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  Běžný účet v červnu – v mírném deficitu 
 
Běžný účet platební bilance ČR vykázal v červnu mírný deficit 0,25 mld. Kč. Trh 
čekal deficit 7 mld. Kč. Podobně jako v květnu dokázala bilance běžného účtu překvapit 
pozitivně. 
 
Za pozitivním překvapením podle mého názoru stojí zejména vysoký přebytek obchodní bilance, 
který v metodice ČNB dosáhl 26,7 mld. Kč, což je letos druhý nejlepší výsledek. Spolu 
s přebytkem bilance služeb ve výši 0,5 mld. Kč to vytvořilo slušný základ pro takřka vyrovnanou 
bilanci běžného účtu v červnu. V červnu odteklo z ČR 20,4 mld. Kč dividend. Bilance výnosů a 
transferů skončila v deficitu 32,5 mld. Kč. 
 
Určitou kaňkou na dnes zveřejněném výsledku je deficit bilance přímých zahraničních investic ve 
výši 37,7 mld. Kč. Letos se jedná o první měsíční deficit bilance přímých investic. Doufejme tedy, 
že se jedná jen o výjimku z řady. Otázka je, jestli se nejedná o efekt sankcí mezi EU a Ruskem, 
pak by se jednalo o dlouhodobější záležitost. 
 
Portoliové investice už třetí měsíc v řadě vykazují deficit (v červnu -38,9 mld. Kč) kvůli vysokým 
cenám dluhopisů a pro investory příliš úzkém českém akciovém trhů odliv prostředků pryč z ČR. 
Domácí investoři hledají zajímavější příležitosti v zahraničí a české dluhopisy ani akcie nejsou 
příliš atraktivní pro zahraniční investory. 
 
Devizové rezervy ČNB vzrostly o 15,1 mld. Kč. Saldo chyb a opomenutí činilo16,1 mld. Kč. 
 
Příznivý vývoj v platební bilanci od počátku roku nám dává dost důvěry věřit 
v první přebytek běžného účtu platební bilance v historii ČR.  
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