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Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření  – 

Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 
 

Petr Houdek 
 

Abstrakt 
 

Reforma penzijního systému musí respektovat ustanovení specifické formy dobrovolného 
penzijního spoření, tedy na úrovni jednotlivce rozhodnutí o míře penzijního spoření ze svého 
aktuálního příjmu, která mu umožní dosažení objemu a struktury úspor, jenž pokryjí očekávané 
výdaje v letech, kdy nebude mít podstatné zdroje jiných příjmů a faktory zajišťující, že takové 
rozhodnutí bude schopen dodržet. Vedle státního sociálního pojištění budou hlavními zdroji 
dlouhodobých úspor individuální penzijní spoření a investice do reálných aktiv, především 
bydlení. Na základě poznatků věd o rozhodování, musí efektivní systém penzijního spoření 
vykazovat 5 základních znaků: 1. měl by existovat předpoklad automatického přihlášení do 
penzijního systému a definování a ustanovení základního schématu spoření, 2. z důvodu 
existence hyperbolického diskontování jednotlivci je žádoucí, aby k závaznému rozhodnutí 
spořícího o budoucím navyšování spořící míry došlo okamžitě po vstupu do programu 
penzijního spoření, 3. díky existenci averze ke ztrátě by k vlastnímu navyšování míry spoření 
mělo docházet synchronně s okamžikem růstu příjmů (kupř. mezd), 4. navyšování míry úspor 
bude probíhat automaticky dle uvedených pravidel do stanoveného maximálního limitu, tím bude 
obejito potenciální nebezpečí sklonu lidí ke status quo a riziko otálení, vyžadovalo-li by 
navyšování aktivního rozhodnutí spořícího, 5. bude existovat možnost v libovolné fázi z daného 
penzijního plánu vystoupit. Ve studii navržené základní schéma je založeno na smluvním 
vytvoření penzijního plánu, tj. jednotlivcově volbě míry spoření, jenž je dobrovolně ve zvolené 
investiční strategii investována přes jeho penzijně-spořící účet. Spořící tak má možnost vyjádřit 
vlastní preference do rizikově-výnosové struktury svého penzijního spoření. Mj. zmiňované 
parametry penzijního systému splňují i investice jednotlivce do hodnotných reálných aktiv, 
především bydlení. Přes nízkou úroveň diverzifikace rizika může být vlastnické pořizování 
nemovitostí viděno jako podpůrný zdroj penzijních úspor. Přestože by penzijní reforma neměla 
být nástrojem rozvoje tuzemského finančního trhu, bez jeho efektivního fungování je její úspěšné 
provedení problematické, kruciálním faktorem bude nastavení regulace penzijních fondů. 
Současná úroveň finanční gramotnosti obyvatel je rovněž neadekvátní stavu ekonomiky, v níž by 
většina obyvatelstva vstupovala do systému penzijního spoření závislého na individuálních 
spořících strategiích.  
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Úvod  
 
Navržená struktura penzijní reformy odpovídá konceptu tzv. asymetrického paternalismu 
(Camerer et al. 2003; Sunstein & Thaler 2003)1, jehož záměrem jsou návrhy institucionálního 
prostředí, jenž podporují žádoucí či optimální rozhodování u jednotlivců, jenž jsou se zvýšenou 
pravděpodobností ohroženi svým chybným rozhodováním, aniž by snižovaly jejich autonomii či 
zásadně zasahovaly do jejich nezávislosti. Společenská efektivita je dosahována mechanismem 
takovým, že navržené legislativní či obecně institucionální prostředí přináší výhody těm, jenž trpí 
omezenou racionalitou, tj. odstraní jejich systematicky chybné chování, zatímco nemá téměř 
žádný či minimální vliv na rozhodováních těch, jenž jednají (normativně) racionálně. Proto studie 
předkládá návrh penzijní reformy, jenž bude zpracována zejména z úrovně jednotlivce, jenž řeší 
problém rozhodnutí o míře spoření2, která mu umožní dosažení objemu a struktury úspor, jenž 
pokryjí očekávané výdaje v letech, kdy nebude mít podstatné zdroje jiných příjmů a faktory 
zajišťující, že takové rozhodnutí bude schopen dodržet.  
 
Za důležité zdroje dlouhodobých úspor budou považovány: soukromé penzijní spoření, státní 
sociální pojištění a investice do reálných aktiv, především bydlení. Všechny3 splňují charakter 
„nuceného spoření“ –  uvalují v současnosti na střadatele povinnost, resp. ustanovují setrvačnost 
                                                 
1 Dle (Camerer et al. 2003): „Paternalistická regulace má v úmyslu pomáhat jednotlivcům … donucením či 
bráněním, výběrem pro vlastní dobro jednotlivce, tak jako rodiče omezují svobodu svých dětí, aby jim 
zabránili v záškoláctví či v jedení sladkostí před večeří. Současný výzkum behaviorální ekonomie 
identifikoval rozmanité chyby v rozhodování jednotlivce, které mohou rozšířit rozsah paternalistické 
regulace. … Poslední vývoj ve společenských vědách nám poskytl nové základy pro paternalismus.“ (str. 
1211-12, 1214), a dle (Sunstein & Thaler 2003): „Liberální stránka našeho postupu spočívá na zřetelném 
konstatování, že by všeobecně lidé měli mít volnost odstoupit od určitého /institucionálního/ uspořádání, 
pakliže se pro to rozhodnou. ... Paternalistická stránka našeho návrhu spočívá na tvrzení, že je legitimní 
pro soukromé a veřejné organizace pokusit se ovlivnit chování lidí ... argumentujeme pro umírněnou 
snahu veřejných i soukromých společností vést rozhodování lidí tak, aby došlo k zlepšení jejich vlastního 
blahobytu.“ (str. 1162). 
2 „Míra (penzijního) spoření“ bude v textu chápána jako poměr, jenž je z aktuálního příjmu (nejčastěji 
hrubé mzdy) odváděn do specifického systému dobrovolného penzijního spoření, analogicky „nárůst míry 
spoření“ je interpretován coby její nárůst v procentních bodech. „Struktura spoření“ odpovídá alokaci 
úspor mezi různá portfolia složená z instrumentů peněžního trhu, trhu akcií, dluhopisů, etc. 
3 I pořízení dětí můžeme považovat za položku nuceného spoření, jelikož jejich opatrování a výchova 
s sebou nesou nezbytné a pravidelně vydávané investice s předpokladem, že po dosažení dospělosti a 
finanční nezávislosti jsou děti schopny a ochotny část z investic vrátit svým rodičům čelícím poklesu svých 
příjmů v penzijním věku. Přestože se v době před 20. stoletím jednalo o dominující formu penzijního 
spoření, patrně i v důsledku zavedení soudobých průběžných penzijních systémů a následné změně 
životního stylu pozbyla tato forma penzijního spoření všeobecné relevance (Linder 2004). Zároveň 
hodnocení státně stimulované pronatalitní či proimigrační politiky není jednoznačné (Demeny 1986; 
Hohn 1988). Převládající je interpretace, že taková politika vede ke změně věkové struktury obyvatelstva, 
nikoliv k nárůstu jeho počtu (plánování rodičovství probíhá v souladu s možností zvýšení příjmu rodiny 
díky finančím výhodám pronatalitní politiky, nedochází však k plánování více dětí, obvykle jsou jen 
pořízeny dříve). Cílem práce však není vysvětlení, modelování či hodnocení změny životního stylu 
obyvatelstva. Tento fenomén je brán zjednodušeně jako exogenní proměnná, čímž se vyhneme značně 
spekulativním demografických prognózám. Jak je uvedeno v kapitole Základní rámec navrhovaného 
systému dobrovolného penzijního spoření, navržený systém je bližší koncepci definované dávky a proto 
nezávisí na vývoji demografických dat. 
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v chování.4 Takové jednání („zvyk“) již dle závěrů empirických prací lidé brzy přestávají 
rozlišovat a považují ho za danou a neměnnou vlastnost jejich rozhodovacího prostředí, čímž se 
značně snižuje pravděpodobnost, že ho změní. 
 
 
Sociální pojištění 5  
 
Současný průběžný systém penzijního systému (či tzv. 1. pilíř, pay-as-you-go system) je založen 
na schématu definovaného příspěvku a později po splnění podmínek odchodu do důchodu 
opravňuje přispěvatele nárokovat penzi; v současnosti o velikosti zhruba 45% průměrné mzdy. Je 
široce přijímána skutečnost, že nedojde-li v průběhu budoucích přibližně 10 let k zásadním 
změnám technických parametrů tohoto systému (především definovaná velikost penze a 
minimálního věku odchodu do důchodu), začne systém pro svou nepatrnou diverzifikaci aktiv, 
nestabilitu danou demografickým vývojem a tak indukovaný deficit vykazovat rostoucí riziko 
bankrotu (tj. či neúměrně se zvyšujícím nárokům na fiskální systém).  
 
Dle závěrů dosud nejrozsáhlejší studie (MPSV ČR 2005): „Současný systém je dlouhodobě 
finančně neudržitelný a generuje v dlouhém období roční deficity ve výši 4 až 5% HDP. Tento 
výsledek je v souladu se závěry dříve provedených analýz. Nynější propočty ale navíc dokládají, že 
současný systém je také mikroekonomicky neefektivní. Vyznačuje se silnou příjmovou 
redistribucí, která vede k vysokým náhradovým poměrům pro nízko-příjmové jedince a nízkým 
náhradovým poměrům pro jedince s nadprůměrnými příjmy. … Současný systém je i pojistně 
matematicky nevyvážený. Odrazuje od pracovní aktivity brzy po dosažení statutárního věku pro 
odchod do důchodu. Jedinci jsou proto demotivováni, aby zůstali na trhu práce. … Jediná 
dlouhodobě účinná obrana důchodového systému před neudržitelným deficitem nebo výrazným 
poklesem náhradového poměru spočívá v permanentním přizpůsobování věku pro odchod do 
důchodu měnící se naději dožití. … Zvýšení celkové míry zdanění je z pohledu fiskální 
                                                 
4 Viz kapitola Sklon ke status quo – automatické přihlašování do penzijního systému. 
5 Jelikož von Bismarcův systém státního pojištění z konce 19. století tvořený souborem provázaných 
zákonů - Zákon o zdravotním pojištění (z roku 1883), Zákon o úrazovém pojištění (1884) a Zákon o 
penzijním a invalidním pojištění (1889), založil tradici v používání termínu „sociální pojištění“ (resp. 
„důchodové pojištění“), ačkoliv se ekonomicky jedná o důchodovou daň, budeme se v dalším textu držet 
ustáleného termínu pouze v oblasti příspěvků do průběžného penzijního systému. V ostatních případech 
bude použito termínu „penzijní spoření“ či jen „spoření“. I když je von Bismarkův systém považován za 
předchůdce soudobých průběžných penzijních systémů, jeho základy byly fondově tvořené kapitálové 
pojistné rezervy (Linder 2004), zatímco soudobé průběžné systémy jsou založeny na standardní 
pyramidové hře, resp. Ponziho schématu (Zuckoff 2005). Proto také faktickým a hlavním příspěvkem do 
systému není placení sociálního pojištění, ale vychovávání rostoucího počtu dětí. Tuto nutnou podmínku 
stability soudobých průběžných systémů však demografický vývoj nesplňuje, a proto jakýkoliv návrh k 
podpoře stability průběžného systému musí nutně vést k doporučením, jenž mají zajistit stabilní růst počtu 
dětí u účastníků takového systému (či standardně zvýšení nutného věku pro odchod do penze vysoko nad 
průměrnou délku dožití a další úpravy parametrů, jenž zajistí vyrovnanost systému, avšak při jejich 
praktické neprůchodnosti v procesu veřejné volby), což je těžko obhajitelné hodnotové i ekonomicko-
hospodářské tvrzení, jak bylo uvedeno v poznámce 4. 
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transparentnosti /další řešení/. Ani to však situaci příliš neřeší, protože výměnou za pozdější 
relativně vyšší důchody pro budoucí důchodce dochází k okamžitému omezení disponibilního 
příjmu domácností.“ (str. 71-78). 
 
Návrhy na úpravu českého průběžného systému byly zpracovány (Klimentová 1998; Kreidl 
1998), jejich součástí je vždy vyargumentované doporučení pro ustanovení specifické formy 
dobrovolného penzijního spoření. Rozpracováním navržené modifikace systému vznikem 
systému dobrovolného penzijního spoření (2. pilíř) se bude práce zabývat především.6 
 
 
Faktory podmiňující úroveň soukromého penzijního spoření 
 
Rozhodnutí o velikosti úspor 

 
Standardní teorie spoření dle životního cyklu předpokládá, že lidé jsou schopni přesné 
předpovědi svých budoucích příjmů, čemuž v průběhu života přizpůsobí své spotřební a spořící 
chování. V době vysokých příjmů při očekávání jejich budoucího poklesu spoří a vice versa 
v období nízkých příjmů při očekávání jejich budoucího nárůstu se zadluží. Dané předpovědi 
však nejsou podporovány empirickými daty7 (Banks et al. 1998). Po vstupu do penze se běžně 
členům domácností snižují nejen příjmy, ale dramaticky klesá i úroveň spotřeby; dojde buď ke 
změně jejich preferencí či jednoduše nemají dostatečný objem úspor, jež by zajistil pokračující 
úroveň spotřeby.  
 
Samotné určení míry penzijního spoření je rozhodovací úloha natolik komplexní, že ani teoretičtí 
ekonomové – jak implikuje obsáhlý objem literatury pojednávající o optimální míře úspor 
domácností v konkrétní ekonomice (Browning & Lusardi 1996; Deaton & Paxson 1997; Gale 
1998) – nejsou schopni poskytnout všeobecně akceptovatelné doporučení (a ani cílem překládané 
práce není diskuze nad „optimální úrovní národních úspor“). Na tomto místě, jakož i dále ve 
studii, bude akcentován přístup založený na domněnce, že a posteriori efektivnějších 
ekonomických rozhodnutí jsou schopni dosáhnout omezeně racionální jedinci využívající metody 
pokusu a omylu či různé heuristiky (Simon 1978; Gigerenzer & Goldstein 1996; Todd & 
Gigerenzer 2000) než nejlépe informovaní experti (Smith 2003). Obecně řečeno, nastíněná 
penzijní reforma spočívá v návrhu systému, jenž bude předkládat jednotlivcům požadavky na 
jejich rozhodnutí ve vhodné formě a patřičné době, než aby je donucoval chovat se exaktně 

                                                 
6 Pro analýzu budoucího vývoje a doporučení reformních změn povinné části důchodového systému viz 
(MPSV ČR 2005), s jejímiž závěry se autor v převládající míře ztotožňuje. 
7 Současně dle „behaviorální teorie životního cyklu“ (Shefrin & Thaler 1992) jsou příjmy z různých zdrojů 
vnímány odlišně, čemuž odpovídá i rozdílná míra, s níž jsou rozdělovány mezi spotřebu a úspory, kupř. 
příjem získaný z prodeje vlastního domu je téměř vždy celý uspořen, příjem z nečekané výhry či z děditství 
je naopak z velké míry vydán na spotřebu, etc.  
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vymezeným způsobem. Proto přesné stanovení optimální míry spoření, resp. cílové velikosti a 
struktury penzijních úspor či dynamiky navyšování míry spoření je nutno považovat za nemožné. 
Tyto parametry budou především záviset na individuálních preferencích a kalkulaci penzijního 
plánu; možným a patrně jediným doporučením v této oblasti je zdokonalení finanční gramotnosti 
obyvatelstva. 
 
 
Finanční gramotnost 

 
Vlastní rozhodnutí o úrovni soukromého penzijního spoření je založeno na poměru příjmů, jež 
jsou spořeny pro budoucí spotřebu. Stanovení uspokojivé míry, jenž zabezpečí úroveň úspor 
dostatečnou k pokrytí výdajů v penzijním věku je komplexní rozhodovací problém, jenž však 
neumožňuje učení typu pokus – omyl a musí být proto založeno na dostatečně vysoké úrovni 
finančního vzdělání, jenž je nejen v ČR je nízká. Přehledové studie Světové banky a OECD 
(2005) ukazují, že až 2/3 obyvatelstva vyspělých zemí nemají bližší povědomí o investicích do 
aktiv, jakými jsou akcie či dluhopisy. Lidé rovněž přeceňují své finanční dovednosti, jak ukazují 
kupř. australské výsledky dotazníkových šetření, v nichž mj. 67% lidí odpovědělo, že rozumí 
složenému úročení, avšak pouze 28% ho bylo schopno použít při řešení finančního problému. 
Obdobná úroveň sebedůvěry ve vlastní finanční dovednosti a výrazně nižší úroveň efektivního 
rozhodování se předpokládá i u obyvatelstva ostatních zemí OECD včetně ČR.8 
 
V ČR neexistoval kapitálový trh po dobu 40 let, což zapříčinilo mizivou úroveň finanční 
gramotnosti obyvatelstva na počátku 90. let. Státní základní a střední školství (vyjma 
specializovaných škol typu obchodních akademií) na tuto výzvu obecnou strategií výuky základů 
finančního rozhodování nereagovalo,9 také proto je současná úroveň finanční gramotnosti 
obyvatel stále neadekvátní stavu ekonomiky, v níž by většina obyvatelstva měla vstoupit do 
systému penzijního spoření závislého na individuálních spořících strategiích.10 
 
Dle reprezentativního dotazníkového výzkumu (Factum Invenio 2006), při respektu k jeho 
metodologickým omezením, má v ČR konkrétní představu o výši svých úspor za 15 let pouze 5% 

                                                 
8 Dle jedné ze studií (Factum Invenio 2006) občané v ČR své znalosti finanční terminologie hodnotí 
nejčastěji jen jako průměrné (47%), přesto je nadpoloviční většina lidí s takovou úrovní znalostí 
spokojena. V konkrétních finančních produktech se však 48% občanů nedokáže orientovat. 
9 Přestože by 2/3 občanů takovou modifikaci osnov uvítaly, (Factum Invenio 2006). V současnosti 
vytvářená Národní strategie finančního vzdělávání dle Usnesení Vlády ČR č. 1594 z roku 2005 o zlepšení 
podmínek v bankovním sektoru má na dosud nereflektovanou problematiku nízké finanční gramotnosti 
obyvatelstva reagovat, zatím se nachází ve stádiu stanovování obecných cílů. 
10 Ustanovení individuálního penzijního spoření však vytvoří další motivace pro získávání vyšší finanční 
gramotnosti, je proto nutné považovat současná data za podhodnocující potenciální finanční gramotnost. 
Na základě dat ze zemí, jenž zavedly penzijní systém založený i na individuálním spoření, je však patrné, 
že úroveň finanční gramotnosti se výrazně nezvýší, proto jsou uvedená doporučení přes své spekulativní 
základy relevantní. 
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domácností; pouze 17% občanů si s „finančním plánováním“ spojuje vytváření a uchovávání 
úspor (29% ho pokládá za prosté plánování investic a 22% snahu zvýšit si svůj příjem); 90% 
občanů se při financování svých výdajů v penzijním věku spoléhá na státem vyplácený starobní 
důchod (a pouze 50% předpokládá spolufinancování z penzijního připojištění a jiných úspor). 
  
Přestože s nárůstem úrovně vzdělání a ročních příjmů se zvyšují i finanční vědomosti 
respondentů, rozdíl vůči nízko vzdělaným a příjmovým skupinám obyvatelstva přesto není 
výrazný, přičemž výsledky vhodně cílených programů na podporu osobního finančního 
vzdělávání indikují (Bernheim et al. 1997; Hilgert et al. 2003), že tyto mohou statisticky významně 
zlepšit finanční vědomosti a zajistit následně zdokonalení individuálního finančního rozhodování. 
Současně existuje přímý vztah mezi konkrétními získanými znalostmi o spoření, získávání úvěru a 
investování a následného zlepšení efektivity chování v daných specifických oblastech. 
 
 
Stav finančního trhu 

 
V ČR je vedle úrovně finančního vzdělání aktuální i problematika nízké důvěry ve finanční trh. 
Institucionální ustanovení a konsolidace finančního trhu v tranzitivních podmínkách proběhla za 
přítomnosti mnoha bankovních bankrotů a skandálů finančních zprostředkovatelů – všechny tyto 
rysy transformace způsobily extrémní propad důvěry veřejnosti nejen v tuzemský kapitálový trh 
(Mlčoch 2001). Bez optimálně fungujícího, tedy na důvěře založeného finančního trhu, však 
nemůže žádný systém penzijního spoření dlouhodobě stabilně prosperovat. Jelikož fondový 
systém závisí na dostatečné míře zhodnocení vložených úspor, vzniklé základní finanční dilema 
mezi mírou zhodnocení a rizikovostí systému bude signifikantně ovlivněno úrovní aktuálně 
unifikované regulační a dohledové politiky (de Luna Martinez & Rose 2003; Cihak & Podpiera 
2006) na finančním trhu (tj. stanovení kapitálových požadavků a investičních limitů, garancí 
systému, regulací administrativních nákladů – kupř. na marketing, obchodní síť, řízení portfolia, 
správní výdaje, etc.).  
 
Přestože by penzijní reforma neměla být nástrojem rozvoje finančního trhu, bez fungujícího 
tuzemského finančního trhu je její úspěšné provedení problematické (tedy za podmínky, že bude 
na investice správců penzijních plánů stejně jako dnes uvalována regulace teritoriálního umístění, 
bude-li umožněna plná mezinárodní mobilita kapitálu, podmínka fungujícího tuzemského trhu se 
stává vyjma regulace penzijních fondů irelevantní).11 
 
 

                                                 
11 Důležitou – a v textu dále nediskutovanou otázkou – bude stav evropské harmonizace finančních 
služeb, mobility práce, etc., z důvodu zaměření textu však nebudeme vyjasňovat možnosti účasti 
tuzemských rezidentů v evropských či obecně zahraničních penzijních systémech, přestože se bude 
v budoucnosti jednat o významný jev. 
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Nedostatek sebekontroly čili zaujatost současností a netrpělivost ve spotřebě 

 
Dalším faktorem, jenž spořící chování nejvíce ovlivňuje, je schopnost dodržení zvolené míry 
úspor. Tato schopnost za předpokladu neexistence nepředvídatelných šoků narušuje především 
netrpělivost ve spotřebě – snížená schopnost sebekontroly odložit současnou spotřebu ve 
prospěch té budoucí. Zjištěná empirická pravidelnost předpokládaná hypotézou hyperbolického 
diskontování12 (Thaler 1981; O'Donoghue & Rabin 1999) dále ukazuje, že hodnocení 
budoucnosti lidmi je časově nekonzistentní – lidé si nepřizpůsobují budoucí užitky k současnosti 
stabilním diskontním faktorem, ale okamžité či blízké uspokojení hodnotí podstatně významněji 
než vzdálenější; čili vykazují sníženou úroveň sebekontroly, jedná-li se o okamžité uspokojení 
(což ovšem významně narušuje míru spoření).  
 
Demonstrujme hypotézu na jejím notorickém příkladu v efektu bezprostřednosti: jednotlivci při 
nabídce 1.000,- Kč za 10 let nebo 800,- Kč ze 9 let zvolí první variantu – ve vzdálené 
budoucnosti rozdíl mezi nabídkami přesahuje náklady čekání. Avšak při nabídce 1.000,- za rok 
nebo 800,- dnes, zvolí osm set okamžitě. Přestože se jedná dle normativních kritérií o stejné 
relativní hodnoty, lidé v mezi-časových volbách upřednostňují tu variantu, která ceteris paribus 
přinese určitý užitek v bližší budoucnosti.  
 
Z přístupů, jenž u jednotlivců předpokládají, že si tento svůj sklon k upřednostňování 
přítomnosti uvědomují (Laibson 1997), jakož i modelů u jednotlivců předpokládajících sníženou 
míru povědomí o tomto svém sklonu (O'Donoghue & Rabin 2001), lze vyvodit kompromisní 
závěr, že efektivní penzijní systém by měl reflektovat především charakter druhé – naivní skupiny 
a ustanovit explicitní motivaci k vstupu do penzijního spoření, jakož i k navyšování spořící míry, 
jelikož silní hyperboličtí diskontéři by projevovali tendenci neuspořit nic či jen velmi málo. 
Mimochodem fakt, že by příjem investovaný do penzijního spoření přímo nepodléhal dani 
z příjmů (jak bude dále uvedeno) a při jeho předčasném výběru by došlo k stanovenému 
daňovému penále se dle hypotézy hyperbolického diskontování jeví vhodným systémem, jelikož 
dostatečná výše sankce podpoří jednotlivce mající problémy se sebekontrolou ve spoření dodržet 
určenou míru úspor.  
 
 
 
                                                 
12 Jelikož je výrazně názornější a úspornější přestavit koncept v jednoduchém parametrizovaném modelu, 
učiníme tak. Ergo, vβδ t modelu tu reprezentuje okamžitý užitek v čase t, jenž je součástí mezi-časových 

preferencí +1( , , ..., )t
t t TU u u u  z perspektivy t; pak

1
, Tt t

t t
U t u uτ ττ

δ β δ
= +

∀ ≡ + ∑ , kde 0 1tδ< ≤  a 

β<0 . Je-li β=1, jedná se o standardní exponenciální diskontování budoucí hodnoty, je-li β<1 
(reprezentujíc sklon k nedočkavosti), lidé v čase τ přisuzují větší váhu hodnotě v čase τ, než jí přisuzovali 
v jakémkoliv čase předcházející τ. Odhady faktoru β empirické studie z různých oblastí rozhodování 
nacházejí mezi 0,6-0,8 (Angeletos et al. 2001; DellaVigna & Paserman 2005). 
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Averze ke ztrátám 

 
Předpokládáme-li nerozporně, že u domácností poroste výše příjmů, není zajištěno, že by se 
zvyšovala i míra spoření na penzi, naopak lze očekávat opačnou tendenci. Dosáhne-li domácnost 
určité úrovně příjmů, je pro ní bolestivé ji snížit ve prospěch (penzijního) spoření. Jak implikuje 
hypotéza averze ke ztrátě13 (Kahneman & Tversky 1979; Kahneman et al. 1991; Tversky & 
Kahneman 1991, 1992), lidé mohou úspory považovat za současnou „ztrátu“ užitku, jelikož 
budoucí užitek perspektivně získaný z uspořených příjmů díky hyperbolickému diskontování 
vnímají jako menší. Navíc, jelikož je ztráta vnímána intenzivněji než identicky vysoký zisk, mohl 
by tento sklon vést k neochotě navyšovat míru spoření. 
 
S respektem k averzi ke ztrátě se jeví vhodným nastavit spořící chování tak, aby k nárůstu míry 
spoření docházelo v době, kdy nominálně14 rostou příjmy domácností, v případě zaměstnanců 
v době, kdy jim roste mzda. 
 
 
Sklon ke status quo – automatické přihlašování do penzijního systému 

 
Hypotézu hyperbolického diskontování a averze ke ztrátě lze interpretovat i specificky tak, že lidé 
budou rozhodovací problémy v současnosti pokládat za závaznější než ty, jimiž se budou zabývat 
v budoucnosti. Z tohoto zjištění vyplývá značný vliv existujících či nastavených vzorců chování 
(„zvyku“) na aktuální a pozdější jednání jednotlivce. Navyknuté vzorce chování jsou často 
neadekvátně upřednostňovány před novými, s nimiž se nutně váží náklady na získání dalších 
informací a subjektivní nárůst rizika.  
 
Bylo zjištěno, že v případě penzijního spoření je prvotní nastavení spořícího chování na jeho 
budoucí průběh rozhodující. William Samuelson a Richard J. Zeckhauser (1988) ukázali na 
velkém vzorku spořících v penzijním plánu univerzitních zaměstnanců, že nadpoloviční většina 
lidí rozdělovala své  pravidelné platby mezi různé druhy fondových investic (akcie, obligace, etc.) 
ve stejném poměru, v němž do systému vstupovali. Přestože se v průběhu spoření absolutní 
částky přispěvatelů samozřejmě měnily, struktura v níž tyto úspory alokovali, byla u většiny 
identická s tou, jenž byla arbitrárně určena při začátku spoření. Mnozí nastavenou strukturu 
                                                 
13 Záměrem práce není pojednání o averzi ke ztrátě v rámci diferencí originální prospektorové teorie 
(Kahneman & Tversky 1979) či v současnosti upřednostňované kumulativní prospektorové teorie 
(Tversky & Kahneman 1992; Barberis et al. 2001). Bude postačovat vysvětlující teze, že funkce užitku 
sestrojená dle uvedených hypotéz značí, že pakliže se od určité individuální referenční velikosti příjmu 
budeme vzdalovat záporně, tj. do ztrát, pak užitek bude klesat více než dvakrát rychleji, než kdybychom se 
od bodu vzdalovali kladně, tj. do zisků. Přičemž, čím bude pohyb od referenčního bodu delší, tím k menší 
citlivosti na tento pohyb bude docházet. 
14 Toto doporučení podporuje existence peněžní iluze (Shafir et al. 1997; Fehr & Tyran 2001), vnímají-li 
lidé krátkodobě nominální úroveň příjmu, pak v okamžiku nárůstu nominální výše příjmu budou 
vykazovat menší úroveň averze ke ztrátě při spoření. 
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spoření považovali za optimální či doporučenou, ačkoliv žádná z těchto charakteristik nebyla 
zaměstnavatelem uvedena. Prvotní nastavení struktury spořícího chování proto musí být 
považováno za významnou součást nově ustavovaných dobrovolných penzijních systémů.  
 
Empirické studie z oblasti penzijního spoření (Choi et al. 2001b; Madrian & Shea 2001; Thaler & 
Benartzi 2004) poukazují na fakt, že tento sklon k úvodnímu nastavení se vedle struktury spoření 
projevuje i při samotném vstupu do penzijního systému. Je-li penzijní spoření dobrovolné a firmy 
zaměstnance, jež splňující určité požadavky, automaticky přihlásí do „základní formy“ penzijního 
plánu, v němž setrvává, dokud z něho sám nevystoupí, poměr zaměstnanců mající penzijní plán 
dramaticky vzroste.15 Dle studie Choi et al.b u všech 3 zkoumaných firem po zavedení 
automatického přihlášení do penzijního systému přesáhl poměr zaměstnanců majících penzijní 
spoření 4/5; před automatickým vstupem mělo penzijní spoření pouze 26-43% zaměstnanců 
pracujících ve firmách 3 měsíce a 57-69% pracujících ve firmách 3 roky. Automatické přihlášení 
má největší dopad na ty skupiny zaměstnanců, jež vlastní penzijní spoření podceňují – tedy mladí 
a málo placení pracovníci (či příslušníci minorit). 
 
Kritickým faktorem je však charakter penzijní smlouvy dle automatického přihlášení, bývá 
pravidlem, že je účastník přiřazen do základního penzijního plánu založeného na malé spořící 
míře (2-3% hrubé mzdy) a na velmi konzervativní investiční strategii (fondy peněžního trhu či 
fondy s pevným výnosem). Jelikož toto úvodní nastavení většina automaticky přihlášených 
rovněž zvolí (65-87%, id.) a setrvává v něm (zhruba polovina spořících po 3 letech, id.), existuje 
obava, že v dlouhém období naspoří méně než ti, jenž do systému automaticky přiřazeni nebyli a 
později zvolí méně konzervativní strategii penzijního spoření – výsledky empirických studií však 
zatím nejsou jednoznačné (Choi et al. 2001b; Choi et al. 2005), přestože studie (Madrian & Shea 
2001) ukázala, že zaměstnanci vstupující do systému z vlastní volby vykazují vyšší úroveň spoření, 
dále navržená modifikace spočívající na automatickém růstu spořící míry relevanci této námitky 
vyvrací. 
 
Často dochází k odkládání rozhodnutí zvýšit poměr úspor z budoucích vyšších příjmů, což je 
rovněž vysvětlováno existencí sklonu ke status quo, podceňováním významu penzijního spoření, 
apod. Lidé odkládají i triviální rozhodnutí,16 proto se jeví vhodným stanovit automatické 
navyšování spořící míry, buď za určité časové období či v době nárůstu mzdy, jak ukazuje příklad 

                                                 
15 Standardní ekonomické přístupy založené na hypotéze životního cyklu tuto diferenci neumí vysvětlit. 
Jelikož náklady pro vstup do penzijního plánu jsou triviální (přečtení a podpis smlouvy o penzijním 
spoření), jakož i samotná informace o možnostech penzijního spoření je subjektům všeobecně známa, akt 
automatického přihlášení žádný ze základních penzijně-plánovacích rozhodovacích problémů neovlivňuje, 
přesto má na počet účastníků penzijního spoření nejvýznamnější vliv. 
16 Přestože existují transakční náklady na změnu chování, studie ukazují (Madrian & Shea 2001), že teorie 
racionální volby není schopna rozsáhlou šíři takového chování vysvětlit, notorickým případem je téměř 
celosvětový fenomén odkladu termínu podání daňového přiznání i u lidí, jenž mají zpět obdržet daňový 
přeplatek. 
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jedné ze společností ve studii (Thaler & Benartzi 2004), v níž došlo k nárůstu míry spoření u 
zaměstnanců z 3,5% na 11,6% již během 2 let (a třech navýšeních platu), přičemž z takto 
nastaveného systému vystoupila zanedbatelná část zaměstnanců. 
 
Existuje námitka, že by tak mohlo docházet k „přespoření“ – prostředky na penzijních účtech by 
i při možnosti vystoupení ze systému byly méně likvidní než prosté úspory a spořící by při změně 
životních okolností a jejich nutné konverzi do peněžních zůstatků přicházeli o jejich určitý díl. 
Studie (Choi et al. 2001a) zkoumající názory účastníků penzijních systémů na výši svých úspor 
však ukazuje, že většina lidí se domnívá, že jejich míra penzijního spoření je nedostatečná a uvítali 
by zavedení mechanismu, jenž by je stimuloval spořit více. Navíc existuje možnost snížit míru 
úspor, či odejít do důchodu v okamžiku, kdy se naspořená suma jeví dostatečná. 
 
Uvedená fakta implikují doporučení, aby u dobrovolného penzijního spoření bylo zavedeno 
automatické přihlašování, jakmile by se zaměstnanec stal způsobilým účastnit se penzijního 
spoření (např. již při podpisu pracovní smlouvy) byl by zařazen do základní formy penzijního 
spoření (se stanovenou úrovní spoření a struktury úspor; základní formu může volit 
zaměstnavatel, municipalita apod.) s možností vystoupení. 
 

Základní rámec navrhovaného systému dobrovolného penzijního spoření 

 
Výše uvedené projevy omezené racionality, nominální averze ke ztrátě a sebekontroly ve spořícím 
chování musí být reflektovány při implementaci penzijní reformy, bude-li její část založena na 
dobrovolném penzijním spoření. Systém by proto měl být jednoduchý a vstup do něho by měl 
být automatický – čímž bude zajištěna vysoká míra účasti; měl by svým účastníkům usnadňovat 
zvolení adekvátní spořící míry.  
 
Pro program penzijního spoření nejčetnějšího typu domácností – jejíž členové si nejsou jisti, jak 
velkou část svých současných příjmů mají uspořit na penzi, přičemž si uvědomují, že aktuální či 
v budoucnosti jimi zvolená spořící míra bude s vysokou pravděpodobností nedostačující, přesto 
však otálejí a doufají, že se jim v budoucnosti podaří míru spoření zvýšit – pak Richard H. Thaler 
a Shlomo Benartzi (2004) výše uvedené hypotézy sumarizují a doporučují 4 faktory (jenž jsou 
autorem této studie mírně upraveny), jenž by měl je reflektující penzijní systém splňovat.  
 

1. Z důvodu existence hyperbolického diskontování je žádoucí, aby k závaznému 

rozhodnutí spořícího o budoucím navyšování spořící míry došlo okamžitě či velmi 

brzy po vstupu do programu penzijního spoření, tj. v době uzavření smlouvy o 
penzijním spoření či kupř. v době obdržení ročního výkazu s informacemi o velikosti a 
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struktuře svých dosavadních úspor,17 jelikož lidé budou považovat budoucí úspory a tedy 
budoucí snížení své spotřeby za méně bolestivé než kdyby museli o úsporách (a tedy 
snížení spotřeby) rozhodovat v současnosti.  

2. Díky existenci averze ke ztrátě by k vlastnímu navyšování míry spoření mělo 

docházet synchronně s okamžikem růstu nominálního příjmů, tj. v době, v níž kupř. 
dochází k nárůstu mezd u zaměstnanců.  

3. Navyšování míry úspor bude probíhat automaticky dle uvedených pravidel do 

stanoveného maximálního limitu18, tím bude obejito potenciální nebezpečí sklonu ke 
status quo a riziko otálení, vyžadovalo-li by navyšování aktivní rozhodnutí spořícího. 

4. Bude existovat možnost v libovolné fázi (či za existence minimálních omezení) 

z daného penzijního plánu vystoupit, což sníží transakční náklady konkrétního 
penzijního programu a podpoří ochotu do takového systému vstoupit. 

5. Navíc, z předchozí argumentace se jeví vhodným, aby existoval předpoklad 

automatického přihlášení, spořící by do systému vstoupil a setrval by v něm, 

dokud by se nerozhodl ho opustit.  
 
Předkládaný návrh na implementaci soukromého penzijního spoření vhodného k doplnění 
průběžného systému vychází z modelu penzijního spoření založeného na prototypálním systému 
plánu 401(k)19 v USA, jenž je univerzálně aplikovatelný i mimo pracovně-právní vztahy.20  
 
Navrhované základní schéma je založeno na smluvním vytvoření penzijního plánu, ergo 
zaměstnancově volbě míry penzijního spoření ze své hrubé mzdy, jenž je dobrovolně spořena na 
jeho individuálním penzijně-spořícím účtu (právní forma fondových aktiv není diskutována). 
Zároveň je jím zvolena specifická penzijně-spořící strategie fondového typu, na peněžním trhu, 
trzích dluhopisů, akcií a dalších aktiv či jejich kombinace, jenž může být v průběhu spoření 
modifikována, a tak má spořící touto cestou možnost vyjádřit vlastní preference do rizikově-
výnosové struktury svého penzijního spoření. Přednastavení systému by znamenalo, že nevysloví-
li se zaměstnanec proti zapojení do penzijního plánu, je automaticky do základní formy plánu 
zařazen (s definovanou mírou spoření, pravidly jejího nárůstu během budoucího zvyšování platu 
a maximální hranice míry spoření, zároveň bude určena i forma investiční strategie). 
 

                                                 
17 Díky existenci majetnického sklonu, tedy sklonu lidí považovat za mnohem hodnotnější statky a 
informace, jež byly zprvu přiděleny jim samotným než někomu jinému (Kahneman et al. 1991), jeví se 
vhodným, aby existovala přednastavená povinnost penzijních fondů zasílat podrobné výpisy z penzijních 
účtů s informacemi o vývoji investic, popř. i souhrnné statistické údaje o penzijním systému. 
18 Maximálním limitem je myšlena výše penzijního spoření umožňující maximálně dovolené daňové 
zvýhodnění; je ale možno uvažovat i libovolně vysoko stanovenou hranici. 
19 Dle Sbírky zákonů USA, 26 – Inernal Revenue Code, A, kap. 1, subkap. D, část 1, subčást A, §401. 
20 Přestože bude z důvodu úspornosti argumentace v textu pojednáváno o ustanovení penzijních plánů 
pro zaměstnance, je mírnými modifikacemi navrhnutá reforma aplikovatelná i pro osoby s příjmy 
z nezávislých činností. 
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Stanovování a správa komplexu penzijně-spořících strategií může být v kompetenci 
zaměstnavatele, převažujícím typem však budou díky své komparativní výhodě pravděpodobně 
specializované organizace – penzijní fondy21. Na rozdíl od často doporučovaného švédského 
systému penzijního připojištění nepůjde o centralizovaný výběr pojistného, v němž jsou spořící 
v anonymitě, což vede k snížení administrativních náklady systému, jelikož fondy nemají kontrolu 
nad cash-flow pojistného.22  
 
Úloha vlády je literaturou (World Bank 2007) viděna v podobných systémech především v: 
 

1. ochraně majetkových a dalších práv členů fondu (od problematiky detailní legislativní 
reformy finančního práva a soudnictví však studie abstrahuje), 

2. garanci finančních zdrojů pro budoucí vyplácení penzí v minimalistické verzi dohledem 
nad organizační efektivností, spravováním portfolia fondu, risk managementem, úrovní 
odborné vzdělanosti pracovníků fondu, etc. 

 
Uvedená struktura penzijního plánu tedy nemá strukturu pevně definovaných současných 
příspěvků (defined contribution, „DC“) – i když je mu bližší – ani  definovaných budoucích 
dávek (defined benefit, „DB“). Existující cash-flow vně systému odpovídá dobrovolně zvolené a 
měnitelné výši příspěvků (míry spoření), způsobu investování úspor, jakož i výši a způsobu 
čerpání dávek (penzí). Navržený systém si ponechává výhody DC, tj. vhodnost eventuality 
odkladu termínu čerpání penze, jelikož dodatečný nárůst penzijních úspor se plně projeví ve vyšší 
penzi (v DB systému nelze této pojistně-matematické inertnosti dosáhnout) a zároveň reakce na 
prodlužování průměrné doby dožití probíhá vně systému, přičemž v systému DB je nutná změna 
technických parametrů (především doby odchodu do penze). Jak je uvedeno v Závěru,  
literaturou spatřovaná stěžejní nevýhoda DC – nízká solidarita (myšleno coby nízká redistribuce 
příjmů) se skupinami obyvatelstva, jež v systému DC nemohou dosáhnou adekvátní penze, není 
vně nově navrženého systému zohledněna, bude však setrvalou součástí 1. pilíře penzijního 
systému (či státní sociální politiky nebo dobrovolné charitativní činnosti). 
 
Důležitým parametrem systému je mechanismus zdanění příjmů spořených v penzijním plánu, 
plausibilní je systém zdanění příjmů v průběhu jejich budoucího postupného čerpání ve formě 
penze. Čili zdaněna (stanovenou sazbou daně z příjmu) by byla pouze ta část aktuálně vyplácené 
penze, jenž odpovídá v minulosti uspořenému příjmu ze závislé činnosti bez zdanění získaných 

                                                 
21 Komparativní studie ukazují (Del Guercio & Tkac 2002), že vyšší rizikově upravené výnosové míry 
dosahují penzijní fondy spravované kvalifikovanými správci (vůči  nespecializovaným podílovým fondům). 
22 Díky anonymitě klientů neexistuje reklamní a obchodní strategie fondů, jenž je literaturou často 
považována za nepřiměřeně nákladnou, cost-benefit analýza dopadu fakticky nulové konkurence mezi 
fondy na jejich výkon však absentuje. 
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úroků, dividend a kapitálových výnosů, jež spořící nabyl z investic prostřednictvím penzijního 
účtu.23 Takový systém by byl pro spořící přitažlivý – 
 

1. hlavní výhodou je faktický odklad daňové povinnosti a možnost investování uspořených 
peněz na penzijně-spořícím účtu a tak získání „dodatečných“ výnosů,   

2. rovněž dovolí, aby budoucí z penzijního systému odebírané příjmy (tj. penze) byly s vyšší 
pravděpodobností zdaněny nižší progresivní sazbou daně, než by byly zdaněny 
v minulosti, nebyly-li by uspořeny.  

 
Alternativním a dále traktovaným návrhem je, aby příjmy takto přesunuté na penzijní spoření 
zcela nepodléhaly dani z příjmu – obdobně jako analogická část příjmů placená na sociálním 
pojištění. V této eventualitě by základní finanční předností navrženého penzijního systému bylo 
nezdanění veškerých příjmů uspořených na penzijně-spořícím účtu a další případný pokles 
výsledné daňové povinnosti díky nižší progresivní sazbě daně u takto sníženého základu daně. 
Dani by pak podléhaly příjmy z úroků, dividend či kapitálových výnosů získaných z investic 
penzijních úspor (naznačený systém odpovídá Exept Tax Structure upřednostňovaného Světovou 
bankou (2007)); případně další kombinace.  
 
Skutečnost, že by byl vliv daňové povinnosti na výši úspor, jakož i na vývoj celkové uspořené 
sumy dostatečně transparentní, zakládá odůvodněné očekávání, že by byl systém efektivnější než 
aktuální systém státních příspěvků k penzijnímu připojištění.24 Zaměstnavatel může přispět na 
penzijně-spořící účty ke mzdě svých zaměstnanců. Rovněž jemu by systém umožnil faktické 
vyhnutí se daňové povinnosti (a nutnosti zaplatit sociální pojištění) z příjmů vyplácených 
zaměstnancům na jejich penzijně-spořící účty. 
 
Je nezbytné dodat, že úroveň a vzniklé náklady stimulace spořícího chování naznačenými druhy 
daňových prostředí jsou dosud nejednoznačné (Engen & Gale 1996; Hubbard & Skinner 1996; 
Poterba & Venti 1996), a proto jsou naznačené v obecné rovině s tím, že případná implementace 
bude vyžadovat dodatečnou analýzu. 
 
                                                 
23 Eventuálně by byla zdaněna celá penze (uspořený příjem, získané úroky, dividendy a kapitálové výnosy) 
dle vlastní (nižší) specifické daňové sazby či dle minimální sazby daně z příjmů, apod. 
24 V ČR je v současnosti dle Zákona 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších 
změnách umožněno penzijním spořením snížit daňový základ do limitované výše. Na rozdíl od 
navrhovaného systému jsou příspěvky do systému i získané výnosy zdaněny, neexistuje jakákoliv 
legislativní úprava zaměstnavatelem sponzorovaného penzijního plánu, kteréž schéma je čistě dobrovolné 
a zaměstnavatele k jeho ustanovení motivuje jen možnost neplatit z příspěvků zaměstnancům do daného 
limitu sociální pojištění. Během doby své existence soudobý systém neustanovil trend vytváření 
významného objemu úspor schopných potenciálně pokrýt nezbytný pokles úrovně státních penzí (v 
současnosti dosahují aktiva pod správou penzijních fondů jen 3,8% HDP), 55% jeho účastníků spoří 
méně než 6.000,- Kč ročně, méně než 8% spoří daňově optimální úroveň (maximalizující výnos ze 
státního příspěvku), doba spoření je velice krátká, aktuální reálná výnosová míra se pohybuje kolem 0,5% 
p.a., etc. 
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Stanovení minimální doby účasti a podmínky vystoupení budou podléhat politice konkrétního 
správce penzijních fondů, je odůvodněné předpokládat, že předčasné ukončení penzijního plánu 
s sebou ponese vedle okamžitého zdanění pravděpodobně vyšší sazbou daně z příjmů i výrazné 
sankce. Rovněž je předpokladatelné ustanovení podmínek „finanční nouze“, jenž umožní 
předčasné nesankcionované disponování s prostředky na penzijním plánu před termínem jeho 
ukončení či možnost půjčky sobě z vlastního penzijně-spořícího účtu, jenž by musela být 
splacena ze zdaněných příjmů a další podmínky v době trvání takového úvěru, úrokové sazby 
apod. 
 
Naznačený systém je jedním z mnoha efektivních způsobů dobrovolného penzijního spoření, 
jejichž charakteristiky jsou obvykle pouze marginálně variantní. Z dosavadního vývoje 
soukromého penzijního připojištění v ČR je však patrné, že aktuálně fungující systém 
s penzijními fondy hybridního typu, jenž mají charakter poskytovatelů životního pojištění i 
podílových fondů, nebyl optimální. Výsledkem jsou vyšší rizika plynoucí z nižší solventnosti a 
neprůhlednosti systému a z ní vyplývající nízké úrovně pojistně-matematického řízení (World 
Bank 2007).  
 
 
Investice do reálných aktiv 

 
Hypotéza životního cyklu předpokládá, že v penzijním věku dojde ke změně formy bydlení 
případným prodejem (či změnou podoby hypotéky) vlastní nemovitosti a/nebo přestěhováním se 
do méně nákladného nájemního bydlení. Jak již bylo uvedeno, předpoklady standardní hypotézy 
životního cyklu jsou chybné, domácnosti v penzijním věku obvykle významně redukují spotřebu 
(Banks et al. 1998), a proto nejsou motivovány získat dodatečné zdroje prodejem nemovitosti či 
přestěhováním, a tak mnohdy pokračují v kumulaci svého bohatství v této formě reálných aktiv 
(Venti & Wise 1991).  
 
Dalšími důvody pro nízkou mobilitu lidí v penzijním věku jsou vysoké transakční náklady 
finančního a především psychického charakteru (Megbolugbe et al. 1999). Důležitým je však 
zjištění, že lidé ochotni nákladové optimalizace svého bydlení vnímají investice do finančních a 
reálných aktiv jako substituční a v případě propadu ceny nemovitosti zvýší objem svých 
finančních aktiv25 (Disney et al. 2002). Lze usuzovat i na vztah opačný a považovat investice do 
vlastního bydlení za jeden z pilířů penzijního spoření v situaci neadekvátních finančních úspor. 
(Lidé, jenž nebyli ochotni se přestěhovat, činí mezi investicí do nemovitosti určené k bydlení a 

                                                 
25 V citované analýze 10% propad ceny nemovitosti vyžadoval 50% nárůst hodnoty finančních aktiv, aby 
došlo k úplnému vyrovnání hodnoty souhrnného majetku před snížením ceny nemovitosti. Lidé ochotní 
se přestěhovat, tak vykázali implicitní mezní míru nárůstu úspor k pokrytí propadu ceny nemovitosti ve 
výši 0,955, tedy veskrze zcela pokryli snížení ceny nemovitosti. Je zároveň nutné dodat, že vysoká úroveň 
finančních úspor je obvykle spojena i s vysokou úrovní majetku v nemovitostech. 
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finančními investicemi distinkci a eventuální změny cen těchto složek svého majetku vzájemně 
nekompenzují.) 
 
Obdobná analýza nebyla v anomální situaci českého nemovitostního trhu dosud provedena. 
V období konce transformačního období, rozsáhlé regulace nájemného a nedávného přistoupení 
ČR do EU je případná prognóza extrapolací současných dat neprůkazná (kupř. současný roční 
růst ceny bytů dle polohy okresu v rozsahu 5-25% ročně26 by ve standardní ekonomice byl 
považován za znak významné nerovnováhy). Rovněž zpracování analýzy investic domácností do 
reálných aktiv, tj. především investic do nemovitostí spjatých s vlastním bydlením, je v ČR 
z důvodu nízkého objemu realizovaných obchodů fakticky nemožné. 
 
Můžeme však uzavřít, že v případě nedostatečných finančních úspor mohou být investice do 
nemovitostí domácnostmi považovány za zdroj příjmů, proto by návrh na reformu penzijního 
systému měl respektovat i podmínky rozvoje trhu s nemovitostmi a hypotékami, přičemž lze 
očekávat standardizaci hypotéčních smluv s dobou splatností 30-40 let, čímž měsíční splátky 
poklesnou na úroveň, jenž mohou upotřebit i lidé s průměrnými a podprůměrnými příjmy a 
rozšíření této formy penzijního spoření. 
 
 
Závěr 
 
Navržený systém důchodové reformy je založený na podstatné roli soukromého penzijního 
spoření, je však neproveditelný bez konsolidace finančních toků vně státního průběžného 
systému, přičemž velikost placeného sociálního pojištění z velké míry ovlivní míru dobrovolného 
spoření. Tento problém je však jakoukoliv v procesu veřejné volby životaschopnou penzijní 
reformou fakticky neřešitelný, a jeho zodpovězení je možno pouze v obecné tezi, aby docházelo 
k co nejnižšímu možnému poklesu úrovně státního sociálního pojištění a zároveň k co 
nejvyššímu možnému nárůstu míry individuálního penzijního spoření. 
 
Dle závěru studie (MPSV ČR 2005): „Na straně výdajů je dnes velmi obtížné najít osobu starší 65 
let, která by neměla nárok na dávku z důchodového systému. Ve všech variantách reformy totiž 
platí, že dominantní (případně dokonce výhradní) částí povinného důchodového systému zůstává 
i nadále průběžně financovaný státní důchodový pilíř. Maturovaný průběžně financovaný systém 
v kombinaci s plným pokrytím populace vede k existenci značné výše tzv. implicitních závazků 
systému. Kalkulace v základní variantě ukázaly, že dnešní důchodový systém vede k dluhu téměř 
250% HDP na konci tohoto století. Existence takto vysokého vnitřního dluhu důchodového 
systému značně omezuje možnosti jeho reformy. Prvotní pozornost reformy musí být zaměřena 

                                                 
26 ČSÚ, databáze Ceny sledovaných druhů nemovitostí v ČR a Institut regionálních studií, Zrcadlo tržního 
nájemného (http://www.kiseb.cz/zrcadlo/ k 1. březnu 2007). 
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na udržení dlouhodobé finanční stability důchodového systému. … Případná diverzifikace 
financování důchodových závazku muže mít jen omezenou podobu, neboť by dále prohloubila 
vestavené deficitní tendence důchodového systému.“ (str. 81-82). 
 
V předloženém návrhu penzijní reformy se úmyslně nepojednávalo o detailních parametrech 
systému, jež však budou hrát významnou funkci nejen při samotném penzijním spoření, ale i při 
utváření postojů k tomuto systému v průběhu jeho případné implementace veřejnou volbou. K 
důležitým a sporným záležitostem bude kupř. patřit maximální limit, do kterého zaměstnavatel 
může přispět svým zaměstnancům na penzijně-spořící účet a zda-li a případně v jaké výši budou 
příspěvky daňově uznatelným nákladem či budou placeny ze zisku, legislativní zachycení 
zaměstnaneckých penzijních fondů, detailní daňové zachycení cash-flow uvnitř systému, etc.  
 
Zároveň není uskutečnitelné prokázat, která z navržených charakteristik systému je významnější a 
důležitější než jiná. Bylo ukázáno, že penzijní reforma v ČR bude vyžadovat institucionální a 
legislativní úpravu nejen systému státního sociálního pojištění, ale i dohledu a regulace 
bankovního a finančního trhu, trhu s nemovitostmi a nájemním bydlením, pracovně-právní, 
daňové a další legislativy, školství, a dalších oblastí. Bude se tou měrou jednat o reformu závislou 
na změnách ve velmi široké sféře státních zásahů, jakož i dobrovolné tržní kooperace, přičemž 
lze téměř s jistotou očekávat, že mnohé požadované a nutné úpravy neproběhnou žádoucím 
způsobem.  
 
Studie však měla především ukázat na užitečné praktické dopady prima vista vysoce teoretických 
přístupů soudobé ekonomické vědy, jenž – jak ukazují prozatím sporadické empirické práce – 
umožňují efektivně dosáhnout konkrétních dílčích cílů, jenž by měl prosperující a stabilní 
penzijní systém vykázat, tedy zvýšení počtu účastníků dobrovolného penzijního spoření, 
ustanovení a postupné navyšování úrovně jejich penzijního spoření, jenž zabezpečí přiměřenou 
životní úroveň v penzijním věku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 17 - 

Reference 
 
Angeletos, G.M., Laibson, D., Repetto, A., Tobacman, J., Weinberg, S., 2001. The hyperbolic 

consumption model: Calibration, simulation, and empirical evaluation. Journal of 
Economic Perspectives 15, 47-68 

Banks, J., Blundell, R., Tanner, S., 1998. Is there a retirement-savings puzzle? American 
Economic Review 88, 769-788 

Barberis, N., Huang, M., Santos, T., 2001. Prospect theory and asset prices. Quarterly Journal of 
Economics 116, 1-53 

Bernheim, D.B., Maki, D.M., Garrett, D.M., 1997. Education and Saving: The Long-term Effects 
of High School Financial Curriculum Mandates. NBER Working Paper 6085 

Browning, M., Lusardi, A., 1996. Household saving: Micro theories and micro facts. Journal of 
Economic Literature 34, 1797-1855 

Camerer, C., Issacharoff, S., Loewenstein, G., O'Donoghue, T., Rabin, M., 2003. Regulation for 
conservatives: Behavioral economics and the case for "asymmetric paternalism". 
University of Pennsylvania Law Review 151, 1211-1254 

Cihak, M., Podpiera, R., 2006. Is one watchdog better than three? International experience with 
integrated financial sector supervision. Finance a úvěr 56, 102-126 

de Luna Martinez, J., Rose, T.A., 2003. International survey of integrated financial sector 
supervision. World Bank: Policy Research Working Paper Series 3096 

Deaton, A.S., Paxson, C.H., 1997. The effects of economic and population growth on national 
saving and inequality. Demography 34, 97-114 

Del Guercio, D., Tkac, P.A., 2002. The determinants of the flow of funds of managed portfolios: 
Mutual funds vs. pension funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis 37, 523-
557 

DellaVigna, S., Paserman, M.D., 2005. Job search and impatience. Journal of Labor Economics 
23, 527-588 

Demeny, P., 1986. Pronatalist policies in low-fertility countries: Patterns, performance, and 
prospects. Population and Development Review 12, 335-358 

Disney, R., Henley, A., Stears, G., 2002. Housing costs, house price shocks and savings behaviour 
among older households in Britain. Regional Science and Urban Economics 32, 607-625 

Engen, E.M., Gale, W.G., 1996. The Illusory Effects of Saving Incentives on Saving. Journal of 
Economic Perspectives 10, 113-138 

Factum Invenio, 2006. Finanční vzdělanost – závěrečná zpráva. Factum Invenio, s. r. o., Praha 
Fehr, E., Tyran, J.R., 2001. Does money illusion matter? American Economic Review 91, 1239-

1262 
Gale, W.G., 1998. The effects of pensions on household wealth: A reevaluation of theory and 

evidence. Journal of Political Economy 106, 706-723 
Gigerenzer, G., Goldstein, D.G., 1996. Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded 

rationality. Psychological Review 103, 650-669 
Hilgert, M.A., Hogarth, J.M., Beverly, S.G., 2003. Household financial management: the 

connection between knowledge and behavior. Federal Reserve Bulletin Jul, 309-322 
Hohn, C., 1988. Population Policies in Advanced Societies - Pronatalist and Migration Strategies. 

European Journal of Population-Revue Europeenne De Demographie 3, 459-481 
Hubbard, R.G., Skinner, J.S., 1996. Assessing the Effectiveness of Saving Incentives. Journal of 

Economic Perspectives 10, 73-90 
Choi, J.J., Laibson, D., Madrian, B.C., 2005. Are empowerment and education enough? 

Underdiversification in 401(k) plans. Brookings Papers on Economic Activity, 151-213 
Choi, J.J., Laibson, D., Madrian, B.C., Metrick, A., 2001a. Defined Contribution Pensions: Plan 

Rules, Participant Decisions, and the Path of Least Resistance. NBER Working Paper 
8655 



 - 18 - 

Choi, J.J., Laibson, D., Madrian, B.C., Metrick, A., 2001b. For Better or For Worse: Default 
Effects and 401(k) Savings Behavior. NBER Working Papers 8651 

Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., 1991. Anomalies - the Endowment Effect, Loss 
Aversion, and Status-Quo Bias. Journal of Economic Perspectives 5, 193-206 

Kahneman, D., Tversky, A., 1979. Prospect Theory - Analysis of Decision under Risk. 
Econometrica 47, 263-291 

Klimentová, J., 1998. Reforma důchodového pojištení v letech 1989-1996 a současné problémy 
systému. Finance a úvěr 48, 23-35 

Kreidl, V., 1998. Penzijní reforma v ČR. Finance a úvěr 48, 36-54 
Laibson, D., 1997. Golden eggs and hyperbolic discounting. Quarterly Journal of Economics 112, 

443-477 
Linder, P.H., 2004. Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the 

Eighteenth Century. Cambridge University Press, New York. 
Madrian, B.C., Shea, D.F., 2001. The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and 

savings behavior. Quarterly Journal of Economics 116, 1149-1187 
Megbolugbe, I., Sa-Aadu, J., Shilling, J.D., 1999. Elderly female-headed households and the 

decision to trade down. Journal of Housing Economics 8, 285-300 
Mlčoch, L., 2001. Ten Lessons from the Ten Years of the Czech Way. Finance a úvěr 51, 193-

205 
MPSV ČR, 2005. Podklady pro rozhodnutí o důchodové reformě - Závěrečná zpráva.  Bezděk V 

(Ed.), Praha 
O'Donoghue, T., Rabin, M., 1999. Doing it now or later. American Economic Review 89, 103-

124 
O'Donoghue, T., Rabin, M., 2001. Choice and procrastination. Quarterly Journal of Economics 

116, 121-160 
OECD, 2005. Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. OECD, Paris 
Poterba, J.M., Venti, S.F., 1996. How Retirement Saving Programs Increase Saving. Journal of 

Economic Perspectives 10, 91-112 
Samuelson, W., Zeckhauser, R.J., 1988. Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and 

Uncertainty 1, 7-59 
Shafir, E., Diamond, P., Tversky, A., 1997. Money illusion. Quarterly Journal of Economics 112, 

341-374 
Shefrin, H.M., Thaler, R.H., 1992. Mental accounting, saving, and self-control. In: Loewenstein G 

& Elster J (eds.) Choice over time. Russell Sage Foundation, New York, pp. 287-329. 
Simon, H.A., 1978. Rationality as Process and as Product of Thought. American Economic 

Review 68, 1-16 
Smith, V.L., 2003. Constructivist and ecological rationality in economics. American Economic 

Review 93, 465-508 
Sunstein, C.R., Thaler, R.H., 2003. Libertarian paternalism is not an oxymoron. University of 

Chicago Law Review 70, 1159-1202 
Thaler, R., 1981. Some Empirical-Evidence on Dynamic Inconsistency. Economics Letters 8, 

201-207 
Thaler, R.H., Benartzi, S., 2004. Save More Tomorrow (TM): Using behavioral economics to 

increase employee saving. Journal of Political Economy 112, 164-187 
Todd, P.M., Gigerenzer, G., 2000. Precis of Simple heuristics that make us smart. Behavioral and 

Brain Sciences 23, 727-741 
Tversky, A., Kahneman, D., 1991. Loss Aversion in Riskless Choice - a Reference-Dependent 

Model. Quarterly Journal of Economics 106, 1039-1061 
Tversky, A., Kahneman, D., 1992. Advances in Prospect-Theory - Cumulative Representation of 

Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty 5, 297-323 



 - 19 - 

Venti, S.F., Wise, D.A., 1991. Aging and the Income Value of Housing Wealth. Journal of Public 
Economics 44, 371-397 

World Bank, 2007. Czech Republic: Pilot Diagnostic Review of Governance of the Private 
Pension Fund Sector. The World Bank, Washington 

Zuckoff, M., 2005. Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend. Random House, New 
York. 

 
 


