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 BĚŽNÝ ÚČET V LISTOPADU VYKÁZAL MENŠÍ PŘEBYTEK ZÁSLUHOU DIVIDEND 
 

Podle statistiky ČNB běžný účet platební bilance vykázal v listopadu přebytek ve výši 4,6 mld. Kč. S ohledem na 
rekordní listopadový přebytek zahraničního obchodu jsme očekávali také výrazný přebytek běžného účtu a to 9 mld. 
Kč. Náš odhad byl téměř v souladu s mediánem trhu, který prognózoval přebytek ještě o 0,5 mld. Kč větší. Meziročně 
se jedná o mírné zhoršení bilance běžného účtu (o 0,4 mld. Kč), které lze připsat vyššímu objemu vyplacených 
dividend.  
 
Dividendy byly v listopadu podle údajů ČNB vyplaceny v celkové výši 13,4 mld, což je o 1,1 mld. Kč méně než v roce 
2015. Za prvních jedenáct měsíců bylo v roce 2016 vyplaceno na důchodech z přímých investic o 8 mld. méně než za 
stejné období roku 2015.  
 
Bilance zboží a služeb vykazovala přebytek 26,7 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 2,9 mld. Kč.  
 
Příjmy z rozpočtu EU činily 0,4 mld. Příliv přímých zahraničních investic v listopadu v porovnání s rokem 2015 vzrostl o 
13 mld. Kč. Devizové rezervy, které se zvýšily o 29,1 mld. Kč, poukazují na relativně nízkou aktivitu ČNB na 
devizovém trhu v listopadu. V porovnání s říjnem poklesl objemu intervencí o více než 93 mld. Kč. Důvodem byly 
především snížená aktivita spekulantů na evropských trzích po vyhlášení výsledků amerických voleb.  V listopadu se 
také meziročně snížilo saldo portfoliových investic (o 4,5 mld. Kč), zahraniční investoři nakoupily dluhopisy ve výši 15, 
9 mld. Kč.  
 
Vzhledem k tomu, že spotřebitelská inflace v prosinci dosáhla hladinu inflačního cíle ČNB a tlaky na posílení české 
měny se opět zvyšují, očekáváme, že se objem intervencí ČNB se v příštích měsících bude výrazně zvyšovat.  
 
Za prvních jedenáct měsíců je běžný účet platební bilance v přebytku ve výši téměř 104,5 mld. Kč. Celkový přebytek 
běžného účtu na rok 2016 by pak měl dosáhnout rekordní úrovně 113 mld. Kč, což odpovídá asi 2,4% českého HDP. 
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