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 BĚŽNÝ ÚČET V SRPNU VYKAZUJE MÍRNÝ SCHODEK  
 
Běžný účet platební bilance za srpen skončil s malým deficitem -0,7 mld. Kč. Po červencovém deficitu ve výši -30,1 mld. 
Kč si tak výrazně polepšil, i přesto však zůstává třetím nejhorším výsledkem v tomto roce. Meziročně se pak jedná o zlepšení 
o téměř 4,5 mld. Kč. Poměrně blízský odhad měl tentokrát medián trhu, který očekával schodek ve výši -3 mld. Kč. Rozptyl 
očekávání analytiků byl však veliký od odhadů mezi výrazným deficitem téměř -28 mld. Kč až po náš nejoptimističtější 
odhad přebytku 5 mld. Kč, který naznačovala zveřejněná statistika zahraničního obchodu za srpen.  

 

Obdobně jako v předchozích měsících tohoto roku, výkonová bilance obchodu se zbožím a službami vykazuje 
výrazný přebytek ve výši 25,6 mld. Kč. Znovu se tak potvrzuje, že slabší červencový výsledek bilance obchodu (9,7 
mld. Kč) byl spíše výjimkou. Meziročně se bilance obchodu zlepšila o téměř 17 mld. Kč.  
 
Deficit běžného účtu je tak v první řadě způsoben odlivem dividend, které byly vyplaceny v částce 22,8 mld. Kč. Velký 
nárůst také zaznamenala položka devizových rezerv, které tvoří 60,3 mld. Kč. Oproti červenci se tak jedná o nárůst 
okolo 33,5 mld. Kč. Projevují se tak aktivní intervence ČNB na finančním trhu s cílem plnit kurzový závazek. My 
očekáváme, že devizové rezervy ČNB do konce roku porostou až do výše 50 % českého HDP.  
 
I přes dnešní výsledek, výhledově očekáváme, že platební bilance bude vykazovat výrazné přebytky a celkový 
přebytek na tento rok by pak měl, podle naší prognózy, být v rekord-ní výši 92 mld. Kč. Tako částka odpovídá asi 2% 
českého HDP.  
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