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Předmluva

Dnešní N mecko se vyzna uje rostoucí nezam stnaností a stále v tší chudobou uprost ed boha-
té, plýtvající spole nosti. Tento vývoj trvá již n kolik let. Dosavadní nesm lé reformy tento trend 
nedokáží zvrátit, namísto odstran ní p í in lé í pouze p íznaky a vše ješt  více komplikují.
 „P ibližn  p t až šest milión  N mc  žije trvale ve stavu sociální bezmoci“, píše asopis „DIE 
ZEIT“ 19. íjna 2006. „Ztratili nad ji být leny dynamické pracující spole nosti  (....) Jejich 
hospodá ské výhledy se rovnají nule. Nikdo to tak nechce íci, ale je to tak.“
Ješt  více alarmující je sou asný stav „panující beznad jné normality rezignace“. Politici ve vší 
vážnosti diskutují o tom, jaké politicky korektní ozna ení se má používat p i „hovoru o nepo-
jmenovatelných“! Zvolen byl termín „Prekariát“, který spojuje ozna ení „prekérní“ (pro obtíž-
ný, ožehavý) a „proletariát“ (staro ímská chudina; d lnictvo, námezdn  pracující a nevlastnící 
výrobní prost edky). Tak se tu úmysln  nov  pojmenovává n co, co nemá, nebo nem že být 
zm n no. St ží bychom hledali n jaký výrazn jší projev naléhavé pot eby nových, nosných 
myšlenek a opravdu ú inných reforem.
Cestou z krize by mohla být myšlenka nepodmín ného základního p íjmu, doprovázená zásadní 
reformou da ového systému. (Spolkový prezident Host Köhler, 29.prosince 2005: „Mohli by-
chom p emýšlet o n jakém druhu základního p íjmu.“1)
Prof. Götz W. Werner (zakladatel sít  drogerií DM a vedoucí Interfakultatives Institut für En-
trepreneurship na universit  v Karlsruhe) a Dr. Benediktus Hardorp (auditor a da ový poradce, 
známý etnými publikacemi a bohatými zkušenostmi z oblasti hospodá ských i sociálních struk-
tur a závislostí) ideu „Grundeinkommen“ (základního nepodmín ného p íjmu pro všechny) již 
n kolik let rozpracovávají nedávno dokon ený koncept, který slibuje velkou sociální nosnost, 
zárove  ale vyžaduje radikální zm nu myšlení.
Texty sebrané v tomto sešit  mají poskytnout úvod do myšlenky konceptu nepodmín ného zá-
kladního p íjmu. Podrobné informace jsou uvedené v knize pana Götze W. Wernera „Základ 
budoucnosti: Základní p íjem“ (Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen“), naklada-
telství Verlag Freies Gestesleben a na internetových adresách  (viz p ehled použité literatury na 
konci brožury).
D kujeme autor m za možnost nahlédnutí do rukopisu výše uvedené knihy.

Sabine Phumdorkmai
Bad Liebenzell, íjen 2006

1)  citováno podle Schmidt, Enno, v zahajovacím textu k akci dne 1.4.2006 ve waldorfské škole ve Frankfur-
tu  „Das bedingungslose Grundeinkommen. Eine Entwicklungschance für den Menschen und die Arbeit-
swelt“ (Nepodmín ný základní p íjem. Šance k vývoji pro lov ka a sv t práce) s prof. Götzem W. Wernerem 
a Dr. Beneditem Hardorpem (www.archiv-grundeinkommen.de/werner/20060401-ffm.PDF )
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Aktuální situace

To, o em mohly d ív jší generace v naší zemi pouze snít, se stalo skute ností: takového kvalit-
ního zajišt ní zbožím a službami se široké ve ejnosti nikdy d íve nedostávalo. Celkov  vyrábí-
me více, než m žeme spot ebovat - žijeme tém  v rajských pom rech – i když ne všichni z toho 
mají dostate nou ást2). 
Pro mnohé lidi jsou tyto pom ry vším možným, jen ne rájem, a to p edevším z d vodu rozr s-
tající se nezam stnanosti. Ta je ovšem výsledkem t ch samých optimalizací, které vedly ke stále 
lepšímu zajišt ní lidí p i stále nižším množství vynaložené lidské práce. Úsp ch našeho tržního 
hospodá ství spo ívá p ece práv  v tom, že jsme vyvinuli postupy a vytvo ili stroje, které za 
nás ve stále v tší mí e p ebírají tu ást práce, kterou je možné automatizovat a tím nás od práce 
osvobozují. Neustále rostoucí po et lidí má však díky tomu stále mén  pen z na život a v brzké 
budoucnosti by se to mohlo ješt  p iost it. Nutn  se objevuje otázka: Je d vodem tohoto nedo-
statku naše výkonnost, nebo spíše náš zastaralý proces vym ování p íjm ? Pro  rad ji na dnešní 
nezam stnanost nepohlížet jako na velký úsp ch, jako na d kaz dnešní vysoké produktivity3)? 

„Práce pro všechny“ – p ekonaná ideologie4?

Tradi ní placená výd le ná innost ztrácí pro obživu lov ka na významu. Podle Spolkového 
statistického ú adu uvedlo v dubnu 2006 pouhých 39% dotázaných, že d ležitým zdrojem pen z 
na obživu je jejich vlastní profesní innost5. V N mecku žije momentáln  15 milión  lidí (z cel-
kového po tu 82 milión ) z jiných zdroj : d dictví, sociální dávky a podpora v nezam stnanosti, 
práce na erno, nebo je živí n kdo další.
Ovšem v politice nadále z stává nejvyšším cílem hospodá ský r st, jehož prost ednictvím má 
dojít k vytvo ení pracovních míst a dosažení „plné zam stnanosti“. Problémy však nelze ešit 
stejnými metodami, jež tyto problémy zp sobily. Krom  toho – i když to zní paradoxn  – nem -
že být úkolem hospodá ství „vytvá et“ pracovní místa.
Zde za íná být jasné, že cestou ze slepé uli ky m že být jedin  radikální zm na myšlení spolu 
s p ekonáním dosavadních vzorc  myšlení. Do stávajících proces  je nutné za lenit nové po-
znatky. Z tohoto pohledu vychází požadavek nepodmín ného základního p íjmu.

2)  Werner, Götz W., „Was bringt ein bedingungsloses Grundeinkommen?“ (Co p inese nepodmín ný zá-
kladní p íjem?), Suchy, Bernhard (vyd.), „Was jetzt zu tun ist“ (Co te  musíme ud lat), Berlín 2005, 
(www.unternimm-die-zukunft.de/AusgewählteTexte )

3)  podle  Hardorp, Benedikturs, „Wir müssen unsere sozialen Einrichtungen neu justieren“ (Musíme nov  na-
stavit svá sociální za ízení“), Das Goetheanum, .28, 2005, (www.hardorp-schriften.de)

4) Werner, Götz, citováno podle interview ve Frankfurter Rundschau „Wir können den Menschen von der Arbeit 
befreien“ (M žeme lov ka osvobodit od práce), 23.9.2005, (www.unternimm-die-zukunft.de)

5) Werner, Götz, citováno v p ísp vku „Revolutionär denken, evolutionär handeln  (Revolu n  myslet, evolu n  
jednat), „pro  l GRÜN“, 6, 2006, (www.unternimm-die-zukunft.de)
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Nechť jí i ten, kdo nepracuje

Nejprve je nutné rozd lit pevn  zako en né spojení práce a p íjmu, které zp sobilo vysokou 
nezam stnanost, a za ít o n m nov  p emýšlet. Obojí je zdánliv  nezbytn  vzájemn  propojené 
v p vodním, ist  na hospodá ský zisk orientovaném, pojmu práce: „Bez práce nejsou kolá e“. 
Ve skute nosti se však jedná o p ekonanou spole enskou konvenci z dob samozásobování, kte-
rou dnes m žeme pojmout zcela nov : Jednou v cí je náš p íjem, který pot ebujeme, abychom 
mohli spot ebovávat a tak uspokojovat své pot eby – druhá v c je naše práce, kterou se zapoju-
jeme do spole nosti, abychom mohli p inášet výkony pro druhé. Pot ebujeme si uv domit, že se 
jedná o dv  zcela rozdílné v ci. P edpokladem k takovému myšlenkovému základu je zásadní 
zm na v domí ohledn  našeho vztahu ke spole nosti. Takovou zm nu myšlení považoval Ru-
dolf Steiner za nutnou již v roce 1906. Ozna oval ji za hlavní sociální zákon:
„Blaho ur itého celku spolupracujících lidí je tím v tší, ím mén  jednotlivec požaduje výnosy 
svých výkon  sám pro sebe, to znamená, ím více z t chto výnos  odevzdává svým spolu-
pracovník m a ím více jsou jeho vlastní pot eby uspokojovány ne z vlastních výkon , nýbrž 
z výkon  ostatních.“ (...)
  
To jinými slovy znamená, 
že pracovat pro ostatní lidi
a dosáhnou ur itého p íjmu
jsou dv  navzájem zcela odlišné v ci6).

Co je nepodmíněný základní příjem? 

Nepodmín ný základní p íjem je ástka,
která bude státem vyplácena každému ob anu,
aniž by od n j za to byla o ekávána n jaká protislužba.
Nepodmín ný základní p íjem je tak základní zárukou, 
která p iznává lov ku jeho d stojnost.

Každý ob an – dít , student, výd le n  inný, nezam stnaný i d chodce – dostane v závislosti na 
v ku pevn  stanovenou ástku. Tento základní p íjem nemusí jednotlivec nijak ospravedl ovat 
a zd vod ovat, nemusí prokazovat žádnou pot ebnost, ani za n j nemusí poskytovat žádnou soci-
ální práci. Odpadají diskriminující a na správu náro né procedury dokladování nároku. Základní 
p íjem p ísluší každému a každému zajiš uje dostate ný p íjem pro jeho materiální existenci a kul-
turní vývoj. Nejedná se o žádné další sociální peníze. Vzniká na základ  nového postoje, kterým je 
nep edpojatý pohled na hlavní hodnotu: svobodu a d stojnost každého lov ka.

6)  Steiner, Rudolf, „Duchovní v da a sociální otázka“, GA 34, 1906
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Prostor pro individuální iniciativu nebo „záchytná sociální síť“?

P edstava, že lov k je od p írody líný a pokud ho strach o vlastní existenci nedotla í k práci, 
stráví v tšinu svého asu p ed televizí nebo si za ídí „pohodlný život“ na Mallorce, je velice 
rozší ená. Zajímavé je, že a  si toto v tšina lidí o ostatních myslí, ohledn  své osoby tuto p ed-
stavu striktn  odmítají. Dnešní situace tomu ve skute nosti není p íliš vzdálená, i bez základního 
p íjmu… P tina všech zam stnanc  žije ve stavu, že by nejrad ji podala výpov . Se svou prací 
se podle statistik dokáže pln  identi  kovat pouhá desetina7. Pracují výlu n  za ú elem  nanco-
vání svého živobytí a ne proto, že by se to shodovalo s jejich vlastními schopnostmi a zálibami. 

astými následky jsou deprese, syndrom vyho ení, existen ní strach, strach z nemoci a ze stá í. 
Pokud by však byl hospodá ský základ života zajišt ný prost ednictvím základního p íjmu, od-
padla by závislost na mzd . lov k by byl osvobozený od vykonávání práce výlu n  za ú elem 
dosažení p íjm .
Nepodmín ný základní p íjem by mladým lidem umožnil vzd lávání a studium bez  nan ní 
závislosti na rodi ích, zajistil by p íjem ve stá í a zjednodušil nap íklad odchod z partnerství. To 
vše by vedlo k uvoln ní sociálního klimatu8

V decké studie potvrzují, že lidé by cht li pracovat i p i tomto základním zajišt ní. Práce by se 
stala výkonem p im eným osobnímu potenciálu, podávaným na základ  svobodné v le v ta-
kovém rozsahu a asovém rámci, jaký by byl považovaný za smysluplný. Pracovní smlouvy by 
byly  exibilní. Podniky by se musely snažit nabídnout atraktivní pracovní místa. Lidé by byli 
motivovaní, protože by mohli d lat to, co považují za smysluplné.
Získaný as by lidé mohli v novat studiu a dalším aktivitám. Také by byli mnohem d íve ochotní 
zakládat rodiny, protože d ti by nep edstavovaly žádné riziko snížení životní úrovn . To by dále 
m lo pozitivní ú inek na demogra  cký rozvoj naší spole nosti. Bylo by však také možné, ud lat si 
rok volna a v klidu prožívat kreativní chvíle života. Na takovém základu by se mohly mnohem lépe 
rozvíjet podnikatelské aktivity, jelikož by s tím nebylo spojené žádné existen ní riziko.

Základní p íjem umož uje podávat výkon podle vlastního ur ení 

U základního p íjmu se tedy nejedná o obohacení bez výkonu, skute ný výkon by zde m l být 
tím spíše umožn n. Nezam stnanost v dnešním smyslu vzniká pouze díky postavení práce a vý-
d le né innosti na stejnou rovinu. Práce podle vlastní volby, která není orientována na výd lek, 
je stejn  tolik, kolik je samotných lidí.
Základní p íjem nevylu uje možnost p ijmout placenou práci. V tšina lidí by cht la vyd lávat 
víc, než kolik nabízí základní p íjem. Neatraktivní práce by však musely být lépe placené. I za 
špatné pracovní podmínky a pochybné výrobky by  se muselo platit víc. Základní p íjem by 
umožnil svobodné rozhodnutí, jak tvo it hodnoty a p isp l by tak k  rozvoji zdravého sout žení9. 

7)  viz. pozn. 1
8)  podle  „Man muss radikal denken und schrittweise handeln.“ (Musíme myslet radikáln  a jednat postupn ), 

interview s Hardorpem, Benediktem a Wernerem, Götzem W., Bankspiegel, sešit 196, 2006
9)  viz. pozn. 1
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Svobodný společenský řád místo sociálně-státní berličky

Na otázce nepodmín ného základního p íjmu se – na rozdíl od odlišn  zn jících prohlášení 
a ujiš ování –  projeví, zda se stát chová spíš coby nad ízený orgán, anebo zda bere poža-
davek svobody a vlastní zodpov dnosti ob an  vážn , a je ochotný ji mimo jiné umožnit 
prost ednictvím funk ního hospodá ského systému. V sou asné dob  se diskutuje o mno-
hých alternativách. Ty však budou p i nar stající produktivit  hospodá ství držet ob ana 
stále více na sociáln -státní uzd , namísto aby mu p iznaly základní p íjem a tím i jeho 
spole enskou svobodu a uvedly tak v realitu svobodný spole enský ád.
Svoboda znamená vždy svobodu v tom, jak si rozvrhneme sv j vlastní as, tedy as svého 
vlastního života. V národohospodá ském m ítku by to v p ípad  snížení závislé a ízené 
zam stnanosti také znamenalo: více asu na vykonávání inností dle vlastního uvážení.

Op t bude možné zaplatit práci s lidmi a pé i lidem v novanou.

Pokud si lidé budou moci hledat pracovní místa, která pro n  budou mít smysl a zárove  bu-
dou mít prvotní  nan ní zabezpe ení, vytvo í se velký potenciál pro práci s lidmi v oblasti 
pé e, zdravotnictví, kultury a vzd lání. Tuto práci bude možné lépe zaplatit. P i pohledu na 
naše domovy d chodc , školky nebo nemocnice vidíme, že práce je tu dostatek. V našem 
systému se však zdá, že sociální pracovníci, pe ovatelský personál, vychovatelé a u itelé 
již nejsou za svou práci dostate n  placeni.
Sou asná nezam stnanost navíc vytvá í další problémy, jakými jsou nap íklad nemoci, 
beznad j, kriminalita a také snadná manipulovatelnost. Takto postižení lidé pot ebují další 
intenzivní pé i a pomoc. Tento druh „kulturní práce“ však nelze automatizovat,  ale je t eba 
ji dále individuáln  rozvíjet a pe ovat o ni a to tím intenzivn ji, ím více automatizované 
práce p ebírají stroje, roboti a po íta e. To je jedním z hlavních úkol  v našem evropském 
prost edí. Základní p íjem by navíc otev el velké pole možností neplacených aktivit a spo-
le ensko-politického p sobení ve ve ejných otázkách. To by se op t positivn  projevilo na 
vývoji spole nosti.

Jak je možné financovat základní příjem?

K  nancování základního p íjmu v nastín né form  a pro všechny ob any, existují dv  ces-
ty, které lze navzájem i kombinovat.

Sou asná sociální pomoc
by se p etvo ila v základní p íjem.

Jednou cestou je shrnutí pokud možno všech sou asných sociálních dávek do jednoho je-
diného základního p íjmu. Momentáln  se ro n  vyplácí 720 miliard EUR prost ednictvím 
sociálních dávek (transfer ) ve form  p íplatk   d chodovým pojiš ovnám, p ísp vk  na 
d ti a na bydlení, podpory v nezam stnanosti, podpory p i studiu, osvobození od daní, dota-
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ce apod. Tyto peníze by již dnes sta ily na zabezpe ení všech ob an  ve výši existen ního 
minima. Pokud by se zrušily veškeré dosavadní dávky sociální pomoci, tato ástka by 
tedy již byla k dispozici a mohl by se z ní platit základní p íjem.
Druhá cesta, vyplývající z té první, spo ívá v zásadní zm n  da ového systému. Naše sou-
asná forma výb ru daní z p íjmu a ze zisku, která se zakládá hlavn  na nominálních (pe-

n žních) veli inách, pochází z dob, kdy v tšina lidstva žila ješt  v naturálním samozásobo-
vání. V takovém druhu spole nosti a hospodá ství státu nezbývá, než zdanit ob ana u jeho 
zdroj  p íjmu. Dnes se však náš hospodá ský život stále výrazn ji ubírá cestou poskytování 
vzájemných služeb a vyzna uje se vysokou interakcí a transakcí, kde jedinec již tém  v -
bec, nebo pouze v nepatrné mí e, konzumuje to, co sám vyprodukoval a tém  výlu n  tvo í 
pro druhé. V tomto prost edí se náš systém stává zastaralým, nep im eným dob .
Jako spot ebitelé bychom m li mít zájem na tom, aby ten, kdo pro nás vytvá í výkony, 
to také mohl pokud možno nerušen  init. O ividn  se tendence vývoje našich da ových 
p íjm  podle zp sobu jejich vybírání ubírá stále více správným sm rem a to sm rem 
k vyššímu zdan ní spot eby (zvyšování dan  z p idané hodnoty). Kde jinde by se také 
braly prost edky, když da ová základna abstraktn  de  novaných zdroj  z daní z p íjmu 
a ze zisku se neustále zmenšuje a p íjmy rozpo tu se musí stále ve v tší mí e používat 
na podporu stoupajícího po tu nezam stnaných? Restrukturalizace da ového systému na 
da ový systém založený na spot eb  by byla realizovatelná postupným snížením daní 
z p íjmu p i sou asném zvyšování spot ebních daní – da  z p idané hodnoty je jednou 
z nich. Shrneme-li to:

Nebude již zdan né podávání výkon , nýbrž spot eba.
To je také výraz p echodu samozásobitelské spole nosti na spole nost, 
jejíž lenové se zásobují navzájem10. 

Co se tý e výlu ného zdan ní konzumu, hodn  lidí se ptá, zda je to spravedlivé. Kdo si 
m že z  nan ního hlediska více dovolit, bude sice více konzumovat, za svou osobní spot e-
bu však bude muset v pom ru ke svému p íjmu zaplatit menší procentuální podíl než ten, 
kdo je mén  zámožný. P esto svou vyšší spot ebou ponese vyšší da ové zatížení. 
Aby bylo zdan ní sociáln  únosn jší, bylo by možné ješt  více rozší it rozlišení da ových 
sazeb. V N mecku je nap íklad standardní DPH 16 % a na potraviny 7%. Na ur ité spot ební 
zboží a luxusní výrobky by bylo možné uplatnit vyšší dan , stejn  jako je tomu momentáln  
nap íklad v Rakousku. Pokud bychom DPH sjednotili – jako to ud lali nap íklad v Dánsku 
a ve Švédsku (sou asná sazba DPH 25%!) – museli bychom (a o tom se také diskutu-
je) pracovat s podmín nými p irážkami k základnímu p íjmu (nap . v p ípad  postižení). 
Spravedlivé by bylo již to, že ástka spot ební dan  by stoupala úm rn  s konzumovaným 
množstvím, takže zámožn jší by tak p ispívali úm rn  vyššími dan mi. Základní p íjem by 
se však vyplácel na hlavu, ímž by se výrazn  pomohlo p edevším rodinám s d tmi.

10)  Werner, Götz, citováno podle  „Leitstern in die Zukunft“ (Ideály vedoucí do budoucnosti), Das Goetheanum, 
. 11, 2006
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Je z ejmé, že pen žní toky, pot ebné k vyplácení základního p íjmu, již proudí. Pokud by 
p íjmy ze spot ebních daní v N mecku neproudily bezprost edn  do celkového státního 
rozpo tu a mohly by se použít k  nancování nepodmín ného základního p íjmu, mohly by 
se o tuto ástku (na osobu) zárove  snížit stávající p íjmy jednotlivc  – mzdy, platy a státní 
dávky.
Dlouhodob  by se mohly zrušit všechny ostatní dan  krom  dan  spot ební (nejznám jší 
variantou spot ební dan  je DPH) .11 

Hospodářské důsledky základního příjmu

Substitu ní ú inek základního p íjmu by m l za následek p edevším dva sm ry vývoje.
Mzdové náklady. Za prvé by mohly klesnout mzdové náklady, které se díky stávajícím 
podmínkám trhu dále promítají na (kone ného platícího) zákazníka. Znamená to, že netto 
ceny (ceny bez DPH), které jsou rozhodující pro export, by se ve zhruba stejném rozsahu 
snížily.
Kupní síla. Zvýšené zdan ní spot eby by ve výsledku vedlo k p ibližn  konstantní hla-
din  cen pro kone né spot ebitele. Vyplácením základního p íjmu by došlo k vyrovnání 
snížených mezd a plat  zam stnanc . Kupní síla by tak z stala zachovaná v úplné mí e 
a v osobní sfé e by již nebyla krácená žádnými dalšími dan mi. Došlo by k rozší ení osob-
ního prostoru jednotlivce. Díky základnímu p íjmu by došlo k alespo  áste né realizaci 
odd lení práce od p íjmu, o které usiloval také Rudolf Steiner.
Zjednodušení správy ve ejného vlastnictví. Existující dávky ob an m – ve form  d cho-
d , rent, p ídavk  na d ti anebo odm n svým zam stnanc m, politik m a ú edník m – by 
stát mohl spojit se „státní kvótou“ (odvád né dan  a p ísp vky na sociální zabezpe ení), 
zvýšenou o základní p íjem. Celkové da ové zatížení by se nezvýšilo, došlo by však k pod-
statnému snížení správních náklad .
Zvyšování spot ebních daní je pouze d sledek vynikajícího hospodá ského vývoje naší 
spole nosti, které je doprovázené rostoucím p erozd lováním p íjm . Není to tedy nic, eho 
bychom se museli obávat. Jedná se  o snahu zm nit systém vybírání daní tak, aby nem l 
negativní dopad na zdroje p íjm *. Zárove  by se mohly také snížit a nakonec zcela odbou-
rat dan  z podnikání. To se jeví jako velice žádoucí, jelikož podniky  zahrnují veškeré dan  
p ímo do prodejní ceny svých výrobk  (tj. podniky sice dan  odvád jí, ale platí je kone ný 
spot ebitel) 12.  V cenách výrobk  však není vysoký podíl t chto daní p ímo rozpoznatelný. 

istá cena dále obsahuje mzdy zam stnanc , zisky podniku, platby úrok  a všech p edcho-
zích výkon  jiných podnik . Toto vše nakonec zaplatí kone ný spot ebitel.

11)  k navržené reform  da ového systému  Hardorp, Benediktus, „14 Thesen zur Reform des Steuerwesens“ (14 
tezí k reform  da ového systému), (www.unternimm-die-zukunft.de/AusgewählteTexte ), nebo  „Das Steuer-
wesen auf dem Hintergrund der inneren Entwicklung des Menschen“ (Da ový systém na pozadí vnit ního 
vývoje lov ka), Das Goetheanum, . 20/21, 2005

* „Vybírání daní neutrální v i zdroji“ pan Werner vysv tluje také obrazem, že není správné ze stromu trhat 
pupeny i kv ty, když mohou být trhány až plody.

12)  viz. pozn. 1, srovnej nap . Werner, Götz, „Radikalreform statt Banalreformen“ (Radikální reforma místo ba-
nálních reforem) v asopisu „A tempo“, 11/2005 (http //www.unternimm-die-zukunft.de)
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N mecko by se mohlo stát „investi ním a pracovním rájem“.13 

Jaké d sledky má na podnikatelský sektor takto p sobící základní p íjem? N mecko by 
se stalo díky restrukturalizaci da ového systému „da ovou a investi ní oázou“. Snížení 
istých cen (viz výše) by podpo ilo vývoz. Dnes do zahrani í v cenách zboží exportujeme 

i naše pom rn  vysoké sociální náklady. Znamená to, že na  nancování našich sociálních 
dávek se spolupodílí také zem  t etího sv ta. Z hlediska globalizace je to nespravedlivé.
Nízkými mzdovými náklady by se N mecko op t stalo atraktivní pro zahrani ní investory. 
S nesrovnateln  nízkými dan mi a sociálními náklady kalkulující konkurence ze zemí s lev-
nou pracovní silou, ve kterých se spolu  nancuje mén  infrastruktury, sociálních výkon , 
kultury a ochrany životního prost edí, by byla zatížená našimi vyššími vyrovnávacími da-
n mi z p idané hodnoty, což by zárove  zvýšilo poptávku po tuzemských výrobcích.
Sou asná p emršt n  p ísná regulace pracovního trhu v oblasti pracovního práva a ochrany 
zam stnanc  by se stala zbyte nou. Vznikl by prostor pro  exibilní práci na základ  indi-
viduálních smluv. Bylo by možné, podstatn  zredukovat obrovský aparát  nan ních ú ad  
a da ových poradc . Práce na erno by se stala historickým jevem14. 
Lidé by m li menší obavy z budoucnosti a necítili by tak velkou pot ebu spo it a zabezpe-
ovat se „na horší asy“. Bylo by tak k dispozici více pen z na konzum. D sledkem by byla 

v tší svoboda jednotlivce, podn cující k organizaci vlastního života a zodpov dnosti za n j. 
lov k by stále více vyhledával takové pracovní úkoly, které by považoval za smysluplné 

a vykonávaná práce by tak stále v tší m rou odpovídala vlastním zám r m. Práce by se tak 
stávala autenti t jší a efektivn jší. Vytvo il by se v tší potenciál pro placenou práci v ob-
lasti kultury, vzd lávání a ve zdravotnictví (práce p ímo pro druhého lov ka a pé e o n j). 
Rovn ž by to byl obrovský impuls pro v du a výzkum i podnikatelskou iniciativu.

Nepodmín ný základní p íjem by p ekonal dnešní protiklady
vysokých p íjm , stoupající produktivity a nízkých mezd.

13)  viz. pozn. 4
14)  viz. pozn. 1
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Existují alternativy základního příjmu?

Co to jsou alternativy? Chceme se vrátit zp t do doby nízké produktivity? Možná to zní 
zvláštn , ale volání po vytvo ení levných pracovních míst, po p ijetí p ijatelné práce – zde se 
však musíme zeptat, pro koho p ijatelné? – a po vzniku sektor  nedostate n  placené práce 
ve svém d sledku p esn  toto navrhují. Stejn  tak by výzva podnik m, aby tolik neškrtaly*, 
znamenala zvýšení zam stnanosti na úkor produktivity15. P i pohledu na absurditu n kterých 
opat ení na zvýšení zam stnanosti, kdy se i ty nejnesmysln jší innosti ospravedl ují jako 
„cvi ení a p íprava na ádnou práci“, snad už nikdo nepochybuje o vod ní ob ana na prováz-
ku a o sou asném návratu k nízké produktivit . To tedy nemá žádnou budoucnost.
Budoucnost demokracie sází na svobodné ob any. Spole nost a stát, kterému nejde o pouhé 
p eložení b ím  zodpov dnosti na ob ana, a myslí to se svobodou vážn , nem že zavírat 
o i p ed možností základního p íjmu. Tím spíše v hospodá ském systému s tak silnou vaz-
bou asu na peníze, jako je ten náš. Práv  v sou asnosti je, díky naší vysoké produktivit , 
šance získat tuto svobodu vyšší než kdy d íve. M li bychom ji tedy využít!

*  „mit stumpferem Bleistift rechnen“ znamená  „nepo ítat ostrou tužkou“. Tato výzva znamená, aby podniky 
p i úsporných škrtech vždy vid ly lidi a ne ísla, aby v d li, že „škrtnutím“ deseti pracovních míst, nebylo 
škrtnuto íslo 10, ale deset lidí bylo p ipraveno o obživu. 

15) Thielemann, Ulrich, „Mit stumpferem Bleistift rechnen“ (Nepo ítat ostrou tužkou), rozhovory v novinách 
Süddeutsche Zeitung, . 10/11/12. duben 2004
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O autorovi

Prof. Götz W. Werner, narozený 1944. Po st ední obchodní škole se vyu il drogistou a dále 
se vzd lával v r zných obchodních podnicích, spolupracoval v drogistickém podniku svých 
rodi  a v dalších drogeriích. Roku 1973 se osamostatnil, otev el první obchod dm-drogerie 
v Karlsruhe, který má v sou asnosti cca 1650  liálek v osmi zemích Evropy. Spolkový svaz 
n meckých poradc  v podnikání BDU e.V. mu prop j il titul Manager Award 2005/2006. 
P sobí jako profesor na universit  v Karlsruhe, vedoucí institutu pro podnikání („Institut 
für Enterpreneurship“)  a v nuje se ve ejné p ednáškové innosti.

Cesta k nepodmín nému základnímu p íjmu:

Ve své podstat  m že obsahovat následující kroky:

1) Všechny stávající dávky sociální pomoci a ostatní státní podpora se v rámci právních mož-
ností shrnou do jednoho výkonu, do základního p íjmu.

2) Ten bude zajišt ný – pop . odstup ovaný podle v ku – pro každého, kdo žije jako ob an 
v tuzemsku, a to nepodmín n , bez žádného dalšího KDYŽ nebo ALE.

3) Financovat se bude jakožto lidské právo a výkon práva ústavního z všeobecných da ových 
p íjm .

4) V globalizovaném sv tovém hospodá ství se však dan  musí vybírat p edevším bez dopadu 
na zdravou sout živost a musí podporovat výkony.

5) Dnes již poslední podmínku spl uje nap íklad mezinárodn  uznávaná da  z p idané hodno-
ty. Nechává podnikatelský proces tvorby hodnot – v etn  jeho investic – nezdan ný. Da  
z p idané hodnoty nekrátí podávání výkon  a týká se teprve p echodu hotových výkon  
do spot eby (= soukromé odvody za spot ebu). Export a import nezat žuje daní stejn  jako 
tuzemské výrobky.
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6) Výb r daní se zm ní postupn , ale pokud možno beze zbytku.ze stávajícího systému 
nominálního zdan ní p íjm  nebo zisk  na zdan ní spot eby (vým r dan  pak vychází 
z individuálního reálného p íjmu). Prvn  uvedené dan  nakonec zcela zaniknou.

7) Odstup ováním da ových sazeb je možné p izp sobit da  z p idané hodnoty z hlediska so-
ciální pot ebnosti. To je v N mecku a dalších evropských zemích dnes již b žn  používaný 
nástroj. Jednotná sazba dan  (nap . ve Skandinávii 25%) na druhé stran  vyvolává nutnost 
vyrovnávajících sociálních opat ení (diferenciace nebo p irážky k základnímu p íjmu).

8) Nepodmín ný základní p íjem pro všechny ob any,  nancovaný z da ových prost edk , 
vytvá í možnost osobní svobodné volby v profesní práci a usnad uje  nancování kultur-
ních a spole ensko-hospodá ských aktivit, kterých je v sou asnosti nedostatek. Veškeré 
další p íjmy mohou z stat osvobozené od odvod  a daní, protože ob ané odevzdávají 
sv j p ísp vek do da ové pokladny pro ve ejné úkoly prost ednictvím svých výdaj  za 
spot ebu. Z hlediska sociáln  právního tedy pak již neexistuje žádná „práce na erno“.

9) Finan ní prost edky na vyplácení základního p íjmu vycházejí z prost edk  stávají-
cího systému dávek v sociální a da ov -právní oblasti, které jsou již dnes k dispozi-
ci. Tyto výkony se pak postupn  v m ítku vznikajícího sociálního konsensu zvyšují 
a vyplní tak dnešní mezery v otázce oprávn nosti nároku.

10) Základní p íjem a zm na da ového systému vytvá í prostor pro iniciativu a lidskou 
podporu, takže lze o ekávat celospole enský nár st blahobytu. Základní p íjem s jeho 
novými úkoly  nancování lze zm nit na samonosné sociáln -ekonomické d ní, jen 
budou-li to ob ané chtít.

O autorovi

Dr. Benediktus Hardorp, narozený 1928. Auditor a da ový poradce v Mannheimu. etné 
publikace z oblasti da ového práva, pen žnictví, ekonomického vzd lávání, pedagogických 
a anthroposo  ckých témat. Dlouholetý len správní rady Institutu auditor  a len p edsta-
venstva Komory da ových poradc  v Karlsruhe/Nordbaden. Dobrovoln  inný v oblasti 
waldorfských škol.
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