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Víte, co je Základní nepodmínÄ›ný pÅ™íjem? Je pro to mnoho názvÅ¯ - v&scaron;eobecný základní pÅ™íjem, univerzální základ
pÅ™íjem, obÄ•anský pÅ™íjem, obÄ•anský plat, garantovaný pÅ™íjem - je v podstatÄ› navrhovaný systém sociálního zabezpeÄ
pravidelné penÄ›Å¾ní dávky vyplácené ve stejné vý&scaron;i v&scaron;em lidem a bez jakýchkoli podmínek. Jako takový by
mohl potenciálnÄ› zcela nahradit souÄ•asný sloÅ¾itý systém sociálního zabezpeÄ•ení. . Smyslem této dávky je poskytnout
základní zaji&scaron;tÄ›ní Å¾ivobytí kaÅ¾dému, bez ohledu na to zda pracuje, pracovat nemÅ¯Å¾e Ä•i pracovat nechce.
Podle mnoha politologÅ¯ a ekonomÅ¯ jsou totiÅ¾ jiÅ¾ naplnÄ›ny technologické pÅ™edpoklady pro uvedení my&scaron;le
základního pÅ™íjmu do praxe &ndash; stroje zastanou vÄ›t&scaron;inu práce. Pokud bychom povaÅ¾ovali pracovní místa za
nedostatkový zdroj, mohli bychom tím zdÅ¯vodnit zdanÄ›ní pracujících ve prospÄ›ch tÄ›ch, kteÅ™í pracovní místa nemají. Podle
je pracovních míst nadbytek, ov&scaron;em problémem je spí&scaron;e kvalifikovanost potenciálních zamÄ›stnancÅ¯.
Podle zastáncÅ¯ základního nepodmínÄ›ného pÅ™íjmu se dále nabízí moÅ¾nost zkrácení pracovní doby a v dÅ¯sledku toho i
více volného Ä•asu, vÄ›t&scaron;í svoboda a osobní rozvoj.
PLUSY A MINUSY Pokud bychom v ÄŒeské republice
zru&scaron;ili v&scaron;echny sociální dávky i dÅ¯chody a nahradili je garantovaným pÅ™íjmem ve stejné vý&scaron;i pro
v&scaron;echny, staÄ•ilo by to na &scaron;est tisíc korun mÄ›síÄ•nÄ› na osobu, coÅ¾ je zhruba polovina
prÅ¯mÄ›rného starobního dÅ¯chodu. V podmínkách ÄŒR by se za takovouto formu základního pÅ™íjmu dala povaÅ¾ovat tzv.
dávka existenÄ•ního minima, na kterou má nárok kaÅ¾dý plnoletý obÄ•an ÄŒeské republiky bez vlastních pÅ™íjmÅ¯. V souÄ
dobÄ› se o nepodmínÄ›ném základním pÅ™íjmu V ÄŒR diskutuje v rÅ¯zných organizacích obÄ•anské spoleÄ•nosti a v politický
stranách, napÅ™. v ÄŒSSD, KSÄŒM, StranÄ› zelených Ä•i ÄŒeské pirátské stranÄ› nebo Klubu nekompromisních, který usilu
základní nepodmínÄ›ný pÅ™íjem a ekonomickou svobodu. V roce 2013 se Ä•e&scaron;tí aktivisté a sociální vÄ›dci pÅ™ipojili k
Evropské obÄ•anské iniciativÄ› za NepodmínÄ›ný základní pÅ™íjem a vytvoÅ™ili kampaÅˆ na jeho podporu. V ÄŒesku základ
podporuje mnoho jednotlivcÅ¯, neziskových organizací (napÅ™. Alternativa zdola, ProAlt, Levá perspektiva, Pestrá zóna,
z.s.) a politických stran. Ve svém programu ho má Strana zelených, Komunistická strana ÄŒech a Moravy, ÄŒeská
pirátská strana, a Strana demokratického socialismu. Podporují ho také mnozí Ä•lenové ÄŒeské strany sociálnÄ›
demokratické.
PÁR PÅ˜ÍKLADÅ® ZE SVÄšTA Ve Finsku dvÄ› tisícovky lidí (vybraných náhodnÄ› ze v&scaron;ech obÄ•a
produktivním vÄ›ku) tam od zaÄ•átku tohot roku dostávají v&scaron;eobecný základní pÅ™íjem (560 eur, v pÅ™epoÄ•tu 15 tisíc
mÄ›síÄ•nÄ›) bez ohledu na to, jestli pracují, nebo ne. Vláda tím testuje, co to udÄ›lá s nezamÄ›stnaností, chudobou a sociálním
systémem. Zatím to celkem jde a zodpovÄ›dní úÅ™edníci hlásí dal&scaron;í bonus: lidé, kteÅ™í se do projektu zapojili, proÅ¾ív
ménÄ› stresu neÅ¾ dÅ™ív. Výsledky budou pak porovnány se stejnou skupinou, která bude spadat pod souÄ•asný reÅ¾im. Pro
je souÄ•ástí pÅ™edvolebních slibÅ¯ centristického premiéra Juhy Sipily, který si od nÄ›j slibuje zjednodu&scaron;ení systému
sociálních dávek a zvý&scaron;ení zamÄ›stnanosti. Jde o první evropskou zemi, která zavedla systém na národní
úrovni.
ReálnÄ› systém základního nepodmínÄ›ného pÅ™íjmu funguje uÅ¾ Ä•tvrt století na Alja&scaron;ce, kde je
financován ze zdanÄ›ní tÄ›Å¾by nerostných surovin a tvoÅ™í v prÅ¯mÄ›ru zhruba 6 % pÅ™íjmu domácností.
Domorodí obyv
Austrálie tzv. Austrálci mají tÅ™i Ä•tvrtiny pÅ™íjmÅ¯ ze státní pokladny. Tyto pÅ™íjmy jsou pro tuto skupinu obyvatel tedy nÄ›co
jako základní pÅ™íjem, ale spí&scaron;e neÅ¾ pozitivní efekt na jejich kulturu má tato skuteÄ•nost vliv devastující. Obrovským
problémem je hlavnÄ› alkoholismus, kdy v den výplaty sociálních dávek Ä•asto utratí vÄ›t&scaron;inu penÄ›z za alkohol.
ÄŒlenové východního kmene indiánÅ¯ Cherokee, kteÅ™í Å¾ijí v Severní KarolínÄ›, dostávají dvakrát roÄ•nÄ› pÅ™íspÄ›vek v
nÄ›kolika tisíc amerických dolarÅ¯. Tyto pÅ™íspÄ›vky jsou financovány ze ziskÅ¯ kasína Harrah's Cherokee a jsou rozdÄ›lovány
jiÅ¾ od roku 1996. Studie zkoumající úÄ•inky tÄ›chto finanÄ•ních pÅ™íspÄ›vkÅ¯ na Å¾ivot dÄ›tí v této komunitÄ› zjistila, Å¾e d
výraznému poklesu chudoby, problémÅ¯ s chováním, zloÄ•inu, drogové závislosti a psychiatrických problémÅ¯ a Å¾e více dÄ›tí
odmaturovalo v Å™ádném termínu. Pozitivní úÄ•inky byly nejsilnÄ›j&scaron;í u tÄ›ch, kteÅ™í byli nejmlad&scaron;í v dobÄ›, kdy
pÅ™íspÄ›vky zaÄ•aly, a byly výraznÄ›j&scaron;í u tÄ›ch, kteÅ™í tím byli osvobozeni od chudoby, oproti tÄ›m, jejichÅ¾ finanÄ•n
dobrá jiÅ¾ pÅ™edtím.
Byli byste také pro &bdquo;plo&scaron;né fasování penÄ›z&ldquo;? Myslíte, Å¾e by to zmírnilo napÄ
mezi pracujícími a nepracujícími? StaÄ•ila by vám tato dávka, nebo byste si pÅ™ivydÄ›lávali?
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