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OBČANSKÝ DŮCHOD
Občanský důchod je nový pojem, navrhovaný do Ústavního práva pro občany České republiky na základě
rozsáhlé ekonomické reformy. Současný státní rozpočet je 1,6 bilionu Kč. Reforma počítá se ziskovým
rozpočtem až 16 bilionů Kč.
Občanský důchod (renta)
-

Je přímý občanský a spoluvlastnický podíl na měsíčním ziskovém státním rozpočtu pro každého
řádného občana ČR.
Je navrhován podle měřítek současného stavu důstojného minima k životu a životním nákladům ve
výši 25.000,- Kč/osobu.
Jeho cílem je zajištění základní životní jistoty občana, rodiny, výchovu dětí, péči o osoby starobní
nebo nemohoucí. Nejde zabavit exekucí a nesmí s ním nakládat nikdo kromě občana a státu.
Občanský důchod je vyplácen pro účely zajištění bydlení, tepla, světla, vody, hygieny, jídla, vzdělání,
zdraví, péče o rodinu a základních dopravy potřeb.

Správa občanského důchodu cestou občanského účtu
-

Občanský účet povede Česká národní banka pro každého občana ČR jako nedotknutelný chráněný
bankovní účet třetí osobou

-

Pojem řádný občan definuje návrh nové občanské Ústavy jako osobu, která má řádné občanství
České republiky, není pravomocně odsouzena a plní si své občanské povinnosti uložené Ústavou.

-

Nárok na občanský důchod má každý řádný občan od narození až do smrti. Za osoby nezpůsobilé a
neplnoleté přijímá a hospodaří s občanským důchodem zákonný zástupce.

-

Zneužití občanského důchodu na jiné účely, než jsou uvedeny je postižitelné ztrátou práva na
občanský důchod, odebráním práva spravovat jiný občanský důchod, případně trestním postihem
pro zpronevěru nebo jiný úmyslný nebo nedbalostní trestný čin.
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-

Osoba, která poruší Ústavu nebo trestní zákon nebo povinnost vychovávat své děti, starat se o
rodiče, příbuzné, ztrácí nárok na občanský důchod trvale nebo po dobu odsouzení. O odebrání
občanského důchodu rozhodne soud nebo příslušný státní orgán.

Neplést si občanský důchod (rentu) s nepodmíněným příjmem nebo občanským platem
-

Občanský účet nelze srovnávat s projekty podobného názvu jako je nepodmíněný příjem nebo
občanský plat, který ve světě již existuje.

-

Občanský účet podle našeho návrhu je vyplácen jako podíl na měsíčním zisku státního rozpočtu a
netvoří žádný dluh ani občana, ani státu.

-

Nepodmíněné příjmy a občanské platy ve světě jsou zaváděny bankovní ekonomikou jako plat od
státu občanovi, ale ze záporného rozpočtu státu, tedy na celostátní dluh vůči investorům, tedy
bankám.

-

Tyto varianty vytváří státní dluh, který stát musí zase vybrat na daních a platech zpět, čím vlastně
občana přímo i nepřímo zadlužuje. Náš Občanský důchod nikoliv.

