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teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – 
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  Platební bilance pod vlivem sezónního odlivu dividend 
 
Běžný účet platební bilance se v květnu obrátil do deficitu ve výši 3,4 mld. Kč 
vlivem vyplacených dividend ve výši 31,6 mld. Kč. V dubnu přitom vykázal přebytek 
ve vši 20,6 miliard korun. Odliv dividend se špatně prognózuje, jak i naznačuje široký rozptyl 
odhadů analytiků: od -16,8 do +15,0 miliard Kč. Průměr odhadů byla nula. Náš odhad mířil na -
8 miliard korun. Dnešní výsledek nelze brát jako zklamání, vývozní výkonost české 
ekonomiky zůstává silná: přebytek v obchodě se zbožím a službami zůstává nad 30 miliardami 
korun měsíčně. Loni to bylo cca 26 miliard.  
 
Odliv dividend je přirozeným důsledkem „dozrávání“ zahraničních investic. Jakmile zahraniční 
investor přestane do podnikání investovat, začne inkasovat zisky, kvůli kterým se pro investici 
rozhodl. Jak česká ekonomika roste, firmám se daří a jejich zisky rostou. Proto i letos můžeme 
čekat nárůst odlivu dividend z ČR. Květnový odliv zisků dosáhl letošního maxima a je 
zároveň nejvyšší od září 2014.   
 

Běžný účet v květnu zaznamenal další příliv peněz z EU fondů (jak se stát snaží na poslední chvíli 
dočerpat prostředky z předchozího programového období) ve výši 3,4 miliardy korun a poprvé 
byly čerpány prostředky z nového programového období 2014-20.  
 
Dobrou zprávou je i příliv peněz z ekonomiky přes finanční účet. Ten po pětiměsíční pauze opět 
vykázal přebytek (ve výši 22 miliard korun). Důvodem byly krátkodobé půjčky u zahraničních 
bank, nákupy českých vládních dluhopisů do rukou zahraničních investorů (cca 12 miliard) a 
v poslední řadě i zahraniční investice (+8,8 miliard). V případě zahraničních investic šlo ale z 83 
% o reinvestovaný zisk a ne o příliv nových investic. 
 
I letos, podruhé v historii ČR, vykáže běžný účet platební bilance přebytek okolo 30 miliard 
korun. Česká ekonomika je i přes značné odlivy dividend a jiných výnosů ze zisků schopna díky 
velmi dobré vývozní výkonnosti vytvářet přebytky na běžném účtu. Méně příznivou zprávou je 
očekávaný odliv kapitálu přes finanční účet i přes příznivý výsledek v květnu. Letos 
čekáme prohloubení deficitu finančního účtu o pár desítek miliard korun na cca 60 miliard. Zpráv 
o rozšíření stávajících zahraničních investic (viz. oznámení japonské skupiny JTEKT či 
tchajwanského Foxconnu) či zcela nových investic (Amazon, korejské společnosti Nexen Tire) 
bychom potřebovali více. Nízké domácí úrokové sazby a mělký akciový trh mnoho zahraničního 
kapitálu do ČR nepřitáhne..  
 
Údaje za platební bilanci nic nemění na hodnocení vývoje české ekonomiky. Proto koruna 
bude dnešní číslo ignorovat. 
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