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  Běžný účet platební bilance je opět v plusu 
 
Po červnovém deficitu se běžný účet platební bilance vrátil do přebytku 4,1 mld Kč. Trh 
v průměru čekal deficit 7 mld Kč, náš odhad ukazoval vyrovnanou bilanci. Meziroční zlepšení 
tak činí 17 mld Kč.  
 
Červencový běžný účet býval tradičně v mínusu. Rekordní přebytky obchodní bilance 
dohromady s meziročním snížením odlivu dividend však drží běžný účet v plusu.  
 
Překvapení trhu o zhruba 11 mld Kč přesto není až tak významné, už když vezmeme v potaz 
revizi červnového výsledku z -3,2 mld Kč na –12,8 mld Kč a také fakt, že saldo chyb a 
opomenutí činilo v červenci téměř 20 mld Kč.  
 
Za relativně vysokým deficitem na finančním účtu ve výši 40 mld Kč stojí především změna 
pozice bank vůči zahraničí, která vedla k odlivu kapitálu ve výši 32,3 mld. Kč, vlivem snížení 
krátkodobých závazků bank vůči zahraničí. 
 
Devizové rezervy se v červenci zvýšily o 5,5 mld Kč. 
 
Vývoj platební bilance je i nadále příznivý, ale dnešní údaj by na českou korunu měl mít na kurz 
české koruny minimální dopad, ačkoliv krátce po zveřejnění jsme viděli drobné posílení koruny 
na EUR/CZK 25,76. V té době ovšem mírně posiloval i polský zlotý a maďarský forint. 
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