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Autorova p!edmluva k "eskému vydání

Knihu, která se nyní p!edstavuje ve svém p!ekladu do "eského ja-
zyka, jsem p#vodn$ vydal ve %pan$l%tin$ a v angli"tin$ v roce 2007 
krátce p!ed vypuknutím velké hospodá!ské krize. Kdy& ji po t$ch 
letech znovu pro"ítám, myslím si, &e její obsah s v'jimkou n$kolika 
drobn'ch aktuálních úprav neztrácí nic na své platnosti. Nejen pro-
to, &e mnoho z témat je zna"n$ nad"asov'ch (n$které kapitoly v$nu-
ji politickému a filozofickému opodstatn$ní základního p!íjmu, dal%í 
anal'ze podmín$n'ch sociálních podpor, které jsou spole"né mnoha 
evropsk'm stát#m, a v jedné z kapitol reaguji na nej"ast$j%í kritiky, 
je& se sná%ejí na adresu my%lenky základního p!íjmu), n'br& také 
z toho d#vodu, &e situace, k ní& jsme dosp$li po sedmi letech hos-
podá!ské politiky, je& m$la této krizi "elit, znamená pro velkou "ást 
evropského obyvatelstva skute"nou katastrofu. Zhor%ování &ivotních 
a pracovních podmínek populace, která není nijak zvlá%( majetná, 
dodalo my%lence základního p!íjmu mnohem v$t%í naléhavost, ne& 
m$la v "asech ekonomické prosperity. Po sedmi letech krize základ-
ní p!íjem nab'vá na d#le&itosti více ne& kdy jindy. 
 Ekonomická politika, kterou provádíme, je jediná mo&ná. Tak 
zní stará a známá mantra. )ádná jiná volba není, neexistuje &ádná 
alternativa. P!ed více ne& stoletím tuto v$tu pou&il v nadneseném 
slova smyslu Herbert Spencer, proslavila ji v%ak a& zesnulá Marga-
ret Thatcherová. Této dám$ se dokonce p!ezdívalo „Tina“ (There 
Is No Alternative). Margaret Thatcherová hlásala absurdní my%-
lenku o tom, &e ekonomická rozhodnutí jsou v'hradn$ technic-
kou zále&itostí. Podle této dom'%livé úvahy je jakékoli rozhodnutí 
v'sledkem v'hradn$ technického uva&ování. Rádoby argument, 
kter' tvrdí, &e „&ádná alternativa neexistuje“, má p!esto mnoho 
zastánc#. Je tomu tak proto, &e jej bez ustání omílají lidé na vlád-
ních místech, v n$kter'ch akademick'ch kruzích a ve sd$lovacích 
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prost!edcích a v%ichni se p!i tom pokrytecky tvá!í, jako by toho lito- 
vali.     
 V hospodá!ské politice jde na prvním míst$ o politiku a teprve 
pak o ekonomii. Ostatn$ je to z!ejmé i ze samotného po!adí slov. 
Není nic fale%n$j%ího ne& ot!epané fráze, které po!ád dokola papou%-
kují tém$! v%ichni evrop%tí vládní p!edstavitelé: „provádíme opat!e-
ní, je& na%e zem$ nutn$ pot!ebuje“ nebo „p!iná%íte ob$ti, které jsou 
nevyhnutelné proto, abychom se odrazili ode dna“ anebo „ekono-
mická situace nás tla"í k nepopulárním krok#m“ atd. atd. Opak je 
pravdou – &ádné politickoekonomické opat!ení, které má alespo* 
minimální v'znam, není v pravém slova smyslu neutrální: bu+ v$t-
%inu obyvatelstva po%kozuje, anebo jí p!iná%í prosp$ch. Ka&d' krok 
v hospodá!ské politice ur"ité sociální skupiny po%kozuje a jin'm zase 
prospívá. Pouze a jenom jako p!íklad: sni&ování daní nejbohat%ím, 
zmrazení nebo sni&ování d#chod#, usnadn$ní a sni&ování náklad# 
na propou%t$ní z práce, sni&ování plat# zam$stnanc#m ve ve!ejném 
sektoru, mén$ prost!edk# pro ve!ejné %kolství, zavád$ní finan"ní 
spoluú"asti ve zdravotnictví... Je t$&ké p!ijít na to, kdo v uveden'ch 
p!ípadech získává a kdo naopak ztrácí? Jiná v$c ov%em je, jak se jed-
notlivá opat!ení sna&í ospravedlnit vládní "initelé. Nejd!íve se u"iní 
rozhodnutí, jaké sociální skupiny chceme zv'hodnit, a pak se vy-
tvá!ejí ekonomické nástroje, které dan' cíl umo&ní naplnit. ,e"eno 
slovy ekonoma Josepha Stiglitze: „Vláda má pravomoc p!esouvat fi-
nan"ní prost!edky seshora sm$rem k ni&%ím nebo st!edním vrstvám 
obyvatelstva a naopak“.
 Existují-li nejasnosti kolem toho, co ve skute"nosti ekono-
mická politika znamená, pak tent'& zmatek vládne také kolem 
v'znamu slova „trh“. Oba termíny jsou nepochybn$ velmi pro-
vázané. P!edn$, trh v jednotném "ísle neexistuje. Máme celou 
!adu trh#, které se sv'mi vlastnostmi od sebe zna"n$ li%í. Trh po-
kojov'ch rostlin a trh s v'robky pro vysokohorskou turistiku mají 
pramálo spole"ného. Tím mén$ pak trh kní&ek z druhé ruky s tr-
hem finan"ním (pokud je u toho druhého v#bec na míst$ mlu-
vit v jednotném "ísle). A tak dále. Hlavní je v%ak skute"nost, 
&e v%echny trhy (absolutn$ v%echny) jsou strukturovány politicky 
a jsou produktem zasahování státu prost!ednictvím zákon#, pra-
videl, na!ízení a regulací. Tvá!nost kteréhokoli trhu je pouze v'-
sledkem v'b$ru mezi ur"it'mi politick'mi mo&nostmi, které se 
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napl*ují v ur"ité institucionální podob$ a v ur"it'ch právních úpra- 
vách.
 Domnívám se, &e tento krati"k' úvod o ekonomické politice 
a trhu (trzích) nám usnadní zp#sob, jak'm m#&eme my%lenku zá-
kladního p!íjmu uchopit a rychle porozum$t jejím cíl#m. Základní 
p!íjem jako&to nepodmi*ovan' pen$&ní p!íjem vyplácen' v%emu 
obyvatelstvu tvo!í sou"ást ekonomické politiky a politického utvá!e-
ní trh# a podstatn$ se li%í od v%eho, co bylo uvád$no do praxe v pr#-
b$hu posledních desetiletí (abychom nechodili v "ase p!íli% daleko). 
Ekonomické politiky a politická strukturalizace trh# up!ednost*o-
valy v posledních "ty!iceti letech naprosto zjevn'm zp#sobem nej-
bohat%í vrstvy. Tato volba je neslu"itelná s demokracií. Znamenit$ 
to vyjád!il Louis D. Brandeis, v letech 1916–1939 soudce Nejvy%%ího 
soudu Spojen'ch stát# americk'ch: „Máme bu+ demokracii, anebo 
máme bohatství soust!ed$né do n$kolika málo rukou, av%ak nem#-
&eme mít ob$ dv$ v$ci sou"asn$“. Porozum$t této v$t$ je nutnou 
podmínkou, chceme-li pochopit, jak je sv$t, v n$m& &ijeme, vysta-
v$n.
 My%lenka základního p!íjmu sleduje opa"n' cíl, a to, aby ekono-
mická politika up!ednost*ovala velkou v$t%inu nemajetného obyva-
telstva. Samoz!ejm$ &e základní p!íjem by tvo!il páte! takové ekono-
mické politiky.
 Pro" je základní p!íjem pot!ebn$j%í práv$ v sou"asné situaci, kte-
rá se vyzna"uje zhor%ováním &ivotních podmínek nebohaté v$t%iny 
spole"nosti? Jen velmi krátce:

1) Nedobrovolná ztráta zam$stnání staví "lov$ka do velmi nejisté 
ekonomické a &ivotní situace. Ztratit pracovní místo a p!itom dispo-
novat základním p!íjmem by znamenalo mo&nost "elit této situaci za 
mnohem men%ího stresu. V dobách hospodá!ské krize, kdy je úro-
ve* nezam$stnanosti podstatn$ vy%%í a nezam$stnanost trvá déle, 
mo&nost pobírat základní p!íjem nab'vá na sociální d#le&itosti tím 
více, "ím slab%í je systém dlouhodobého poji%t$ní v nezam$stnanos-
ti, pokud v#bec existuje.
2) Základní p!íjem by mohl hrát velmi v'znamnou roli p!i novém 
posilování kolektivních zájm# a v zápasech pracujících vrstev za je-
jich ochranu, a to jak v p!ípad$ pracujících, kte!í jsou organizováni, 
tak i v p!ípad$ t$ch, kte!í vlastní organiza"ní reprezentaci nemají. 
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Základní p!íjem nep!edstavuje alternativní náhra&ku mzdy a neo-
slabuje hájení zájm# pracující t!ídy. Je naopak nástrojem, kter' po-
siluje postavení pracovní síly jako celku, a to jak v oblasti pracovní, 
tak p!i hledání zam$stnání. V p!ípad$ nutn'ch stávek by základní 
p!íjem krom$ toho plnil roli jakési nepodmín$né pokladní jistoty, 
její& ú"inky na posílení vyjednávacích pozic pracujících je snadné si 
domyslet. Pobírání základního p!íjmu umo&ní "elit pracovním spo-
r#m v podmínkách mnohem men%í nejistoty. V závislosti na délce 
trvání stávky toti& hodnota mezd rychle klesá a& na velmi obtí&n$ 
zvladatelnou úrove*, pokud "lov$k nedisponuje jin'mi zdroji p!íjm# 
tak, jak je to v dne%ní dob$ obvyklé u naprosté v$t%iny pracující t!ídy.
3) Základní p!íjem by rovn$& sní&il míru rizika u lidí, kte!í se rozhod-
nou za"ít s n$jak'm podnikatelsk'm projektem v oblasti samostat-
né v'd$le"né "innosti. V letech hospodá!ské krize základní p!íjem 
p!edstavuje nástroj, kter' nejen &e usnad*uje samozam$stnávání 
a dru&stevní formy organizace práce, ale je také zárove* pevn$j%í, 
i kdy& jen "áste"nou, zárukou pro ty, kte!í se sv'm mal'm podnika-
telsk'm zám$rem neusp$jí. 
4) Jedním z nejv'razn$j%ích d#sledk# p!ípadného zavedení základ-
ního p!íjmu by bylo obrovské sní&ení chudoby. Ba co více, základní 
p!íjem by dokonce umo&nil realisticky pom'%let na její skute"né vy-
m'cení. Nejen &e by usnadnil dostat milióny lidí z bídy, ale vybudoval 
by také ochrann' a op$rn' pilí!, jen& by zamezil, aby se lidé do blud-
ného kruhu chudoby dostávali opakovan$. Sedm let po vypuknutí 
krize je chudoba stále v$t%í.
5) Velmi diskutovan'm tématem v kontextu sou"asné krize je po-
t!eba udr&ení úrovn$ spot!eby obyvatelstva. V letech ekonomické-
ho boomu se schopnost mnoh'ch lidí spot!ebovávat pohybovala ve 
skute"nosti nad hranicí jejich p!íjm# plynoucích z pracovní "innosti, 
a to díky cenové inflaci finan"ních a úv$rov'ch aktiv, zvlá%t$ pak 
hypoté"ních, ale té& spot!ebních. Spot!eba zalo&ená na dluzích oby-
"ejn$ nejchud%ím vrstvám &ádn' prosp$ch nep!iná%í. Hospodá!ské 
restrikce u"inily t$mto p!íjm#m rychl' konec a vedly sou"asn$ 
k tomu, &e jsou lidé nuceni "ást sv'ch ni&%ích pracovních p!íjm# v$-
novat na splácení nahromad$ného dluhu. Základní p!íjem by zna-
menal zásadní faktor pro stabilizaci spot!eby a pro udr&ení poptávky 
v dobách krize, a to zejména u sociáln$ nejslab%ích skupin obyva-
telstva. „Vlo&íme-li peníze do rukou t$ch, kdo je pot!ebují, je velmi 
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pravd$podobné, &e tito lidé peníze utratí, a to je p!esn$ to, co pot!e-
bujeme, aby nastalo“, !íká Paul Krugman.

D#vody, které hovo!í ve prosp$ch stále v$t%í pot!eby zavedení zá-
kladního p!íjmu v dobách krize, v%ak nará&ejí na priority velk'ch 
parlamentních stran, které se sna&í p!izp#sobit ekonomickou poli-
tiku sni&ování deficitu ve!ejn'ch financí prost!ednictvím v'razn'ch  
rozpo"tov'ch %krt# v oblasti sociálních v'daj# a ve!ejn'ch slu&eb.
 Mo&ná jde o hlavní p!í"inu, pro" je od chvíle, kdy jsme zab!edli 
do hospodá!ské krize, my%lenka základního p!íjmu stále p!ita&liv$j%í 
pro nás, kte!í jsme pov$t%inou vze%li z r#zn'ch sociáln$ anga&ova-
n'ch hnutí. V nejbli&%í budoucnosti se tento faktor stane nepochyb-
n$ je%t$ d#le&it$j%ím. Stejn$ v'mluvná je i skute"nost, &e v posled-
ních evropsk'ch volbách koncem kv$tna 2014 nejmén$ p#l tuctu 
levicov'ch kandidátních listin (a to nyní hovo!ím jen o -pan$lském 
království) vsadilo ve sv'ch volebních programech na my%lenku zá-
kladního p!íjmu. Samoz!ejm$, ka&dá z kandidátek s r#zn'm stup-
n$m up!esn$ní, ale i tak to není v#bec %patn' v'sledek. P!ed t!emi 
"i "ty!mi lety by to bylo jednodu%e nemyslitelné. A p!ed deseti lety 
by to zn$lo doslova jako v$deckofantastick' v'mysl.
 Nebude snad p!íli% po%etilé domnívat se, &e stále roste i po"et 
lidí, kte!í jsou p!esv$d"eni o tom, &e základní p!íjem skute"n$ zajistí 
materiální existenci v%emu obyvatelstvu. Mezi v%emi cíli základního 
p!íjmu pova&uji tento bezprost!ední cíl za prvo!ad'. Dovolím si dodat 
je%t$ jeden d#le&it' d#sledek. Je na první pohled zjevné, &e jednou 
ze základních vlastností ekonomického fungování uvnit! Evropské 
unie (a samoz!ejm$ i jinde ve sv$t$, omezím se v%ak jen na na%i ze-
m$pisnou oblast) je obrovská schopnost kapitálu p!im$t pracující 
populaci ke kázni. Hlavní faktor této disciplinární schopnosti vypl'-
vá z existence velké "ásti práceschopného obyvatelstva bez práce. 
.ím "ast$j%í se v letech krize stává mo&nost propu%t$ní, tím ochot-
n$j%í je pracující populace k tomu, aby p!istupovala na zhor%ující se 
pracovní podmínky. Tém$! plná zam$stnanost, kdy& je%t$ existovala, 
oslabovala snahu podnikatelské sféry vnutit pracujícím káze* podle 
p!edstav zam$stnavatel#. Základní p!íjem by se mohl stát mocn'm 
nástrojem k podlomení kárné schopnosti velkého kapitálu. Z dru-
hé strany barikády to kdysi trefn$ vystihl Alan Budd, ekonomick' 
poradce Margaret Thatcherové, kter' v jedné slabé chvilce p!iznal, 
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&e antiinfla"ní opat!ení osmdesát'ch let „byla skv$l'm zp#sobem, 
jak zv'%it nezam$stnanost, a zv'%ení nezam$stnanosti nav'sost 
&ádoucím zp#sobem, jak omezit sílu pracujících t!íd…, "ím& jsme 
navodili, !e"eno vyp#j"en'm marxistick'm slovníkem, krizi kapita-
lismu, je& znovu vytvo!ila zálo&ní armádu a umo&nila, aby vlastníci 
kapitálu od té doby dosahovali vysok'ch zisk#“. Ú&asné. Up!ímnost 
nade v%e. P!esto&e se to m#&e zdát zna"n$ paradoxní, myslím si, 
&e odborové organizace – a& na n$kolik málo "estn'ch v'jimek – ve-
sm$s nepochopily obrovskou schopnost základního p!íjmu oslabovat 
disciplínu, k ní& nás kapitál m#&e nutit (a také nás ve skute"nosti 
nutí) p!i sou"asné obrovské nezam$stnanosti.    
 Doufám, &e tato kniha, která nyní vychází také v "eském jazyce, 
p!isp$je k poznání my%lenky základního p!íjmu mezi lidmi, jejich& 
mate!sk'm jazykem je "e%tina. D$kuji nakladatelství Rubato za úsilí, 
s ním& knihu vydává. P!eji si, aby .eská republika brzy stanula mezi 
zem$mi, v nich& se my%lenka základního p!íjmu bude t$%it %iroké 
podpo!e. Je to mé p!ání, proto&e – !e"eno voln$ slovy vyp#j"en'mi 
od Thomase Paina – základní p!íjem není charita, n'br& spravedl-
nost.

Barcelona, 26. kv$tna 2014
DANIEL RAVENTÓS
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Kapitola 1
My#lenka provokativní, ale uskute"nitelná

Ze v!ech práv je právo na existenci tím prvo"ad#m. Proto 
prvním spole$ensk#m zákonem je ten, kter# garantuje v!em 
$len%m spole$nosti prost"edky k ob&iv'. V!echny ostatní zá-
kony jsou tomuto spole$enskému zákonu pod"ízeny.

MAXIMILIEN ROBESPIERRE  (1758–1794), 1792

Je a& p!ekvapující, jak my%lenka základního p!íjmu za poslední roky 
nabírá na síle. Nestává se toti& p!íli% "asto, aby sociální my%lenka 
zásadního v'znamu – a základní p!íjem jí bezesporu je – soust!e-
dila kolem sebe zastánce vze%lé z tak nestejnorodého politického 
prost!edí, z tolika rozli"n'ch filozofick'ch sm$r# i z tak odli%n'ch 
zemí. Není proto ni"ím ojedin$l'm, nalezneme-li stoupence základ-
ního p!íjmu jak mezi lidmi s politick'm my%lením velmi vzdálen'm 
mo&nosti hluboké p!em$ny spole"nosti, v ní& nám bylo souzeno &ít, 
tak mezi sympatizujícími feministick'mi aktivistkami nebo mezi 
"leny sociálních hnutí zjevn$ se stavících proti existujícímu statu 
quo. Rovn$& není &ádnou vzácností zji%t$ní, &e my%lenku základního 
p!íjmu podporují, nebo na ni alespo* se zájmem pohlí&ejí akademic-
ké kruhy v%eho druhu, a to jak liberálové (v p!ísn$ akademickém 
a nikoli politickém slova smyslu), tak republikáni (i kdy& hovo!it 
obecn$ o „republikánech“ "i „liberálech“ má velmi malou v'pov$dní 
hodnotu, jak budu mít ostatn$ p!íle&itost dále objasnit). A kone"n$, 
zastánce základního p!íjmu m#&eme najít v nejr#zn$j%ích zemích: 
od Spojen'ch stát# americk'ch po Chile, od -pan$lského králov-
ství po -védsko, od Turecka po Austrálii, a dokonce i v n$kter'ch 
africk'ch zemích. Neza"nu hodnocením, zda je tato r#znorodost 
pro základní p!íjem kladem, nebo spí%e p!ispívá ke zmatení pojm#, 
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"i zda p!edstavuje jev, kter' je prost$ nevyhnuteln'. Na stránkách 
této knihy bude dostatek prostoru na to, abych k tomu zaujal jasné 
stanovisko a d#kladn$ ho zd#vodnil. Domnívám se, &e pro za"átek 
ud$láme lépe, kdy& tento problém ponecháme stranou.

 1.1. DEFINICE

Co tedy p!esn$ je základní p!íjem? Ne& se pustíme do zásadn$j%í dis-
kuse o celé !ad$ aspekt#, je& se s touto my%lenkou pojí, bude mo&ná 
dobré objasnit, co pod pojmem základní p!íjem v#bec rozumíme.
 Základní p!íjem je takov' p!íjem, kter' stát vyplácí ka&dému pl-
noprávnému "lenovi spole"nosti nebo v ní trvale usazenému jednot-
livci, a to i tehdy, pokud nechce vykonávat placenou práci, p!i"em& 
se nebere v úvahu, zda jde o bohatého "i chudého, nebo – jinak !e-
"eno – nezávisle na tom, jaké jsou jeho p!ípadné dal%í zdroje p!íjmu, 
a bez ohledu na to, s k'm &ije ve spole"né domácnosti. To je definice, 
která je sice pon$kud dlouhá, ale která se mi p!esto líbí nejvíce, a to 
díky své jednozna"nosti (a provokativnosti). Organizace Basic In-
come Earth Network (BIEN) definuje základní p!íjem jako „nepod-
mín$n$ garantovan' individuální p!íjem v%em, bez pot!eby doklá-
dání prost!edk# nebo vykonávání n$jakého druhu práce. Je to druh 
minimálního garantovaného p!íjmu, kter' se od p!íjm# existujících 
v sou"asnosti v r#zn'ch evropsk'ch státech li%í ve t!ech d#le&it'ch 
bodech: zaprvé – je vyplácen jednotlivc#m a nikoli domácnostem; 
zadruhé – je vyplácen nezávisle na dal%ích zdrojích p!íjmu; a kone"-
n$ zat!etí – je vyplácen, ani& se sou"asn$ vy&aduje vykonávání jaké-
koli práce nebo prokazování v#le p!ijmout nabízené zam$stnání“.2 
Jde sice také o dlouhou definici, podrobn$ji v%ak vysv$tlím tu, které 
dávám p!ednost, nebo( mi umo&ní n$které otázky objasnit z!eteln$ji, 
ne& kdybychom p!ijali definici BIEN.
 P"íjem vyplácen# státem. Pojem „stát“ m#&e zahrnovat politicko-
-právní instituci v$t%í ne& skute"n$ existující národní stát, co& by byl 
t!eba p!ípad Evropské unie, nebo se m#&e naopak t'kat politicko-
-právních subjekt# men%ích ne& národní stát. To znamená, &e základ-
ní p!íjem je vyplácen n$kterou ve!ejnou institucí (institucemi).

 2 Viz www.basicincome.org 
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 Ka&dému plnoprávnému $lenovi spole$nosti nebo v ní trvale 
usazenému jednotlivci. V r#zn'ch modelech financování základní-
ho p!íjmu, jak je%t$ budeme mít p!íle&itost vid$t podrobn$ji, existují 
odchylky, pokud jde o v'%i základního p!íjmu, o v$k (vy%%í nebo ni&-
%í "ástka podle v$ku), o zahrnutí nebo nezahrnutí nezletil'ch atd. 
Ve v%ech p!ípadech v%ak jde o pen$&ní "ástku, kterou by ob"ané do-
stávali individuáln$ (nikoli tedy nap!íklad rodiny) a univerzáln$ (její 
vyplácení není ni"ím podmín$no, t!eba tím, &e by osoba musela &ít 
na ur"ité úrovni chudoby).
 I tehdy, pokud nechce vykonávat placenou práci. Vzhledem 
k tomu, &e na toto hledisko budu klást zvlá%tní d#raz na následují-
cích stránkách, zde chci jen poznamenat, &e se „práce“ velmi "asto 
pojímá jako synonymum k „placené práci“, „v'd$le"né "innosti“ 
nebo k „zam$stnání“. Existují v%ak dobré d#vody k tomu, abychom 
se domnívali, &e následující typologie práce je v'sti&n$j%í: 1) práce 
s odm$nou na trhu, 2) domácí práce a 3) dobrovolnická práce. Jde 
o d#le&ité rozli%ení, o n$m& se podrobn$ zmíním ve "tvrté kapi- 
tole.
 Nebere se v úvahu, zda jde o bohatého $i chudého, nebo – jinak 
"e$eno – nezávisle na tom, jaké jsou p"ípadné dal!í zdroje p"íjmu. 
Na rozdíl od podpor, které jsou podmín$ny ur"itou úrovní chudoby 
nebo ur"itou v'%í p!íjmu, tent'& základní p!íjem pobírají jak chudí, 
tak bohatí.3 Je-li základní p!íjem pojímán jako ob"anské právo (co& 
z jeho definice implicitn$ vypl'vá), vylu"uje to jakékoli dodate"né 
podmi*ování. Stejn$ jako ob"anské v%eobecné hlasovací právo, 
tak i my%lenka základního p!íjmu neklade ob"an#m (nebo reziden-
t#m s dolo&en'm místem pobytu) &ádné dodate"né podmínky.
 Bez ohledu na to, s k#m &ije ve spole$né domácnosti. Základní 
p!íjem neup!ednost*uje &ádnou ur"itou formu sou&ití. A( u& pod 
jednou st!echou &ije heterosexuální pár, osoby n$kolika r#zn'ch 
generací nebo skupina p!átel "i pár stejného pohlaví, ve v%ech p!ípa-
dech jde o formy sou&ití, které nijak nepodmi*ují právo na pobírání 
základního p!íjmu.

 3 To v%ak samoz!ejm$ neznamená, &e v%ichni – bohatí i chudí – na základním p!íjmu vy-
d$lají. Ve zna"né "ásti návrh# na financování (podrobn$ to vysv$tlím v osmé kapitole) bohatí 
ztrácejí a chudí vyd$lávají. Základní p!íjem, v n$m& by tomu bylo naopak, by nem$l smysl. 
P!esn$ji !e"eno, bylo by to podle mého názoru fiasko základního p!íjmu.  
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 Je tedy z!ejmé, &e základní p!íjem je formáln$ laick', nepodmí-
n$n' a v%eobecn'. Jako takov' by byl ve skute"nosti vyplácen bez 
ohledu na pohlaví, k n$mu& "lov$k pat!í, nezávisle na úrovni p!íjm#, 
které "lov$k pobírá, nezávisle na nábo&enském vyznání, k n$mu& se 
"lov$k hlásí, a nezávisle na sexuální orientaci, kterou "lov$k má.4

 Tato jedine"ná povaha základního p!íjmu, tedy skute"nost, 
&e není podmín$n &ádn'm dal%ím po&adavkem krom$ ob"anství 
nebo dolo&eného místa pobytu, my%lenku základního p!íjmu jasn$ 
odli%uje od jin'ch návrh#, a( u& jde o ty, které se uskute"*ují ji& léta, 
nebo o ty, je& dosud neopustily stádium „teorie“. Podívejme se na to 
blí&e.

 1.2. .ÍM ZÁKLADNÍ P,ÍJEM NENÍ

Po tom, co ji& bylo !e"eno, by nám m$lo b't z!ejmé, "ím základní 
p!íjem není. Hned na úvod bude také dobré objasnit, za co nemá 
b't základní p!íjem zam$*ován. Nejde nám nyní o detailní srovnání 
mezi základním p!íjmem a ostatními reformními kroky, s nimi& by 
se nem$l sm$%ovat. Tomu se budu v$novat v %esté kapitole. V této 
chvíli pouze pova&uji za pot!ebné velmi krátce vyjmenovat opat!ení, 
a( u& teoretická nebo prakticky napl*ovaná, je& musíme od základ-
ního p!íjmu odli%ovat, a to i p!esto, &e n$která z nich mu mohou b't 
velmi blízká.
 Základní p!íjem není ú$astnick# p"íjem tak, jak jej navrhuje mezi 
jin'mi také Anthony Atkinson (1993, 1996). Ú$astnick#m p"íjmem 
rozumíme vyplácení ur"itého mno&ství pen$z ka&dému práceschop-
nému ob"anovi, kter' provádí n$jak' druh "innosti, je& je pova&ován 
za spole"ensky u&ite"n'. Tato „spole"ensky u&ite"ná práce“ m#&e 
zahrnovat placené zam$stnání, dobrovolnickou práci, domácí práci, 
studium atd.
 Základní p!íjem rovn$& nem#&eme sm$%ovat se zápornou daní 
z p!íjmu. Záporná da* z p!íjmu je jednotná a vratná da*, která pro-
st!ednictvím da*ové politiky garantuje minimální úrove* p!íjmu. Po-
kud "lov$k toto minimum ve svém p!iznání p!íjm# p!esáhne, musí 
zaplatit p!íslu%né dan$. A naopak, pokud tohoto minima nedosáhne, 

 4 Bertomeuová, Domènech a Raventós (2005).
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nebo pokud p!íjmy v#bec nemá, stát mu doplatí rozdíl a& do v'%e 
stanoveného minima.
 Základní p!íjem také není toté&, co minimální za"le*ovací p!í-
jem, kter' nap!íklad ve -pan$lském království vyplácejí vlády auto-
nomních oblastí a ve Francouzské republice orgány úst!ední státní 
správy. Podle stoupenc# poskytování minimálního p!íjmu pro soci-
ální a pracovní za!azení má tento druh sociální pomoci za ú"el jed-
nak koordinovan'm zp#sobem zaji%(ovat "innosti, je& jsou ur"ené 
na pomoc lidem, kte!í nemají dostate"né ekonomické prost!ed- 
ky na uspokojení základních pot!eb, a také p!ipravit tuto "ást oby-
vatelstva na jejich integraci "i reintegraci do spole"nosti a do trhu 
práce. Mezi tyto "innosti pat!í programy v oblasti sociálních slu&eb, 
dále ekonomická pomoc a asisten"ní osobní podpora vedoucí k so-
ciálnímu a pracovnímu za"le*ování.
 Základní p!íjem nem#&eme sm$%ovat ani s n$jak'm typem "aso-
v$ omezené podpory v nezam$stnanosti, tedy s dávkami, které "lo-
v$k pobírá, dokud si nenajde placenou práci, a které tudí& p!estane 
pobírat ve chvíli, kdy zam$stnání získá.
 Obecn$ji !e"eno, základní p!íjem není ani subvence, ani pod-
mín$ná podpora "i jiná podmín$ná dávka sociálního zabezpe"e-
ní. Rovn$& nep!edpokládá spln$ní n$jakého dal%ího po&adavku 
jako nap!íklad prokazování ur"ité úrovn$ chudoby, dolo&ení toho, 
&e si "lov$k hledá práci nebo &e zam$stnání práv$ ztratil. Zkrátka 
a dob!e, základní p!íjem "lov$k pobírá bez jak'chkoli dal%ích doda-
te"n'ch podmínek nad rámec po&adavku ob"anství nebo trvalého  
pobytu.

 1.3.  JE NA SV/T/ MÍSTO, KDE ZÁKLADNÍ P,ÍJEM EXISTUJE?

V severoamerickém stát$ Alja%ka základní p!íjem existuje od roku 
1982. Ji& déle ne& jedno "tvrtstoletí toti& základní p!íjem dostává 
ka&d', kdo na Alja%ce legáln$ pob'vá nejmén$ po dobu %esti m$síc#. 
V sou"asnosti podmínku trvalého pobytu spl*uje p!ibli&n$ 700 000 
osob. Alja%sk' p!íb$h stojí za zmínku, by( by to m$lo b't jen krátce.
 Jednou z osobností, její& jméno se vá&e k této historii, je guvernér 
státu Alja%ka Jay Hammond (zem!el v roce 2005), kter' tuto funk-
ci zastával celkem osm let (1974–1982). Alja%sk' záliv Prudhoe je 
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bohat' na ropu a Hammond byl zastáncem my%lenky d$lení vyt$&e-
ného bohatství tak, aby p!iná%elo prosp$ch sou"asnému i budoucí-
mu obyvatelstvu oblasti. Ropné nalezi%t$ v zálivu Prudhoe je nejv$t%í 
v Severní Americe. Hammond navrhl vytvo!ení fondu, jeho& cílem 
bylo zajistit prost!ednictvím vkladu "ásti p!íjm# pocházejících z ropy 
trval' v'nos z tohoto bohatství. K tomuto ú"elu byl v roce 1976 zalo-
&en Alaska Permanent Fund. V po"átcích projektu Hammond navr-
hoval, aby se obyvatel#m státu Alja%ka vyplácela ka&doro"n$ ur"itá 
dividenda, její& v'%e by byla propor"n$ závislá na po"tu let trvalého 
pobytu. Nejvy%%í soud Spojen'ch stát# americk'ch v%ak návrh pro-
hlásil za neslu"iteln' se "trnáct'm dodatkem federální ústavy, kter' 
se t'ká klauzule o rovnosti ochrany ob"an#. Podle v'kladu Nejvy%-
%ího soudu Spojen'ch stát# návrh v podob$ navr&ené Hammondem 
diskriminoval usídlence pocházející z jin'ch federálních stát#. Byla 
provedena úprava, která tuto d#le&itou námitku p!ekonala, a po-
"ínaje rokem 1982 byl poprvé zaveden skute"n' základní p!íjem. 
P!esto&e platí v tak specifické zem$pisné oblasti, jde bezpochyby 
o historick' milník.5

 Alja%sk' základní p!íjem je dividenda odpovídající "ásti pr#m$r-
ného v'nosu dosa&eného za p!edchozích p$t let stál'm fondem, 
jen& je tvo!en p!íjmy pocházejícími z t$&by ropy. Fond pro%el mno-
ha úpravami a v sou"asnosti p!edstavuje korporaci, její& "innost je 
diverzifikována na celosv$tové úrovni. Základní p!íjem na Alja%ce 
dosáhl v roce 2000 "ástky 2 000 americk'ch dolar# na ka&dého oby-
vatele s trval'm pobytem. Jestli&e bohatství Spojen'ch stát# ame-
rick'ch ve svém úhrnu vykazovalo za poslední desetiletí tendenci 
k redistribuci ve prosp$ch t$ch nejbohat%ích (Frank, 1999; Stiglitz, 
2003), na Alja%ce tomu bylo naopak, a tento federální stát se tak 
stal „nejvíce rovnostá!sk'm státem Spojen'ch stát# severoameric-
k'ch“ (Vanderborght a Van Parijs, 2005: 25). I kdy& základní p!íjem 
fungující na Alja%ce nepova&uji z hlediska jeho financování za úpln$ 
nejvhodn$j%í p!íklad, pravdou z#stává, &e jeho existence p!edstavu-
je dosud ve sv$t$ ojedin$lou skute"nost. Jsem ov%em toho názoru, 
&e základní p!íjem je zapot!ebí financovat jin'm zp#sobem, ne& byl 
navrhnut na Alja%ce. O tom bude blí&e !e" v osmé kapitole této kni-
hy. P!esto v%ak nic nebrání tomu, abychom p!ipustili, &e Alja%ka byla 
prvním místem na sv$t$, kde byl základní p!íjem zaveden. 

 5 Alaska Permanent Fund Corporation (1988).
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