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Nepfiíznivé demografické zmûny jsou pfiíãinou narÛstajících deficitÛ prÛbûÏnû fi-
nancovan˘ch dÛchodov˘ch systémÛ. V mnoha zemích se proto diskutuje o dÛchodové
reformû. Jednou z politik, které mají vést k úsporám ve vyplácen˘ch penzích, je v˘-
dûlkov˘ test pfiíjmÛ pracujících dÛchodcÛ; v nûm jsou dÛchodové dávky vypláceny
v závislosti na v˘‰i pfiíjmÛ z v˘dûleãné ãinnosti. Napfiíklad v âeské republice nejsou
dávky vypláceny, jestliÏe pfiíjem z v˘dûleãné ãinnosti pfievy‰uje dvojnásobek Ïivot-
ního minima. Tento v˘dûlkov˘ test se vztahuje na starobní dÛchodce v období do dvou
let od vzniku nároku na starobní dÛchod.

Motivem pro zavádûní v˘dûlkového testu jsou úspory ve vyplácen˘ch penzích v pfií-
padû, kdy v˘‰e pfiíjmÛ pracujících dÛchodcÛ pfiekraãuje stanoven˘ limit nebo kdy je
odkládán odchod do starobního dÛchodu. Pozitivní efekt této politiky je pro státní fi-
nance niÏ‰í o pfiípadn˘ pokles daÀov˘ch pfiíjmÛ z dÛvodu niÏ‰í pracovní aktivity sta-
robních dÛchodcÛ.

Tato práce analyzuje vliv v˘dûlkového testu, kter˘ byl v âeské republice zaveden
v lednu 1996, na nabídku práce starobních dÛchodcÛ. Úãinek této politiky je studo-
ván pomocí odhadu diference v diferencích na vzorku muÏÛ ve starobním dÛchodu
ve vûku 60 aÏ 64 let v období 1995 aÏ 1996 podle údajÛ z V˘bûrového ‰etfiení pra-
covních sil.1 Vûkové rozpûtí vychází z pfiedpokladu, Ïe témûfi v‰ichni mají nárok na
starobní dÛchod v dobû, kdy dosáhnou dÛchodového vûku.

ZpÛsob odhadu vlivu politiky pomocí diference v diferencích je popsán v fiadû prací,
které zkoumají vliv urãité politiky v podmínkách pfiirozeného experimentu. Zatímco
Baker – Benjamin (1999) separují vliv zavádûné politiky podle geografického rozdû-
lení, Friedberg (2000) eliminuje jiné vlivy od vlivu v˘dûlkového testu pomocí vûko-
v˘ch skupin. V této práci je vliv v˘dûlkového testu separován pomocí vûkové skupiny
62 aÏ 64 let, na kterou se v˘dûlkov˘ test nevztahuje. Druhá diference je mezi roky
1995 a 1996.

V˘sledky korigované o v˘bûr vzorku (Heckman, 1979) ukazují, Ïe nabídka práce
muÏÛ ve starobním dÛchodu, ktefií mohou b˘t ovlivnûni v˘dûlkov˘m testem, je v dÛ-
sledku této politiky niÏ‰í. Participace se sníÏila o 7,7 procentního bodu, zatímco zmûna
poãtu odpracovan˘ch hodin není statisticky v˘znamná. Reakce na v˘dûlkov˘ test je
v absolutní hodnotû mírnû niÏ‰í po zapoãtení vlivu spojeného s oznámením zavedení
politiky.

V˘padek daÀov˘ch pfiíjmÛ zpÛsoben˘ poklesem pracovní aktivity muÏÛ ve starob-
ním dÛchodu je v roce 1996 ve srovnání s objemem nevyplacen˘ch dÛchodov˘ch dá-
vek niÏ‰í v dÛsledku pozdûj‰ích odchodÛ do dÛchodu. Celkov˘ efekt zavedené poli-
tiky byl proto v roce 1996 pro státní finance pravdûpodobnû pozitivní. Vzhledem
k tomu, Ïe odhad objemu nevyplacen˘ch dávek je nepfiesn ,̆ mÛÏe v˘padek daÀov˘ch
pfiíjmÛ v˘znamnû sniÏovat pozitivní efekt ze zavedení v˘dûlkového testu. Politika se
stala ménû efektivní v dal‰ích letech, kdy se zv˘‰il poãet starobních dÛchodcÛ ve vû-
kové skupinû, na kterou se v˘dûlkov˘ test vztahuje.

1 DÛchodov˘ vûk ãinil v roce 1995 60 let u muÏÛ a 53 aÏ 57 let u Ïen v závislosti na poãtu dûtí. Vzhledem k tomu,
Ïe poãet dûtí není u Ïen v datech uvádûn, je tato práce zamûfiena na pracovní aktivitu muÏÛ ve starobním dÛ-
chodu. DÛchodov˘ vûk se od roku 1996 zvy‰uje kaÏd˘ rok o dva mûsíce u muÏÛ a o ãtyfii mûsíce u Ïen aÏ do roku
2007, kdy bude dÛchodov˘ vûk muÏÛ 62 let a Ïen 57 aÏ 61 let.
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Retirement Decisions of Older Czech Male Workers
Kamil GALUŠČÁK – Czech National Bank, Prague (kamil.galuscak@cnb.cz)

The author analyzes the effects associated with the introduction in the Czech Republic of a so-
called earnings or retirement test – which imposes high effective tax rates on workers at or near
the state pension age who earn above a certain income threshold – on the labor supply of older
Czech males in 1996. Using data from the Labor Force Survey, the author applies a „difference-
in-differences“ estimator to measure the effect of policy change on the Czech pension scheme
using a sample of retired males aged 60 to 64 in 1995 and 1996. The author uses an age group
not subject to the earnings test to separate the effect associated with its implementation. Cor-
recting for sample selection, the results indicate that the earnings test decreased the labor supply
of the retired males affected by the policy change. The government’s net revenue from the in-
troduction of the earnings test was positive in 1996, but has decreased since. The positive effect
for the state budget has diminished as relatively more pensioners have been potentially affected
by the earnings test.


