odpov�dnost firem jako jasný p�íklad 

recipro�ního altruismu, kdy firma pod rouškou odpov�dného chování p�itahuje nové 

zákazníky a získává konkuren�ní výhodu. Motivy vedoucí firmy ke 

spole�enské odpov�dnosti se zdají tedy být hlavn� ekonomické, na rozdíl od chování 

jednotlivc�, kde se altruismus tvrdého jádra ob�as projevuje. Dosáhnout ve skupin� 

jednotlivc� spole�ného konsensu o ryze altruistickém chování je totiž bez 

ekonomického stimulu mnohem složit�jší, nicmén� ne nemožné. 

 

 

                                                
7 FRIEDMAN, Milton. The social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York 
Times Magazine, 13.9.1970 vlastní p�eklad autora 
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3 STATKY SOUKROMÉ A VE�EJNÉ 

 

„�ist� kolektivní statek je spot�ebováván ve stejné 

mí�e všemi �leny kolektivní skupiny.“ 

P.A. Samuelson 
 

3.1 Soukromé statky 

 

Definování a rozlišení soukromých a ve�ejných statk� bude d�ležité v další �ásti 

práce pro p�esné pochopení rozdílu mezi t�mito a klubovými statky, které jsou hlavním 

tématem této práce. Pod pojmem statek rozumíme všechny služby a p�edm�ty, sloužící 

k uspokojování lidských pot�eb. Vzhledem k tomu, že v�tšina z nich nepat�í do 

kategorie tzv. „volných statk�“, tedy t�ch, jejichž nabídka je neomezená, musela se 

definovat vlastnická práva ke statk�m a musel vzniknout systém, zajiš�ující jejich 

efektivní alokaci. �ist� soukromé statky jsou v ekonomické teorii definovány pomocí 

následujících dvou charakteristik: 

 

Vylu�itelnost – možnost vylou�it ze spot�eby jiné jednotlivce nebo skupinu 

jednotlivc�, v tomto p�ípad� tedy ty, kte�í k danému statku nemají vlastnická práva. 

Rivalita – tato vlastnost znamená, že spot�eba jednoho �lena omezuje, resp. 

zabra�uje ve spot�eb� dalším. �ist� soukromé statky tedy uspokojují pot�eby 

jednotlivce nebo omezené skupiny jednotlivc�. 

 

Soukromé statky mohou tedy být poskytovány r�zným jednotlivc�m aniž 

by vznikaly náklady pro ostatní. P�íkladem soukromého statku je pár bot. Pokud ho 

vlastním já, nemá k n�mu nikdo jiný vlastnická práva a pokud ho zrovna užívám, 

nem�že ho v ten samý moment užívat nikdo jiný. Pro� však ekonomika pot�ebuje 

definice jiných statk� než soukromých, když ty dostate�n� uspokojují pot�eby 

jednotlivc� a jsou v nich jasn� vymezená vlastnická práva? 

Soukromé statky mohou být efektivn� alokovány pomocí trh�, nicmén� n�které 

statky pomocí trhu alokovány být nemohou, a� už z d�vodu své povahy nebo z d�vodu 

neefektivnosti. Tržn� nelze nap�íklad alokovat statky typu národní bezpe�nost nebo 
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justi�ní služby. Ekonomové tuto otázku dlouho nechávali stranou. První kdo p�išel 

s ucelenou mikroekonomickou teorií, která rozd�lovala statky na �ist� soukromé a �ist� 

ve�ejné byl v roce 1954 Paul A. Samuelson ve svém �lánku v �asopise Review of 

Economics and Statistics s názvem „The Pure Theory of Public Expenditure“, který se 

stal základem pro celý vývoj ekonomické disciplíny s názvem „ekonomická teorie 

ve�ejných financí“ a „ekonomika ve�ejného sektoru“. Samuelson p�ichází s rozd�lením 

statk� na dva typy, soukromé spot�ební statky a ve�ejné spot�ební statky. Množina 

soukromých spot�ebních statk� 

 

{X1,…,Xn} 

 

je rozd�lena mezi r�zné jednotlivce {1, 2, …, i, …, s} podle vztahu 

 
s

i
j j

1

X  = X� , 

 

záleží tedy na vlastnických právech jednotlivc� k daným statk�m.  

 

3.2 Ve�ejné statky 

 

Ve�ejné statky (public goods) jsou základním zd�vodn�ním užite�nosti zásah� 

státu do ekonomiky. Zabýval se jimi již A.C.Pigou v roce 1928, kdy dal dohromady 

knihu s názvem „Public Finance“, nicmén� jak již bylo zmín�no výše, matematický 

základ jim položil Paul A. Samuelson ve svém �lánku „The Pure Theory of Public 

Expenditures“. Ve své nejznám�jší publikaci „Ekonomie“ (1991) ozna�uje Samuelson 

ve�ejné statky jako reakci na jedno ze selhání trhu a p�ikládá státu povinnost zabezpe�it 

jejich obstarání. Podle n�ho platí následující: 

 

„Ve�ejné statky jsou všechny ekonomické aktivity – nesoucí spole�nosti v�tší 

nebo menší užitek – které není možné efektivn� ponechat soukromému podnikání.“8 

 

                                                
8 SAMUELSON, Palu A. Ekonomie. (1991) 
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Jako p�íklady ve�ejných statk� uvádí zejména národní obranu, zákon a po�ádek 

v zemi, výstavbu ve�ejné dálni�ní sít� a podporu výzkumu a ve�ejného zdraví, tedy 

statky, k jejichž výrob� nemají soukromé firmy dostate�né stimuly. Podobn� jako 

soukromé jsou i ve�ejné statky vyzna�ovány dv�ma hlavními charakteristikami: 

 

Nevylou�itelnost – nemožnost vylou�it ze spot�eby n�které jednotlivce nebo 

skupinu jednotlivc�. Za nevylu�itelné se považují také statky, u kterých je vylou�ení 

sice možné, ale nesmysln� nákladné. 

Nerivalita – tato vlastnost jako protiklad k soukromým statk�m znamená, že 

spot�eba jednoho �lena neomezuje ostatní spot�ebitele. �ist� ve�ejné statky tedy 

uspokojují pot�eby celé skupiny lidí, kte�í se v�tšinou nacházející na území jednoho 

státu. 

 

Jak dále Samuelson zmi�uje, „p�ínos ve�ejných statk� je ned�liteln� rozptýlen 

po celé spole�nosti bez ohledu na to, zda jednotlivci cht�jí tento ve�ejný statek koupit 

nebo ne.“9 Matematicky vyjad�uje ve�ejné spot�ební statky (pop�. statky kolektivní 

spot�eby – collective consumption goods) jako množinu statk�  

 

{Xn+1, … Xn+m} 

 

kterou spot�ebovávají všichni uživatelé spole�n� tak, že spot�eba jednotlivce 

nep�ináší snížení spot�eby pro ostatní, platí tedy 

 

Xn+j=Xi
n+j  

 

pro každého i-tého jednotlivce a jakýkoliv ve�ejný spot�ební statek. 

 

                                                
9 SAMUELSON, Paul A. Ekonomie. (1991) 
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4 KLUBOVÉ STATKY, TEORIE KLUB� 

 

„Neither the provision of signposts on the road nor, 

in most circumstances, that of the road themselves, 

can be paid for by every individual user.“ 

F.A. Hayek 

 

4.1 P�echod od ve�ejného statku ke klubovému 

 

V p�edchozích kapitolách byly statky rozd�lené na soukromé a ve�ejné. Tyto dva 

typy statk� však nepopisují dostate�n� zm�nu vlastnicko-spot�ebitelských práv 

v moment�, kdy se na statku podílí ur�itý omezený po�et jednotlivc�. Zde se dostáváme 

na rozhraní ve�ejných a soukromých statk�, neplatí totiž z definice ve�ejných statk�, že 

vylou�ení ze spot�eby není možné nebo je p�íliš nákladné. Zárove� se však jedinci po 

obstarání podílejí na spot�eb� spole�n�, což by definici ve�ejného statku op�t 

vyhovovalo. 

Pro lepší popis této situace byl Jamesem M. Buchananem zaveden termín 

„klubový statek“. Jak zmi�ují Sandler a Tschirhart ve svém �lánku „The Economic 

Theory of Clubs: An Evaluate Survey“, ur�itou stopu p�echodu ke statk�m, které nejsou 

�ist� ve�ejné, lze spat�it v dílech A.C.Pigoua (1920) a Franka H. Knighta (1924), kte�í 

mluví o vybírání mýta na silnicích a jeho zavedením vylu�ují n�které uživatele z tohoto 

statku a vytvá�í ur�itou skupinu �len�, kte�í mohou silnici využívat. 

Dalším, kdo se zabýval alokací ve�ejných statk�, byl Charles Tiebout (1956) se 

svou hypotézou „voting with your feet“, který ukázal, že za p�edpokladu plné mobility 

spot�ebitele (v tomto p�ípad� voli�e) se lidé spontánn� sdružují do skupin, které jsou 

homogenní ve svých preferencích. 

S propracovaným modelem statk� spot�ebovávaných v kolektivu lidí s ur�itými 

omezujícími p�edpoklady p�išel v roce 1965 James M. Buchanan ve svém p�elomovém 

�lánku s názvem „An Economic Theory of Clubs“. Od této doby se problematikou 

klubových statk� a jejich modelováním za�ali zabývat další ekonomové a v�dci, 

nicmén� Buchanan�v model se stal základním východiskem pro všechny z nich. 
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4.2  Klubový statek 

 

Pod pojmem klub se v Buchananov� definici skrývá skupina jednotlivc�, která 

se dobrovoln� sdružuje za ú�elem 

snížení náklad� nebo 

zvýšení prosp�chu p�i užívání daného statku.  

Klubové statky jsou ve své podstat� rivalitní a vylu�itelné a v rámci dané 

skupiny (klubu) se dají definovat jako ve�ejné. Znamená to tedy, že stejn� jako u 

ve�ejných statk� spot�eba jedné osoby nesnižuje možnost spot�eby dalších osob [toto 

tvrzení platí jen do ur�ité míry, p�i po�tu osob p�esahující optimum (viz níže) se již 

projevuje klesající mezní užitek], nicmén� oproti ve�ejným statk�m se liší v možnosti 

vylou�ení n�kterých lidí ze spot�eby. Skupina je vlastníkem daného statku a sdílí 

náklady na po�ízení, stejn� jako užitek z n�j plynoucí. Buchanan pod pojem klubový 

statek zahrnuje všechny statky krom� soukromých. Ve�ejný statek definuje jako ur�itou 

modifikaci klubového, kde po�et �len� je nekone�ný. Jak Buchanan dále zmi�uje, teorie 

klub� �eší pouze motivaci z ekonomického hlediska. Motivaci jednotlivc� p�i spojování 

se za n�jakým citovým ú�elem (kamarádství, náklonnost) tato teorie �ešit neumí. Stejn� 

tak nedává smysluplné výsledky v p�ípadech, kdy je vylou�ení ze spot�eby nemožné 

nebo velmi nákladné. 

 

4.3 Teorie klub� – James M. Buchanan 

 

Buchanan svou teorií navazuje na definice Paula A. Samuelsona z jeho �lánku 

„A Pure Theory of Public Expenditure“ a tvrdí, že ostré vymezení na zboží a služby 

které jsou �ist� soukromé a �ist� ve�ejné není dosta�ující a p�ichází s teorií, která má 

p�eklenout mezeru mezi soukromými a ve�ejnými statky, teorií, kterou on sám popisuje 

jako teorii kooperativního �lenství10. 

S teorií podobnou Buchananov� p�íchází ve stejném roce Mancur Olson (1965), 

nicmén� jeho práce z�stává spíše u popisu chování jednoltivc�, než u samotného 

                                                
10 SAMUELSON, Paul A. A Pure Theory of Public Expenditure. 1954 



Bakalá�ská práce  Klubové statky 

  13

modelu. Olson také ve své práci nikdy nepoužil ozna�ení klub pro kolektiv sdílející 

statek, který není �ist� ve�ejný. 

Podívejme se nyní podrobn�ji na interpretaci modelu, který James M. Buchanan 

ve své teorii navrhl. Jeho cílem je najít optimální po�et �len� a množství statku, p�i 

kterém se maximalizuje užitek jednotlivce. Ve svém modelu vychází z výše popsaného 

Samuelsonova rozd�lení statk� na �ist� soukromé a �ist� ve�ejné, ale tvrdí, že 

„prom�nné, které reprezentují velikost skupiny která se na statku podílí, musí být 

zahrnuty v užitkové funkci spolu s prom�nnými reprezentujícími tyto statky.“11 

Platí tedy, že nehled� na to, jestli je zboží nebo služba klasifikována jako �ist� 

ve�ejná nebo �ist� soukromá, užitek jednotlivce vždycky závisí na po�tu lidí, kte�í s ním 

tento statek sdílí. Do Samuelsonovy užitkové funkce tedy Buchanan p�idává novou 

prom�nnou, kterou je po�et lidí 

 

{Nj}, podílejících se na statku {Xj}. 

 

Nov� definovaná prom�nná tedy zastupuje po�et lidí, kte�í „se chystají uzav�ít 

spot�ebitelsko-uživatelskou dohodu pro statek Xj, v ur�itém �asovém období“12. 

Buchanan taktéž pro jednoduchost p�edpokládá stejný podíl všech jednotlivc� na daném 

statku (to vychází i z p�edpokladu homogenity preferencí). Nová užitková funkce je 

tedy definována následujícím vztahem: 

 

1 1 2 2[( , ), ( , ),..., ( , )]i i i i i i i
n m n mU U X N X N X N� ��  

 

Stejným zp�sobem definuje také produk�ní (nákladovou) funkci, protože platí, 

že p�idání dalšího �lena do skupiny ovlivní výši náklad� ostatních �len� na daný statek. 

Funkce náklad� vypadá potom následovn�: 

 

1 1 2 2[( , ), ( , ),..., ( , )]i i i i i i i
n m n mF F X N X N X N� ��  

 

Z výše daných funkcí užitku a náklad� se dají odvodit podmínky pro Pareto – 

optimalitu ve spot�eb� každého statku. Pokud vezmeme statek Xr jako numeraire, m�že 

                                                
11 BUCHANAN, James M. An Economic theory of Clubs. (1965) vlastní p�eklad autora 
12 BUCHANAN, James M. An Economic theory of Clubs. (1965) vlastní p�eklad autora 
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se jednat nap�íklad o peníze, potom pro i-tého jedince a j-tý statek musí platit 

následující rovnice: 

 

/ /i i i i
j r j ru u f f�  

 

kde u a f reprezentují parciální derivace užitkové, resp. produk�ní funkce. Jak 

Buchanan zmi�uje, tato podmínka znamená, že „mezní míra substituce ve spot�eb� j-

tého statku a numeraire Xr musí být rovna mezní mí�e substituce v produkci daného 

statku.“13 P�idáme-li do této rovnosti prom�nnou zahrnující velikost statku Nj, 

dostáváme následující rovnost: 

 

/ /i i i i
Nj r Nj ru u f f� . 

  

Z této rovnice vychází stejná informace, tedy že mezní míra substituce ve 

spot�eb� j-tého statku a numeraire Xr je rovna mezní mí�e substituce v produkci, 

nicmén� závisí na velikosti dané skupiny. Rovnováha i-tého jedince nastává tedy pouze 

v p�ípad�, kdy mezní užitek z p�idání dalšího �lena klubu je roven mezním náklad�m na 

tohoto �lena.  

Hledání equilibria se sestává ze t�í krok�. Na obrázku 1 vidíme první krok, který 

sestává z ur�ení optimálního množství jednotlivc� podílejících se na klubovém statku. 

Porovnávají se celkové náklady (k�ivka C1) a užitek (k�ivka B1) na osobu p�i daném 

po�tu jednotlivc� participujících na statku. 

Horizontální osa reprezentuje po�et jednotlivc�, zatímco vertikální osa náklady a 

prosp�ch každého z nich. P�idání dalšího �lena zp�sobuje zpo�átku snížení náklad� 

jednotlivce na statek a tedy i zvýšení užitku. Tento trend se po �ase m�ní a od ur�itého 

množství p�idání dalšího �lena zp�sobuje negativní mezní užitek. Optimum nalezneme 

v bod�, kdy se derivace k�ivky celkových náklad� rovná derivaci k�ivky celkového 

užitku, jde tedy o bod S1. Pro jinou velikost statku (h) potom nacházíme nové k�ivky 

náklad�, resp užitku (Bh resp. Ch). K�ivka náklad� C v tomto grafu má formu pravidelné 

hyperboly, �lenové klubu se na obstarání daného statku podílí rovnom�rn�. Naproti 

tomu tvar k�ivky užitku B vysv�tluje Buchanan následovn�: 
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„Pokud se více lidí se podílí na užitku statku p�edem dané velikosti, od ur�itého 

bodu se bude pr�m�rný prosp�ch jednotlivce snižovat. Samoz�ejm�, že prosp�ch m�že 

být i rostoucí, pop�ípad� konstantní, ale od ur�itého bodu se vždy za�ne snižovat.“14 

 

 

obrázek 1, zdroj James M Buchanan, An Economic Theory of Clubs 

 

Další �ástí hledání equilibria je vymezení optimálního množství statku, které 

probíhá op�t porovnáváním náklad� na jednotlivce s jeho užitkem, jak je ukázáno na 

obrázku 2. Na horizontální ose se v tomto p�ípad� nachází prom�nná zastupující 

množství daného statku a na vertikální ose op�t celkové náklady a prosp�ch jednotlivce. 

K�ivky C1, resp. B1 ukazují náklady, resp. užitek pro jednoho �lena. V tomto p�ípad� je 

optimální množství statku nulové, funkce náklad� roste rychleji než funkce užitku. 

S nar�stajícím množstvím uživatel� klesají celkové náklady na osobu (funkce náklad� 

Ck je lineární rostoucí a s p�ibývajícím po�tem �len� se její sklon snižuje) a funkce 

užitku je konkávní. V bod�, kde se rovnají derivace obou t�chto funkcí, se nachází 

optimální množství statku p�i daném po�tu �len� (bod Qk, kde „k“ zna�í po�et �len�). 

Jak je op�t vid�t, k�ivka užitku nejprve roste, s ur�itým po�tem jednotlivc� podílejících 

se na statku její sklon m�ní postupn� v konstantní a dále potom v klesající. 

 

                                                                                                                                          
13 BUCHANAN, James M. An Economic theory of Clubs. (1965) vlastní p�eklad autora 
14 BUCHANAN, James M. An Economic theory of Clubs. (1965) vlastní p�eklad autora 
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obrázek 2, zdroj James M.Buchanan, An Economic Theory of Clubs 

 

 Tím, že oba p�edchozí grafy vycházejí ze stejných prom�nných, a to sice 

celkových náklad� a celkového užitku na osobu, dají se jejich optima spojit do jednoho 

grafu. Výsledné equilibrium pak znázor�uje obrázek 3. Horizontální osa tentokrát 

popisuje po�et jednotlivc�, zatímco vertikální množství daného statku. K�ivka Nopt je 

odvozena z obrázku 1 jako spojnice optimálních množství �len� pro danou velikost 

statku a k�ivka Qopt je odvozena z obrázku 2 jako spojnice optimálního množství statku.  

Výsledným equilibriem je bod G, udávající kombinaci po�tu jednotlivc� a 

množství statku p�i které je jejich užitek nejvyšší. Graf na obrázku 3 tedy popisuje 

preference jednotlivc�, rozhodujících se mezi množstvím statku a velikostí skupiny, 

která tento statek bude sdílet. Bod G je nejvyšší dosažitelná úrove� pro jednotlivce. 

 
obrázek 3, zdroj James M. Buchanan, An Economic Theory of Clubs 
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4.4 Omezení Buchananova modelu 

 

Buchananova teorie má ur�ité nedostatky. V první �ad� se opírá o p�edpoklad, že 

všichni �lenové klubu jsou identi�tí a podílí se stejn� na užitku daného statku a jeho 

nákladech. Implicitn� to znamená, že pot�eby a cíle jednotlivc� jsou stejné. Díky tomuto 

omezení se dá najít optimální po�et participant� i množství statku a po�ítat maximální 

užitek jednotlivce jako pr�m�rný užitek. Tento p�edpoklad je však pro realitu velmi 

restriktivní. Pokud by to platilo, velice by se zjednodušilo modelování vzhledem ke 

stejnému pom�ru využívání daného statku každým jednotlivcem. Nicmén� lidé nejsou 

ve svých pot�ebách homogenní a tak zatímco (nap�íklad v p�ípad� použití bazénu 

jakožto klubového statku) jeden uživatel bude výhod tohoto statku využívat každý den, 

další se spokojí jeho návšt�vou jednou za t�i dny a bude tedy požadovat menší 

participaci na nákladech spojených se z�ízením a udržováním. Tento problém dále �eší 

nap�íklad Hesley, Strange (1991). 

Druhým nedostatkem, souvisejícím s p�edpokladem homogenity jednotlivých 

participant� je zp�sob, jakým se po�ítá užitek jednotlivce. Optimum celého modelu se 

nachází v bod�, kde se rovnají mezní užitek a mezní náklady z p�íchodu dalšího �lena. 

Buchanan ale díky p�edpokladu homogenity maximalizuje �istý prosp�ch jednotlivce 

jako pr�m�rný prosp�ch. Návod, jak p�ekonat tento problém, bude dále rozebrán 

v následující subkapitole. 

Dalším omezujícím p�edpokladem je perfektní vylou�ení ze spot�eby bez 

jakýchkoliv transak�ních náklad�. Tyto dva požadavky v podstat� vylu�ují problém 

�erného pasažéra. Jak zmi�uje Buchanan, „pokud si jednotlivci myslí, že vylou�ení není 

úpln� možné, […] nemusí být ochotní dobrovoln� p�istoupit do procesu sdílení 

náklad�.“15 Pro perfektní fungování klubu je tedy zapot�ebí zajistit nástroje vedoucí 

k vylou�ení �erných pasažér� ze spot�eby nebo aspo� k jejich postižení. A�koliv se tím 

zvyšují transak�ní náklady, zvyšuje se zárove� ochota jednotlivce podílet se na 

obstarávání statku, protože má jistotu, že nikdo jiný nebude využívat jeho výhody 

zadarmo. 

 

                                                
15 BUCHANAN, James M. An Economic theory of Clubs. (1965), vlastní p�eklad autora 
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4.5 Další vývoj teorie klub� 

 

S pokra�ováním Buchananovy teorie klub� p�išla celá �ada v�dc�. V roce 1973 

publikoval v �asopise Economia Yew-Kwang Ng �lánek s názvem „The Economic 

Theory of Clubs – Pareto Optimality Conditions.“16 Rozpracovává myšlenky 

z Buchananova �lánku a p�ichází s alternativní analýzou teorie klub�, která p�ekonává 

n�které její nedostatky. 

Ng poukazuje na to, že podmínky získané z Buchananovy rovnosti mezního 

užitku a náklad� jsou bodem equilibria jednotlivce, který má možnost si sám vybrat 

po�et �len�, podílejících se s ním na daném statku – tedy nov� p�idanou prom�nnou 
i
jN . Jak dále tvrdí, jeho analýza vychází z maximalizace užitku jednotlivce za 

podmínky konstantní úrovn� užitku ostatních a daných produk�ních možností 

spole�nosti. 

V Ngov� modelu vystupuje s jednotlivc�, m kolektivních statk� a (n-m) 

soukromých statk�. Užitková funkce potom vypadá následovn�: 

 

1, 1, 1 , , 1( ,..., ,..., , )i i i i
i m m im m nU U X N D X N D X X��  

 

D je alternativní diskrétní veli�ina, nabývající hodnot 1 nebo 0 podle toho jestli 

daný jedinec pat�í (D = 1) nebo nepat�í (D = 0) do klubu. Tím, že N, reprezentující 

po�et jednotlivc� podílejících se na statku, vstupuje do užitkové funkce samostatn� již 

na za�átku a jednotliví �lenové klubu ho nemohou m�nit dle svojí libosti, po�ítá se 

rovnováha z celkového prosp�chu, nikoliv pouze z pohledu jednotlivce. Produk�ní 

funkce v novém modelu má tvar: 

 

1, , 1
1 1

( ..., ,..., )
s s

i i
m m n

t t

F X X X X�
� �
� �  

 

Ze tvaru užitkové a produk�ní funkce odvozuje Ng základní podmínky prvního 

�ádu pomocí Lagrangeanu a výslednou mezní míru substituce udává v tomto tvaru: 

 

                                                
16 NG, Yew-Kwan. The Economic Theory of Clubs: Pareto Optimality Conditions (1973) 
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i i
X XU U� � reprezentuje parciální derivace užitku j-tého klubového statku i-

tým jednotlivcem. Pro jakýkoliv kolektivní statek tedy platí, že jednotlivec, který pat�í 

do klubu (spot�ebovává daný klubový statek), musí odvozovat sv�j celkový prosp�ch od 

celkové mezní újmy p�sobící na všechny ostatní �leny klubu. 

První v�cí, na kterou Ng upozor�uje, je zp�sob, jakým je v p�vodním modelu 

po�ítán �istý užitek: 

 

„…je jasn� vid�t, že optimum [bod S1 v obrázku 1] maximalizuje �istý užitek 

jednotlivce, ale ne nutn� �istý celkový užitek. Pokud se zvýší po�et lidí o jednoho, užitek 

na osobu se lehce sníží, ale zvýšení prosp�chu nového �lena  m�že toto snížení p�evýšit. 

[…] Buchanan kon�í s maximalizací pr�m�rného prosp�chu spíše než celkového �istého 

prosp�chu kv�li své maximalizaci užitku jednotlivce, ale nebere v potaz omezení 

v podob� neklesající úrovn� užitku ostatních“17 

 

Model, který sestavil Ng vytvo�il, tedy po�ítá s celkovým užitkem skupiny (na 

rozdíl od užitku jednotlivce, ze které vychází Buchananova teorie klub�). Graficky je 

odvození k�ivky náklad� a prosp�chu znázorn�no na následujícím obrázku: 

 
 

 

obrázek 4, zdroj Ng, Yew-Kwang, The Economic Theory of Clubs: Pareto Optimality Conditions 
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Na horizontální ose je, (podobn� jako v p�ípad� p�vodního Buchananova 

modelu) po�et jednotlivc�, podílejících se na statku. Vertikální osa však zobrazuje 

celkové náklady a agregovaný celkový užitek všech jednotlivc�. K�ivka D vychází 

z p�edpokladu fixního množství statku a znázor�uje celkové náklady na po�ízení statku. 

K�ivka A´ znázor�uje celkový prosp�ch skupiny. Po ode�tení celkových náklad� od 

prosp�chu dostáváme k�ivku A, zobrazující celkový �istý prosp�ch. Bod T je bodem 

optimálního po�tu jednotlivc�, p�i kterém se maximalizuje celkový prosp�ch skupiny. 

 

 
obrázek 5, zdroj Ng Yew-Kwang, The Economic Theory of Clubs: Pareto Optimality Conditions 

 

Obrázek 5 ukazuje r�zné úrovn� celkového �istého prosp�chu A v závislosti na 

velikosti daného statku. Tento graf vychází z obrázku 4, ukazuje však navíc r�zné 

velikosti statku, p�i kterých se maximalizuje �istý prosp�ch celé skupiny, tedy 

prosp�ch po rozpo�ítání náklad� na každého jednotlivce. 

Z daných k�ivek je vid�t, že nejvyšší úrovn� se dosahuje v bod� P, kterému 

odpovídá po�et jednotlivc� S. Dostáváme, podobn� jako v Buchananov� analýze, 

optimální množství statku a zárove� optimální po�et jednotlivc�, podílejících se na 

daném statku. Shrnutí obou graf� nabízí potom obrázek 6. Na horizontální ose se 

nachází množství statku a na ose vertikální potom mezní náklady a agregovaný mezní 

užitek. K�ivka MC je spojnicí mezních náklad� a k�ivka MB znázor�uje agregovaný 

mezní prosp�ch p�i zvyšování množství daného statku. Pod ozna�ením MNB se skrývá 

mezní agregovaný �istý prosp�ch, který vznikne kombinací maximálního prosp�chu 

z grafu na obrázku 5.  

                                                                                                                                          
17 NG, Yew-Kwan. The Economic Theory of Clubs: Pareto Optimality Conditions (1973) vlastní p�eklad 
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obrázek 6, Ng, Yew-Kwang, The Economic Theory of Clubs: Pareto Optimality Conditions 

 

V bod� S je úrove� užitku nejvyšší, mezní agregovaný �istý užitek musí být 

roven nule. V tomto bod� musí zárove� platit že MB = MC, tedy že 

 

1

/ /
j

j n j n

N
i i
X X X X
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U U F F
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5 PROBLÉMY P�I UŽÍVÁNÍ STATK� 

 

„Nobody goes there anymore, it’s too crowded“ 

Yogi Berra, MLB player and manager 
 

5.1 Dilema ve�ejného statku 

 

Ve�ejné statky jsou ze své podstaty nekonkuren�ní a nevylu�itelné. Díky tedy 

nemožnosti vylou�it ze spot�eby je rozhodování závislém na více osobách. Peter 

Kollock ve své práci „Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation“ jej ozna�uje 

jako „dilema ve�ejného statku.“18 Pokud neexistuje možnost vylou�ení ze spot�eby, 

pop�ípad� je její zavedení nep�im��en� náro�né, nabízí se možnost využívat tento statek 

bez nutnosti podílet se na nákladech na jeho obstarání. Jedná se nap�íklad o využívání 

výhod, které nabízí m�stský park, bez nutnosti platit obecní poplatky, používání ve�ejné 

dopravy bez platné jízdenky nebo sledování televize bez placení pravidelných ro�ních 

poplatk�. Tento problém bude rozebrán podrobn�ji v následujících kapitolách. 

 

5.2 V�z�ovo dilema a problém �erného pasažéra 

 

Další situací, které m�že nastat v p�ípad� kolektivního užívání statk� je tzv. 

v�z�ovo. Tento pojem, známý z teorie her vede v p�ípad� po�izování a užívání statk� 

více lidmi do situace, kdy se zú�astn�né osoby rozhodnou nekooperovat z d�vodu 

minimalizace maximální ztráty, která m�že nastat. Jedná se o hru s nenulovým sou�tem, 

tedy moment, kdy celkový �istý užitek m�že být za jistých okolností v�tší než nula. 

Zisk pro jednoho uživatele tedy nemusí nutn� znamenat ztrátu pro ostatní uživatele ve 

stejné výši. Název „v�z�ovo dilema“ vychází z následující modelové situace: 

Dva zlo�inci (hrá�i) jsou obvin�ni z trestného �inu a �eká je odd�lený výslech. 

Oba akté�i spolu nemohou komunikovat, tedy ani smlouvat, pop�ípad� vyjednávat a 

neví, jak se ten druhý zachová (jak bude vypovídat). Každý z nich m�že zvolit jednu ze 

                                                
18 “Public good dilemma“, vlastní p�eklad, KOLLOCK, Peter. Social Dilemmas: The Anatomy of 
Cooperation. (1998) 
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dvou strategií – spolupráce a nespolupráce. Strategie p�ináší r�zné výsledky, s nimiž 

jsou asociovány r�zn� vysoké tresty. V p�ípad�, že oba budou ml�et, vyváznou pouze 

s leh�ími tresty. Pokud se jeden z nich rozhodne mluvit, dostane mírn�jší trest a jeho 

kolega trest výrazn� vyšší. Poslední možností je, že budou mluvit oba, potom dostanou 

oba tvrdé tresty, nicmén� menší, než kdyby se p�iznal jen jeden z v�z��. Dominantní 

strategií, tedy strategií, která minimalizujme maximální možnou újmu za každých 

okolností nezávisle na rozhodnutí ostatních je v tomto p�ípad� nespolupráce, tedy 

p�iznání se.. Ta je pro hrá�e v uvedeném smyslu lepší než spolupráce (ml�ení). 

Rovnováha hry je v bod�, kdy se oba hrá�i p�iznají, a�koliv by pro n� oba byla lepší 

strategie spolupráce. 	ešení tedy není Pareto-optimální: existuje situace, kdy by se oba 

zú�astn�ní za dané situace mohli mít lépe. Z pohledu kolektivního �ešení je tato 

strategie  iracionální, oba akté�i skon�í h��e, než kdyby spolupracovali a praktikovali 

kolektivní �ešení. Nicmén� z pohledu jednotlivce je tato strategie racionální, protože 

neexistuje možnost komunikace a i v p�ípad�, že by tato možnost existovala, jednotliví 

akté�i stále neví, nakolik si mohou vzájemn� d�v��ovat. Podívejme se nyní na tabulku 

znázor�ující možnosti jednotlivc�: 

 

 

  B ml�í B se p�izná 

A ml�í 0,5 / 0,5   1  10 / 0   2 

A se p�izná 0 / 10   3 5 / 5   4 

tabulka 1,  zdroj: autor 

 

 

Dvojice �ísel v tabulce znázor�ují výši trestu pro oba v�zn� a indexy u 

jednotlivých dvojic �íslo varianty . Preference variant pro osobu A jsou 3>1>4>2 a 

preference pro osobu B jsou 2>1>4>3. Z nich se ukazuje, že by pro oba hrá�e bylo 

výhodn�jší spolupracovat, nicmén� cena v p�ípad�, že druhá strana nekooperuje je p�íliš 

vysoká a proto oba jednotlivci budou volit strategii nespolupráce, tedy bu�ku 4. 
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V teorii ve�ejných statk� tento problém popisují nap�íklad Jackson a Brown ve 

své knize „Ekonomie ve�ejného sektoru“, a to sice jako minimaxovou strategii. „Tím že 

se subjekt rozhodne nekooperovat, minimalizuje svojí maximální ztrátu, která by se 

mohla objevit.“19 P�i kolektivním rozhodování o obstarání statku to vede k situaci, kdy 

se jednotliví zú�astn�ní zdráhají p�isp�t svým podílem na získání statku, protože se 

obávají, že ostatní se budou snažit na jejich p�ísp�vcích „parazitovat“ a když se 

nevybere dostatek prost�edk�, tak o sv�j podíl p�ijdou. Užitek skupiny je tím vyšší, �ím 

víc spolu všichni jednotlivci kooperují, nicmén� pokud celá skupina kooperuje a 

jednotlivec zvolí strategii nekooperace, je on tím, který na celé v�ci profituje nejvíce. 

Tento jev se popisuje jako problém �erného pasažéra. 

Jednotlivci se m�že zdát, že racionální nekooperovat, protože jeho užitek je 

potom vyšší. Kollock tvrdí, že jsou dva možné d�vody tohoto chování. Prvním z nich je 

„nenasytnost, tedy prostá touha získat nejlepší možný výsledek pro sebe“20. Toto ovšem 

bude spln�no pouze za p�edpokladu, že ostatní �lenové navzájem kooperují. Pokud by 

se ale všichni zachovali stejn�, tedy nekooperovali, došlo by k tomu, že by statek v�bec 

nebyl po�ízen a tedy všichni by na tom byli h��. Zde se objevuje druhý možný d�vod 

vyhýbání se p�ísp�vk�m na ve�ejný statek. Jednotlivci by rádi kooperovali, ale obávají 

se toho, že se nenajde dostatek ostatních, kte�í by �inili stejn� – tím pádem se nesežene 

dostatek prost�edk� na po�ízení ve�ejného statku a jejich snaha p�ijde vnive�. Tedy, 

spíše než nenasytnost se v druhém p�ípad� projevuje „obava z toho, že budu ten, který 

naletí, resp. zma�í své úsilí na ztraceném p�ípad�.“21 V tomto p�ípad� se vracíme k výše 

zmín�nému a popsanému dilematu v�zn�. 

 

5.3 Eliminace problému �erného pasažéra 

 

Klubové statky, jak už bylo n�kolikrát zmín�no, se od ve�ejných liší v možnosti 

vylou�ení n�kterých �len� ze spot�eby. Zárove� platí, že velikost užitku, který klubový 

statek nabízí, se determinuje od po�tu p�ísp�vk�, tedy od po�tu jednotlivc� podílejících 

se na daném statku. �asto používaným p�íkladem klubového statku, který se v literatu�e 

uvádí, je plavecký bazén. �ím víc jednotlivc� se pomocí p�ísp�vk� podílí na obstarání 

                                                
19 JACKSON, P.M., BROWN, C. V. Ekonomie ve�ejného sektoru. (2003) 
20 KOLLOCK, Peter. Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation. (1998) vlastní p�eklad autora 
21 KOLLOCK, Peter. Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation. (1998) vlastní p�eklad autora 
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tohoto statku, tím se do ur�itého po�tu �len� klubu zvyšuje užitek každého z nich. Pro 

perfektní fungování klubu je zapot�ebí zajistit nástroje, vedoucí k vylou�ení lidí ze 

spot�eby. Pokud tedy existují efektivní možnosti vylou�ení t�ch,kte�í se nepodílí na 

nákladech ze spot�eby statku, minimalizuje klubové poskytování statku problém 

�erného pasažéra.  

Možnost eliminace jednotlivc� ze spot�eby tedy snižuje pravd�podobnost 

výskytu problému �erného pasažéra, tedy strategii nekooperace jednotlivce v situaci, 

kdy ostatní kooperují. Další eliminaci tohoto problému umož�uje zavedení tzv. 

skupinového statku 22. Ten p�edstavuje takový druh statku, který se poskytuje v�tšímu 

po�tu jednotlivc� spole�n�. Ti se spole�n� podílejí na jeho obstarávání a velikost 

p�ísp�vk� jednotlivc� p�ímo determinuje úrove� poskytovaného statku. Až sem se 

definice shoduje s výše popsaným statkem klubovým. Zárove� musí platit, že se 

nejedná o anonymní osoby, ale o osoby, které se navzájem znají a mají mezi sebou 

možnost komunikovat a vym��ovat si tak informace.Jedná se tedy o r�zná seskupení, 

jejichž �lenové mají zájem na cílové spot�eb� statku, na jehož obstarávání se podílí. 

 Hlavní charakteristikou, která je odlišná od klubového statku, je ur�itý stupe� 

d�v�ry mezi jednotlivými �leny a schopnost komunikace mezi sebou. V tomto moment� 

se minimalizuje problém �erného pasažéra, protože existuje další velice silný motiv, 

vedoucí jednotlivce ke kooperaci, a to sice d�v�ra a spole�ný zájem na tom, aby byl 

statek doopravdy obstarán a aby mohl být užíván. 

Dalším faktorem, ovliv�ujícím problém �erného pasažéra p�i obstarávání statku 

je velikost skupiny. V p�ípad� skupinového statku se jedná obvykle o menší skupinu 

jednotlivc� než v p�ípad� klubového statku, hlavn� z d�vodu toho, aby byla možnost 

zajišt�ní komunikace mezi jednotlivými �leny. 

Jako typický p�íklad statku klubového m�žeme považovat kabelovou televizi, 

protože je k dispozici pouze pro omezenou skupinu lidí p�ispívajících na tento statek, 

ale p�itom nemusí platit, že jednotlivci mezi sebou znají. P�íkladem skupinového statku 

m�že být �innost zájmového kroužku, protože zde se dá hovo�it o jistém poutu mezi 

jednotlivci podílejícími se na tomto statku. 

Skupinovým statkem je také ur�it� sportovní fan-klub i sdružení fanoušk� 

zp�vák� a hudebních skupin. V této skupin� by se dalo o�ekávat, že problém �erného 

pasažéra je nižší, zejména z d�vodu vzájemné sounáležitosti jednotlivých �len� skupiny 

                                                
22 Viz nap�. BA�O, GAZDA, HORVÁTHOVÁ. Poskytl Hlavá�ek J, (mimeo) 
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a zárove� sounáležitosti jednotlivc� se skupinou a jejími cíli, nicmén� zda, resp. 

nakolik, resp. za jakých podmínek je to pravda, to ukáže další kapitola. 
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6 VELIKOST SKUPINY A SOCIÁLNÍ VAZBY 

 

„Every kind of peaceful cooperation among men 

is primarily based on mutual trust and only 

secondarily on institutions such as 

courts of justice and police.“ 

Albert Einstein 

 

6.1  Velikost skupiny 

 

Ukazuje se, že p�i obstarávání statku ve skupin� a �ešení problému �erného 

pasažéra je jedním z nejvíce determinujících faktor� velikost dané skupiny. 	ada studií 

na toto téma ukazuje, že kooperace ve skupin� klesá s r�stem po�tu �len�. 

Existuje n�kolik d�vod� pro tento fakt. Jedním z nich je v�tší anonymita 

v p�ípad� v�tšího po�tu lidí. S rostoucím po�tem �len� skupiny se snižuje pr�m�rná 

újma na jednotlivce ve skupin� v p�ípad�, že se n�který z jejich �len� rozhodne pro 

„sabotování“, a zárove� se snižuje morální újma jednotlivce v p�ípad� odhalení jeho 

�erné jízdy, což vyvolává v�tší nutkání aktér� nep�ispívat v plné výši na po�ízení nebo 

udržování statku Odhalení jejich chování je mnohem složit�jší, než v p�ípad� menší 

skupiny lidí. S tím souvisí i možnost monitorování a postih� �erných pasažér�, jejich 

objevení je s rostoucím po�tem �len� náro�n�jší i co se tý�e náklad�. 

Jak však uvádí Peter Kollock ve svém �lánku Social Dilemmas: The Anatomy of 

Cooperation, n�které experimentální práce ukázaly, že se kooperace �len� s rostoucím 

po�tem rapidn� snižuje (Fox, Gruyer 1977, Liebrand 1984)23 a jiné naopak prokázaly 

r�st kooperace jednotlivých �len� se zvyšujícím se po�tem participant� (Yamagishi, 

Cook 1993, Isaac et al 1990)24. Je vid�t, že velikost skupiny není jediný faktor, 

rozhodující o výši spolupráce jednotlivých �len� p�i kolektivním obstarávání statk�. Jak 

Kollock dále zmi�uje, další faktorem, který m�že znehodnocovat výsledky je fakt, že do 

experiment� se musí zahrnout skupiny �ítající velké množství jedinc� a provedení 

                                                
23 citováno dle: KOLLOCK, Peter. Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation. (1998) 
24 citováno dle: KOLLOCK, Peter. Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation. (1998) 
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takových experiment� zp�sobuje logistické problémy a náklady, zde m�že tedy být 

další z p�í�in jejich malé vypovídací hodnoty. 

Jedno je jisté, velikost skupiny je jeden z nejvíce ovliv�ujících faktor�, nicmén� 

musí se zvolit a zmapovat pat�i�né další faktory, které mohou eventuáln� rozhodování 

jedinc� ovlivnit. Rozhodujícím m�že být nap�íklad také stupe� rivality daného statku. 

Jak tvrdí Marwell, Olivier (1993)25, pokud mluvíme o statku vykazujícím velkou 

nerivalitu, potom se ve v�tší skupin� lidí najde v�tší procento jednotlivc�, jejichž 

zájm�m by daný statek sloužil – a kte�í by tedy m�li zájem na tomto statku podílet a 

šance ho obstarat je tedy paradoxn� vyšší než u menší skupiny. Toto je nicmén� pouze 

teoretický záv�r, bylo by zapot�ebí provést náro�né empirické výzkumy potvrzující 

nebo vyvracející toto tvrzení. 

Další problém, který souvisí s velikostí skupiny je pokles užitku jednotlivých 

�len�. Jak bylo u modelu klubových statk� ukázáno, p�íchod dalšího �lena zp�sobuje 

zpo�átku snížení náklad� jednotlivce na statek a tedy i zvýšení užitku. Tento trend se 

však po �ase m�ní a od ur�itého množství každý další participant zp�sobuje negativní 

mezní užitek, protože mezní užitek ze spot�eby klubového statku za�ne klesat rychleji, 

než náklady na jednotku. Buchanan ve svém modelu definoval optimální po�et �len�, 

p�i kterém jednotlivec dosahuje nejv�tšího užitku, nicmén�, jak bylo vid�t v modelu, 

který p�edstavil Ng (1973), užitek se dá po�ítat r�znými zp�soby a je d�ležité rozlišit 

mezi užitkem po�ítaným pomocí pr�m�ru za homogenní skupinu a celkovým užitkem. 

 

6.2 Vzájemné sociální vazby ve skupin�  

 

Dalším nemén� d�ležitým faktorem rozhodujícím o stupni spolupráce mezi 

jednotlivými �leny skupiny jsou jejich vzájemné sociální vazby. Skupina, jejíž �lenové 

se navzájem znají a pojí je osobní pouto, bude ur�it� rozhodovat o kolektivním po�ízení 

statku jinak než skupina lidí, kte�í se spolu neznají, by� by velikost obou skupin byla 

stejná. Na tuto problematiku se pokoušeli poukázat Ba�o, Gazda, Horváthová na 

experimentu který m�l popsat chování spot�ebitel� p�i obstarávání skupinového statku. 

Tím, že se jedná práv� o výše definovaný skupinový statek, musely být spln�ny 

pot�ebné p�edpoklady na užší sociální vazby ve skupin�. Ú�astníci experimentu byli 

                                                
25citováno dle: KOLLOCK, Peter. Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation. (1998) vlastní p�eklad 
autora 
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vybráni ze student� jednoho ro�níku ekonomické univerzity. Tento výb�r zaru�il, že 

všichni zú�astn�ní pochopili podstatu experimentu a zárove� mezi nimi panovaly jisté 

osobní vazby. Pravidla byla nastavena tak, aby bylo jednotlivc�m umožn�no altruistické 

chování stejn� tak jako strategie �erného pasažéra, prostor byl tedy pro oba druhy 

chování. Hlavním úkolem této studie bylo ukázat, který zp�sob chování nastává 

v p�ípad� obstarávání statku, na kterém mají všichni zú�astn�ní ur�itý zájem. Na 

za�átku experimentu dostal každý ú�astník p�ísp�vek 100,- SK a v každém z deseti po 

sob� jdoucích kol mohl p�isp�t na obstarání statku �ástkou do výše 10,- SK, p�i�emž 

jednotlivá kola byla na sob� nezávislá, nebylo tedy možné p�evád�t výhru do kol 

dalších. V p�ípad�, že suma p�ísp�vku p�ekro�ila �ástku 65,- SK, byl statek po�ízen a 

každý �len získal zp�t velikost svého vkladu plus p�ísp�vek daný rozpo�ítáním celkové 

sumy na jednoho hrá�e a navíc ješt� p�ísp�vek z p�ípadné „jízdy na�erno“. V krátkosti 

nyní nastíním matematický model celého experimentu: 

 

Nech� � �10,,2,1 ��P  je množina hrá�� a � �10,,2,1 ��i	  je množina strategií 

i-tého hrá�e. Zisková funkce i-tého hrá�e je 
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kde vektor 
 �nniii ,1,,1,1,,2,1 ����� ��  ozna�uje spoluhrá�e i-tého hrá�e a 

dále platí:  
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Z tvaru ziskové funkce vyplývá, že p�i zachovaní podmínky 65�� j jb  každé 

snížení vkladu libovolného hrá�e zvyšuje zárove� hodnotu jeho vlastní ziskové funkce. 
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Proto optimální strategie obstarání ve�ejného statku 
 �� �
i

ii,max �  byla dosažena p�i 

podmínce 65�� j jb . 

Tento experiment m�l ukázat, jak velký vliv na obstarání skupinového statku 

mají altruistické motivy jednotlivých �len� a problém �erného pasažéra. Nej�ast�jší 

vklad jednotlivých ú�astník� byl na úrovni 7,- SK, což by v pr�m�ru sta�ilo na 

obstarání skupinového statku, ale p�esto se ve v�tšin� p�ípad� nepoda�ilo statek 

obstarat. P�i vkladu na této úrovni sta�í totiž výpadek n�kolika málo ú�astník� a statek 

se již obstarat nepoda�í. Je tedy vid�t, že relativn� malá velikost a velká homogenita 

skupiny k po�ízení statku nesta�í, je zapot�ebí nalézt další faktory, které by k obstarání 

statku pomohly. 

Vzhledem k tomu, že experiment probíhal s desetinásobným opakováním, bylo 

zde možné odhalit problém popsaný výše, a to sice v�z�ovo dilema. V tomto p�ípad� je 

situace obohacena o v�tší po�et lidí a opakování hry v deseti kolech. Tím se p�idává 

prvek anonymity oproti klasickému dilematu v�zn� a možnost využívat výhod �erného 

pasažéra. Výrazná nespolupráce n�kterých �len�, pop�ípad� neschopnost obstarat statek 

v n�kolika kolech za sebou má také za následek nepochybn� snížení vklad� i u ostatních 

a posun k „minimaxové strategii“, tedy minimalizaci svojí vlastní ztráty. 
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7 KLUBOVÉ STATKY V PRAXI 

 

„Freedom in a Commons brings 

ruin to all.“ 

Garrett Hardin 

 

7.1 Klubové statky a dobrovolný vstup do spot�eby 

 

V této �ásti se zam��ím na praktické ukázky klubových statk�, zd�razn�ní výše 

uvedených charakteristik a možných problému, objevujících se p�i jejich po�izování a 

následném spole�ném užívání. 

Hlavní vlastností, která odd�luje ve�ejné statky od klubových je nevylu�itelnost 

ze spot�eby. Jak zmi�uje Cornes, Sandler (1986), dalším faktorem, který odd�luje 

klubové statky od �ist� ve�ejných, je dobrovolný vstup jednotlivce do klubu26. 

V p�ípad� ve�ejných statk� se tak ztrácí možnost nejen jednotlivce jednoduše vylou�it, 

ale na druhou stranu i možnosti daného �lov�ka nevyužívat statek. Tento problém se 

objevuje u ve�ejných statk�, s jejichž efektem n�kte�í lidé nesouhlasí, nap�íklad u statku 

národní obrany – pokud se lidé z n�jakých d�vod� brání využívat tento statek (pacifisté) 

a zárove� jsou ob�any státu, který tento statek ve�ejn� poskytuje, nemají žádnou 

možnost vystoupit ze spot�eby. To je zásadní rozdíl oproti klubovým statk�m, kde mají 

jednotlivci vždy možnost statky nespot�ebovávat. Základním d�vodem, pro� ve�ejné, 

resp. ve�ejn� poskytované statky právo jednotlivc�m vystoupit ze spot�eby nenabízejí a 

ani nabízet nemohou, jsou v�tšinou náklady na odep�ení užívání – a to jak pro 

spot�ebitele, tak pro poskytovatele statku. Náklady na vylou�ení jednotlivce ze spot�eby 

statk� jakými jsou národní obrana, policie �i hasi�ská služba jsou p�íliš vysoké na to, 

aby se podobný mechanismus vytvá�el. Nicmén� ne vždy je tohle hlavní d�vod, pro� 

stát p�istupuje k ve�ejnému poskytování statk�. Dost �asto je také vid�t snaha státu 

poskytovat ve�ejn� statek z d�vodu redistribuce p�íjm�. Jak uvádí Ivan Malý ve svém 

pojednání o ve�ejných statcích, „blíží-li se statek svými vlastnostmi �istému soukromému 

(privátnímu) statku a stát se u n�ho p�esto pokouší nahradit nebo „napravit“ tržní 

                                                
26 tyto dva faktory spolu samoz�ejm� p�ímo souvisejí, jedná se nicmén� o d�ležitou vlastnost vymezující 
klubové statky. 
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mechanismus - tedy ve�ejn� ho poskytuje (jak jsme toho velmi �asto sv�dky), pak se 

v�tšinou jedná o snahu �ešit potenciální dopady v nerovnosti p�íjm�. Redistribu�ní efekt 

je p�itom nutn� zaplacen ztrátami efektivnosti.“27 

D�vodem, pro� stát p�istupuje k nucenému podílu všech jednotlivc� na užívání 

statku pomocí daní, je to, že krom� zvýšených náklad� na vylou�ení jednotlivc� ze 

spot�eby m�že statek díky své další vlastnosti – nerivalit� – vykazovat nulové mezní 

náklady na spot�ebu další jednotky. Tímto problémem se zabývají v�dci zkoumající 

ve�ejné finance. Nulové náklady na spot�ebu dalšího �lena a neexistence mechanismu, 

vylu�ujícího n�které jednotlivce ze spot�eby, má ale za následek i další problémy, které 

se p�i užívání soukromých statk� neobjevují. Jedná se zejména o problém �erného 

pasažéra, kdy n�kte�í �lenové skupiny cht�jí využívat výhod, který daný statek 

poskytuje bez nutnosti platit za n�j. Vzhledem k nerivalit� a neexistenci možnosti 

vylou�ení ze spot�eby je tato možnost z pohledu jedince jist� racionální, svou spot�ebou 

jednou osobou nesnižuje dostupnost statku nebo služby komukoliv jinému a pokud 

neexistují donucovací mechanismy, pro� by m�l tedy platit? 

Problém �erného pasažéra se klubové statky snaží mírnit tím, že omezují p�ístup 

k užívání statku. Existují v zásad� dv� formy vylou�ení ze spot�eby: jemné a hrubé.28 

Jemná forma vylou�ení znamená nutnost placení �lenského p�ísp�vku plus poplatku za 

každé jednotlivé užití statku. Naproti tomu p�i hrubé form� se vybírá pouze základní 

p�ísp�vek. Je jasné, že v prvním p�ípad� mají spot�ebitelé v�tší p�ehled a kontrolu nad 

užíváním statku a zárove� se minimalizuje problém popsaný níže, a to sice Hardinova 

„tragedy of commons“. Na druhou stranu se neustálým placením a zabezpe�ováním 

poplatk� i v rámci �len� skupiny, kte�í se již na obstarání statku podíleli, snižuje 

efektivita a zvyšují náklady jednotlivce na opat�ení statku. Problému „tragedy of 

commons“ v kontextu klubových statk� se budu zabývat v p�íští subkapitole. 

 

 

 

 

 

                                                
27 Malý, Ivan. Ve�ejné statky a ve�ejn� poskytované statky. (1998) 
28 viz. nap�íklad Hesley, Strange (1991) 
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7.2 Tragedy of commons 

 

Na rozdíl od �ist� ve�ejných statk� se u klub� nem�žeme pln� vyhnout sdílení 

užitku mezi jednotlivými �leny. To m�že vést až ke zm�n� povahy daného statku na 

rivalitní, snižování prosp�chu a užitku �len� na úkor ostatních. Tento problém m�žeme 

spat�ovat u klubových statk�, jakými jsou nap�íklad zpoplatn�né silnice, klubové h�išt�, 

rekrea�ní st�ediska nebo bazény. V p�ípad�, že je uplat�ována hrubá forma vylou�ení ze 

spot�eby a daný statek využívá v�tší než optimální množství �len�, nelze zaru�it stejnou 

úrove� kvality a užitku pro všechny spot�ebitele. Nap�íklad u placených silnic se jedná 

o problém p�ílišné vytíženosti a možnosti dopravní zácpy. P�i užívání tohoto statku 

vstupuje do hry i prvek nejistoty, spot�ebitel nemá zaru�eno, že za cenu, kterou platí, 

dostane produkt, který o�ekává, v p�ípad� placené silnice tedy výhodu rychlého a 

bezproblémového p�esunu z místa A do místa B. 

Hrubá forma vylou�ení ze spot�eby p�ináší i další úskalí, zejména tzv. „tragedy 

of commons.“ Jedná se o možnost nadužívání spole�ného statku do takové míry, kdy 

hrozí jeho devastace. Tento problém je možno spat�ovat u všech statk�, které jsou 

v rámci n�jaké skupiny ve�ejné (kde tedy nejsou p�esn� definovaná užívací práva a 

omezení jednotlivých �len�). Pojem „Tragedy of Commons“ poprvé definoval Garrett 

Hardin (1968), nicmén� jeho stopy m�žeme sledovat již d�íve. Friedrich von Hayek se 

ve svém známem díle „Cesta do otroctví“ tímto problémem zabývá.Mluví zde o 

nemožnosti zavést tržní cenový systém pokud „škody, které ur�ité užívání majetku 

p�sobí ostatním, nemohou být ú�inn� p�edepsány k náhrad� vlastníkovi toho majetku.“ 

Jak zmi�uje dále nap�íklad Ludvig von Mises (1998): 

 

„Pokud není �ást zem� nikým vlastn�na, a�koliv právní formalismus jí m�že 

nazývat ve�ejným vlastnictvím, je užívána bez ohledu na nevýhody z toho plynoucí. Ti, 

kte�í jsou v pozici p�ivlast�ující si výnos – d�íví z lesa, ryby z vodních oblastní, 

minerální zásoby z p�dy – se nezajímají o pozd�jší vliv jejich zp�sobu �erpání t�chto 

zdroj�. Pro n� jsou p�dní eroze, zdecimování vy�erpatelných zdroj� a další zhoršení 

pozd�jšího užívání statku pouze externími náklady, které nezapo�ítávají do vlastních 

náklad� na vstup, pop�ípad� výstup.“29 

 

                                                
29 MISSES, Ludwig von. Human Action. A Treatise on Economics. (1998) vlastní p�eklad autora 
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Klubové statky tento problém �áste�n� omezují, nicmén� výše zmín�ná hrubá 

forma vylou�ení ze spot�eby je staví na podobné místo. Pokud je klub spole�ným 

vlastníkem rybníka nebo honebního revíru, je sice na jednu stranu odep�en p�ístup t�m, 

kte�í se na obstarání statku nepodíleli, ale na druhou stranu již neexistuje další možnost 

kontroly spot�eby �len� klubu a m�že docházet k nadužívání a omezení užitku 

ostatních. Je jasné, že Pareto – optimální �ešení se nachází v bod�, kdy se maximalizuje 

agregovaný celkový profit (viz. Ng (1973) a jeho model klubových statk�), ale 

jednotlivci ve skupin� mají tendenci chovat se racionáln� ve smyslu maximalizace 

svého vlastního prosp�chu. Stejnou situaci lze spat�it též v p�ípad� spole�n� 

obstarávaných statk� nájemníky �inžovních dom� (prádelny, sušárny, elekt�ina ve 

spole�ných místnostech). Pokud neexistují efektivní donucovací prost�edky, budou mít 

n�kte�í �lenové klubu tendence nadužívat tento statek, a�koliv se podílejí na jeho 

obstarání stejným dílem. 

 

7.3 Tragedy of Anticommons 

 

Na opa�né stran� vystupuje problém, který je známý pod názvem „Tragedy of 

Anticommons.“ Poprvé tento termín definoval Michael A. Heller (1998).30 Snažil 

ilustrovat na problémech posunu od socialistických k tržním institucím po revoluci 

v Rusku. Tímto problémem se zabývali též Buchanan, Yoon (2001): 

 

„Anticommons je užite�ná metafora pro pochopení jak a pro� se m�že 

potencionální ekonomická hodnota ztratit v „�erné dí�e“ podužívání zdroj�, ztráty, která 

m�že být kvantitativn� srovnatelná s nadužíváním v p�ípad� Tragedy of Commons.“31 

 

Zatímco u „tragedy of commons“ pramení problémy ze spole�ného užívání 

statk� ur�itou skupinou lidí bez omezení, v tomto p�ípad� se setkáváme s opa�ným 

problémem. Tím, že jeden nebo více jednotlivc� má vlastnická práva k danému statku, 

má zárove� právo vylou�it ostatní ze spot�eby. V moment�, kdy se na vylou�ení, resp. 

omezení vstupu a užívání statku podílí v�tší po�et agent�, vzniká problém, kdy je 

potencionální uživatel nucen zaplatit náklady, které požadují všichni agenti dohromady. 

                                                
30 HELLER, Michael A. Tragedy of Anticommons. (1998) 
31 BUCHANAN, J., Yoon, Y. Commons and Anticommons. (2001) vlastní p�eklad autora 
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V praxi u klubových statk� se s touto situací setkáváme na p�íkladu r�zných loveckých, 

rybá�ských a podobných povolenek, kdy potenciální zájemce o užívání statku musí 

dostat povolení od r�zných agentur �i výbor�. Dále m�žeme stejné problémy spat�ovat 

na byrokratických omezeních výstavby rodinných dom�. Povolení ke stavb� se váže 

vždy na n�kolik nezávisle na sob� fungujících výbor� a agentur, z nichž každá má právo 

vylou�it jednotlivce ze spot�eby. 

Heller jde ve svém popisu tohoto problému ješt� dál a ukazuje, že v 80. letech 

rozší�ená patentová ochrana brání efektivnímu využívání výsled� výzkumu, 

provád�ného v akademických univerzitních laborato�ích32. Licence, které se vydávají 

majitel�m prvotních výzkum�, jim umož�ují zneužívat svojí pozice a neposkytují 

dostate�ný impuls dalším vývojá��m pokra�ovat a rozvíjet jimi zapo�atou práci. 

Jak je vid�t, p�ílišná ochrana a vícenásobné možnosti vylou�ení ze spot�eby, 

respektive omezení vstupu je nebezpe�né z toho d�vodu, že brzdí další vývoj, snižuje 

efektivitu využívání statku a p�ináší tzv. „ztrátu mrtvé váhy.“ 

 

7.4 �ešení tragedy of commons 

 

Vzhledem k tomu, že výše popsané problémy („tragedy of commons“ a „tragedy 

of anticommons“)jsou protich�dnými extrémy, je zapot�ebí hledat �ešení n�kde mezi 

nimi. Klubové poskytování statk�, a tedy vylou�ení n�kterých uživatel� ze spot�eby 

napomáhá snižovat problém nadužívání statku ve skupin� osob, nicmén� k tomu, aby 

dob�e fungoval, je zapot�ebí nalézt mechanismus, který bude omezovat nebo aspo� 

monitorovat užívání daného statku jeho jednotlivými �leny. Jednou z možností m�že 

být spole�enský tlak na jednotlivce v p�ípad�, že každý �len skupiny vidí, nakolik 

ostatní statek využívá. Další možností je pak samoz�ejm� zavedení poplatku za 

jednotku statku. Tato situace se �asto vyskytuje nap�íklad u tiskáren, kopírovacích a 

podobných za�ízení, kdy se pomocí jednoduchého systému (a� už je jím nutnost použití 

vlastního papíru pro tisk nebo jednoduše poplatek za každý list nebo kopii) dá zamezit 

nadm�rnému užívání statku, které by vedlo k jeho následné devastaci. 

Na druhou stranu ale mechanismus vylou�ení, pop�ípad� omezení nem�že být 

natolik diverzifikován, že by vedl až k neefektivnímu užívání statku. Jak bylo zmín�no 

                                                
32 viz. Heller, Eisenberg (1998) 
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výše, pokud existuje velké množství agent�, participujících na vybírání poplatku za 

použití statku, hrozí jeho nevyužití. Stejný problém nastává v moment�, kdy existuje 

ve�ejn� voln� p�ístupná alternativa statku, pop�ípad� pokud n�která jiná skupina nabízí 

statek za nižší cenu. Tato problematika se objevuje nap�íklad u soukromých parkoviš� 

ve m�stech v moment�, kdy existuje levn�jší nebo úpln� bezplatná alternativa. Pro 

nejefektivn�jší fungování kolektivn� obstarávaných statk� je tedy zapot�ebí zajistit 

mechanismy, vylu�ující jedince ze spot�eby, ale zárove� nabídnout jednoduché a ne 

p�íliš nákladné možnosti jejich užívání. 
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8 SHRNUTÍ A ZÁV�R 

 

Kolektivn� obstarávané a spot�ebovávané statky hrají v ekonomice velkou roli, 

setkáváme se s nimi ve všech odv�tvích. James M. Buchanan rozší�il svým �lánkem 

„The Economic Theory of Clubs“ p�vodní Samuelsonovo d�lení statk� na �ist� 

soukromé a �ist� ve�ejné a zavedl ozna�ení „klubový statek“. Desítky v�dc� se následn� 

za�aly tímto tématem zabývat a vzniklo mnoho zajímavých prací, rozši�ujících základní 

charakteristiky klubových statk� a  poukazujících na nedostatky p�vodního modelu. 

Ve své práci jsem cht�l shrnout vývoj myšlení, co se tý�e klubových statk� od 

Buchananova pr�lomového �lánku až po sou�asnost. První �ásti mojí práce se proto 

zabývají problematikou chování jednotlivc�, definování a rozd�lení statk�. Tyto �ásti 

jsou velice d�ležité pro pochopení zdroj� problém�, které mohou nastat p�i užívání 

ve�ejných a klubových statk�. 

V další �ásti práce jsem poukázal na obtíže, objevující se u klubových statk�. 

Ukazuje se, že nejv�tší p�ekážkou p�i obstarávání statk� pro v�tší skupinu lidí je 

bezesporu problém �erného pasažéra a v�z�ovo dilema, které dohromady znemož�ují 

dosáhnutí efektivního equilibria. Jednotlivci se necht�jí z r�zných d�vod� podílet na 

nákladech na klubový statek a snižují efektivitu, kterou by p�ípadné kolektivní obstarání 

p�inášelo.Charakteristiky, které nejvíce ovliv�ují výskyt problému �erného pasažéra a 

dilema v�zn� jsou velikost skupiny, podílející se na statku a jejich vzájemné sociální 

vazby. Problémy s nalezením efektivního optima se snižují, pokud ve skupin� existuje 

pouto mezi jednotlivci, pop�ípad� pokud �lenové skupiny cítí sounáležitost s daným 

klubem (p�íklady zájmových kroužk�, fan-klub�). Jak však ukázal experiment, ani 

taková sounáležitost �len� n�kdy nesta�í k efektivnímu obstarání statk� v kolektivu. 

V poslední kapitole jsem se snažil nastínit výhody a nevýhody kolektivního 

užívání statku v praxi na mnoha p�íkladech. Výše zmín�né problémy „Tragedy of 

Commons“ a „Tragedy of Anticommons“, jsou nepochybn� velice zajímavé a stále 

aktuální. Jaký je tedy optimální zp�sob obstarání statku? Jak dosáhnout toho, aby nebyl 

statek devastován jeho uživateli? A jak naopak zabránit jeho nedostate�n� efektivnímu 

využití? Tyto a další otázky se snažila tato práce zodpov�d�t. 

Téma klubových statk� se od roku 1965 posunulo do podv�domí v�dc� a 

ekonomických teoretik�, nicmén� co do d�ležitosti stojí stále na okraji zájmu. P�itom 

kolektivní zajiš�ování n�kterých statk� s jejich vlastním podílem m�že p�inášet 
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jednotlivc�m i celé spole�nosti v�tší efektivitu, než obstarávání statku státem. Záleží 

samoz�ejm� na povaze statku, o který jde, kluby však nabízejí zajímavou možnost jak 

zvýšit efektivitu a zájem lidí na daném statku. 
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Charakteristika tématu, sou�asný stav poznání, p�ípadné zvláštní metody zpracování 
tématu: 

Hlavním ú�elem této práce bude ukázat rozdíly v p�ístupu jednotlivc� 

k obstarávání a užívání klubových a spole�enských statk�. Nejd�ležit�jší otázky, které 

se tato práce bude snažit zodpov�d�t jsou následující: 

1) Jaké jsou hlavní charakteristiky klubových a spole�enských statk�? 

2) Jak se liší od ve�ejných, resp. soukromých statk�? 

3) Jaké jsou obvyklé modely chování spot�ebitel� t�chto statk�? 
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4) Problém „�erného pasažéra“ – jak a pro� se objevuje? 

Dále budou v této práci ukázány výsledky n�kterých experiment� zabývajících se 

chováním typických spot�ebitel� Na základ� t�chto podklad� se budu snažit ur�it 

nejd�ležit�jší faktory vedoucí jednotlivce k jejich typu chování p�i participaci na statku. 
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6) Záv�r 
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