
Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lucie Drastilová, Základní příjem (2018_D_07) 

 

 

1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

Bc. Lucie Drastilová 
 
Základní příjem 
 
Anotace 
 
Základní příjem představuje zcela nový způsob či přístup k zabezpečení sociálního systému, 
který spočívá na principu nepodmíněného a pravidelného příjmu ve stejné výši a všem lidem. 
Studie si klade za cíl zjistit některé výhody a nevýhody případného zavedení základního 
příjmu v České republice. 
 
Klíčová slova 
 
Základní příjem, lidská práva, motivace, efektivita. 
 
Summary 
 
Basic income represents an entirely new way or approach to the social system, which is 
based on the principle of unconditional and regular income in the same amount and to all 
people. The study aims to identify some advantages and disadvantages of possible 
introduction of basic income in the Czech Republic. 
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Úvod 
 
Základní příjem představuje zcela nový způsob zabezpečení sociálního systému, který 
spočívá na principu nepodmíněného a pravidelného příjmu ve stejné výši a všem lidem. 
Smyslem základního příjmu je poskytnutí základního zajištění živobytí každému, bez ohledu 
na to, zdali se jedná o pracující osobu, či o osobu, která pracovat nemůže nebo nechce. 
Zastánci tohoto konceptu argumentují hlavně tím, že nevyhnutelný technický vývoj 
nahrazuje a bude nahrazovat značnou část lidské práce stroji.1 Studie si klade za cíl zjistit 
některé výhody a nevýhody případného zavedení základního příjmu v České republice.  
 
Zavedení základního příjmu ve světě 
 
Obdoba základního nepodmíněného příjmu (ZNP) byla zkušebně zavedena v několika částech 
světa, například Spojené státy, Namibii, Íránu, Brazílii, Indii a v Kanadě, nicméně základní 
nepodmíněný příjem v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem 
lidem zůstává zatím ve většině případů pouze systémem navrhovaným.  
 
Některé formy nepodmíněného základního příjmu jednak ve světě a jednak v Evropě jsou 
blíže dále uvedené. 
 
Brazílie 
 
Diskuse o základním příjmu probíhá v Brazílii již od 80. let 20. století. V roce 2001 předložil 
senátor Eduardo Suplicy za Brazilian Workers Party návrh zákona, který ustanovuje postupné 
zavedení tohoto systému sociální péče. Brazílie se tak stala prvním státem, který uzákonil 
základní příjem. V Brazílii byl základní nepodmíněný příjem právně zakotven, ale realizuje se 
postupně. Nejprve je vyplácen příslušníkům nízkopříjmových sociálních skupin a pro jeho 
výplatu je nutno splnit určité podmínky, tudíž zatím nejde tak zcela o základní nepodmíněný 
příjem vyplácený všem a bez jakýchkoli podmínek, ale spíše o rozsáhlý program sociální 
pomoci těm nejpotřebnějším. V současnosti v Brazílii probíhá nezávislý a soukromě 
financovaný pilotní projekt, který činí zatím jen R$30 měsíčně, což je 4.4 % minimální mzdy  
v roce 2013 (podle vládní definice minimální mzdy) a nestačí tedy na pokrytí základních 
potřeb.  
 
Aljaška 
 
Již čtvrt století funguje systém základního nepodmíněného příjmu na Aljašce, který je 
financován ze zdanění těžby nerostných surovin a tvoří v průměru zhruba 6 % příjmu 
domácností. Základní příjem funguje na principu, kdy je přidělováno každému občanovi 

                                                           
1 Co je základní nepodmíněný příjem a jak by vypadal v České republice. Kurzy.cz. 
https://www.kurzy.cz/zpravy/416333-co-je-zakladni-nepodmineny-prijem-a-jak-by-vypadal-v-cr/ 
Všeobecný základní příjem. http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/o-zakladnim-prijmu#.WwfpSiAuDIU 
Základní nepodmíněný příjem. Wikipedia. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Základní_nepodmíněný_příjem 
Klady a zápory základního nepodmíněného příjmu. Bajnar Blog; iDnes.cz. 
https://bajnar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=559760 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem#Namibie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem#Írán
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem#Brazílie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem#Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem#Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1ln%C3%AD_mzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nerostn%C3%A9_suroviny
https://www.kurzy.cz/zpravy/416333-co-je-zakladni-nepodmineny-prijem-a-jak-by-vypadal-v-cr/
http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/o-zakladnim-prijmu#.WwfpSiAuDIU
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určitý díl ze státních zisků z ropy, nicméně výše tohoto příspěvku, ani zdaleka nestačí na 
živobytí. Aljašský základní příjem navíc podléhá zdanění na federální úrovni.  
 
Švýcarsko 
 
Sdružení BIEN-Switzerland (člen Basic Income Earth Network) podporuje základní příjem ve 
frankofonní části Švýcarska. V německy mluvící části existuje skupina Initiative 
Grundeinkommen, která je velmi aktivní v jeho propagaci. V roce 2008 Daniel Häni a Enno 
Schmidt natočili film The Basic income, a cultural impulse, který vysvětluje fungování 
základního příjmu. Film se stal virálním videem, které mělo více než 400 000 zobrazení, 
a výrazně přispěl k rozšíření této myšlenky ve francouzsky a německy mluvících zemích. 
V dubnu 2012 obě skupiny společně iniciovaly tzv. lidovou legislativní iniciativu s cílem 
nasbírat 100 000 podpisů. V září 2013 již tato iniciativa měla přibližně 126 000 podpisů  
a 4. října 2013 je předala vládě, čímž se spustilo národní referendum, které bylo celosvětově 
prvním referendem svého druhu k tomuto tématu. Odborové organizace také podpořily tuto 
iniciativu. 5. června 2016 proběhlo ve Švýcarsku celonárodní referendum, ve kterém voliči 
návrh zamítli většinou 76,9 % hlasů. Jednalo se o částku cca 61 tis. Pro každého občana 
Švýcarska.  
 
Finsko 
 
Finská středová strana, jedna ze čtyř hlavních politických stran ve Finsku, vyjádřila svou 
podporu základního příjmu a spolu s ní i dvě další politické strany, Levicová aliance a zelená 
liga. BIEN Finland zahájila ve Finsku k tomuto tématu občanskou iniciativu. Finsko je první 
zemí na světě, která testuje zaručený příjem na celonárodní úrovni. Zavedla zkušebně 
základní příjem pro skupinu 2000 náhodně vybraných nezaměstnaných občanů. Ti budou od 
státu místo podpory v nezaměstnanosti dostávat během dvou let bez jakýchkoliv podmínek 
560 eur (přes 15 000 Kč) měsíčně, s tím, že účast nelze odmítnout a po roce budou finské 
úřady vyhodnocovat, zda se bude experiment rozšiřovat. 
 
Základní příjem v České republice 
 
V České republice se začala myšlenka všeobecného základního příjmu diskutovat jednak 
v akademických, tak i v politických kruzích od roku 200.  Jednalo se však pouze o jednotlivce, 
nikoli celé politické strany. V roce 2007 publikovali Marek Hrubec, Martin Brabec a Philippe 
Van Parijs o základním příjmu knihu s názvem Všeobecný základní příjem: Právo na lenost, 
nebo na přežití? Autoři této knihy se domnívají, že technologicko-ekonomické podmínky pro 
všeobecný základní příjem jsou již splněny nicméně kulturní a politické podmínky nikoliv.  
 
V roce 2013 se tuzemští aktivisté a sociální vědci připojili Evropské občanské iniciativě za 
Nepodmíněný základní příjem a vytvořili kampaň na jeho podporu. V České republice 
základní příjem podporuje mnoho jednotlivců, neziskových organizací (např. Alternativa 
zdola, ProAlt, Levá perspektiva, Pestrá zóna, z. s.) a politických stran. 
 
V lednu 2013 Evropská komise zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu za základní 
příjem, čímž začala roční kampaň ve všech státech Evropské unie. Cílem bylo vyvolat diskusi 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1ln%C3%AD_video
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_iniciativa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_liga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_liga
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Hrubec
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Brabec&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/ProAlt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_komise
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_iniciativa
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a projednávání v Evropském parlamentu a následně zavést nepodmíněný základní příjem  
v jednotlivých zemích Eunie. Potřebný milion podpisů se ale získat nepodařilo. 

V současné době se o nepodmíněném základním příjmu diskutuje v různých organizacích 
občanské společnosti a v politických stranách, například mezi sociálními demokraty  
a komunisty, ve Straně zelených či České pirátské straně nebo Klubu nekompromisních, který 
usiluje o základní nepodmíněný příjem a ekonomickou svobodu. 
 
Výhody a nevýhody základního příjmu 
 
Zavedení základního příjmu v České republice by mohlo přinést následující výhody: 

 

 Sociální jistotu v podobě pravidelného příjmu v určité výši bez podmínek 

 Úbytek pracovních míst, která jsou uměle vytvářena a držena 

 Možnost zkrácení pracovní doby, která by více umožňovala rovnováhu mezi kariérním 
a osobním rozvojem a svobodou člověka. 

 Zajištění zlepšení pracovních podmínek ve firmách. Zaměstnavatelé by byli nuceni se  
v daleko větší míře zajímat o pracovní podmínky zaměstnanců. 

 Větší míra částečných úvazků a dosud v málo placených zaměstnáních díky finančnímu 
polštáři tvořeném NZP. Tím by se dosáhlo větší, dnes firmami tolik žádané flexibility 
pracovní síly. 

 Může přispět v kapitalistických společnostech k rovnováze mezi zaměstnanci a masy 
nadnárodních firem. 

 Zjednodušení současného systému sociálních dávek.  
 
Mezi nevýhody základního nepodmíněného příjmu patří například: 

 

 Velké zvýšení státních nákladů. 

 Společnost není zcela na základní příjem připravena, pro některé občany, stejně jako u 
současného systému sociálních dávek by chyběl motivační charakter, hledat uplatnění na 
trhu práce. 

 
Závěr 
 
Od roku 2013 probíhá celoevropská kampaň za nepodmíněný základní příjem, která usilovala 
zejména o šíření myšlenky NZP a o projednání NZP na půdě Evropského parlamentu. Po 
skončení registrované Iniciativy kampaň v Evropě pokračuje prostřednictvím práce aktivistů a 
aktivistek, kteří dále otevírají diskuse o možnostech zavedení NZP. 
 
„Základní příjem je zatím jen experiment, který by ale mohl odbourat náklady na úředníky, 
zastropovat přebujelé sociální dávky a více motivovat k práci ty, kteří jsou na nich dnes 
závislí,“ předpokládá Jakub Michálek, místopředseda Pirátské strany. 


