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Metodický list  

PLATEBNÍ BILANCE  

I. Definice a obsah  

Platební bilance je statistický výkaz, který systematickým způsobem zachycuje 
ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové 
období. Základní struktura platební bilance vycházející z Příručky k sestavování platební 
bilance MMF (5.vydání, 1993) zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet, jehož součástí 
jsou devizové rezervy. Pro analytické účely je změna devizových rezerv vykazována 
odděleně od finančního účtu. Při sestavování měsíční platební bilance jsou devizové 
rezervy zahrnuty do finančního účtu.  

Běžný účet zachycuje toky zboží (vývoz a dovoz) a služeb (příjmy a výdaje z 
dopravních služeb, cestovního ruchu a ostatních obchodních a neobchodních služeb), 
výnosy z kapitálu, investic a práce (úroky, dividendy, reinvestované zisky, pracovní 
příjmy) i kompenzující položky k reálným a finančním zdrojům poskytnutým či získaným 
bez protihodnoty (běžné převody).  

Kapitálový účet tvoří převody kapitálového charakteru související s migrací 
obyvatelstva, promíjením dluhů, vlastnickými právy k fixním aktivům (např. investiční 
granty) a převody nevyrobených, nefinančních hmotných aktiv (např. půda - pozemky pro 
zastupitelské úřady) a nehmotných práv (patenty, licence, autorská práva aj.).   

                      V bilanci běžného účtu (běžné převody) a kapitálového účtu po vstupu České  
            republiky do Evropské unie zaujímají významné postavení dotace a odvody prostředků  
            ve vztahu k rozpočtu Evropské unie.  
                     

Finanční účet zahrnuje transakce spojené se vznikem, zánikem a změnou 
vlastnictví finančních aktiv a pasiv vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních 
subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje informace o finančních (kapitálových) tocích v 
členění na přímé investice (základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál), 
portfoliové investice majetkového a dluhového charakteru, finanční deriváty a ostatní 
investice dělené z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé a členěné podle 
základních sektorů (ČNB, obchodní banky, vláda a ostatní sektory), pod něž spadají 
dodavatelské a bankovní úvěry, půjčky, depozita, členské podíly v mezinárodních 
neměnových organizacích aj.  

Devizové rezervy představují zahraniční aktiva ČNB (vklady v zahraničních 
bankách, poskytnuté úvěry, zásoba zahraničních cenných papírů, zlata a valut, SDR, 
rezervní pozice u MMF), která jsou snadno mobilizovatelná především jako zdroj 
přímého financování platební nerovnováhy i nepřímé regulace velikosti této nerovnováhy 
prostřednictvím intervencí na devizovém trhu.  

 
Chyby a opomenutí jsou dopočtovou položkou mezi výsledným saldem běžného, 

kapitálového a finančního účtu na jedné straně a změnou devizových rezerv na straně 
druhé, představují saldo neidentifikovaných toků na běžném, kapitálovém a finančním 
účtu.  

 Spolu se souhrnnou platební bilancí je publikováno i její  podrobnější členění 
z hlediska věcné, sektorové a časové struktury. Podrobnější členění platební bilance 
vychází z Příručky k sestavování platební bilance MMF (5.vydání, 1993) které dále 
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rozvádí zejména v oblasti běžného účtu Rozšířená klasifikace bilance služeb 
(MMF1996). Ta se stala základem pro publikaci Příručky ke statistice zahraničního 
obchodu se službami vydané mezinárodními institucemi (OSN, Evropská komise, MMF, 
OECD, UNCTAD a Světová obchodní organizace) v roce 2002. Oba dokumenty byly 
revidovány v roce 2010 v souvislosti s přípravou nové Příručky k sestavování platební 
bilance MMF – 6. edice. 

 
 
II.  Zdroje a metodika zjišťování  

Zdroje dat pro sestavování platební bilance: 
a) statistické výkazy a přehledy 
 
-  statistika zahraničního obchodu ČSÚ – národní pojetí 

           -   statistický výkaz ČSÚ o zahraničním obchodu se službami 
     

-  výkazy bank a nebankovních subjektů  
Měsíční výkaz o vybraných devizových a korunových inkasech a platbách  
Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici ČNB a obchodních bank  
Měsíční specifikace vládních úvěrů  

           Čtvrtletní výkaz o zahraničních aktivech a pasivech podniků  
 Měsíční výkazy o cenných papírech podle jednotlivých cenných papírů na vlastní a cizí 
            účet 
 
         b) statistické šetření v oblasti přímých investic (roční) 

  
  c) výstupy z údajů získávaných v rámci oznamovací povinnosti podle devizového zákona  

 (nákup a prodej cizí měny v nebankovních směnárnách, inkasa a úhrady týkající se 
přímých investic v zahraničí a v tuzemsku, finančních úvěrů, operací s cennými papíry 
aj.)  
 

         d) doplňující informace od obchodních bank a z různých útvarů ČNB  
 

  e) informace (pravidelné i na vyžádání) od Českého statistického úřadu, Ministerstva práce 
      a sociálních věcí ČR, Ministerstva financí ČR, Burzy cenných papírů Praha a   
     Centrálního depozitáře cenných papírů a dalších subjektů v rámci podnikové  
     sféry  
 
f)  informace z médií 
 
g) vlastní propočty ČNB 
 

Oprávnění vyžadovat informace potřebné pro sestavení platební bilance (od bank a 
poboček zahraničních bank a od jiných osob, které jsou finančními institucemi nebo v nichž 
má banka kvalifikovanou účast anebo příslušnými informacemi disponují) vyplývá z 
ustanovení zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. V 
devizovém zákoně č. 219/1995 Sb. je stanovena oznamovací povinnost pro nebankovní 
subjekty pro vybrané operace finančního účtu.  



Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka 

 
III. Členění  

Platební bilance má základní členění na běžný účet, kapitálový účet, finanční 
účet, chyby a opomenutí a devizové rezervy. Každá položka má podrobnější členění 
blíže viz odstavec 1 metodiky.  

Platební bilance je sestavována v Kč měsíčně. Počínaje údaji za leden 2003 
Česká národní banka zveřejňuje základní položky platební bilance za jednotlivé měsíce 
ve struktuře požadované Evropskou centrální bankou.  

Platební bilance je publikována kromě Kč i v EUR a v USD; pro kursový přepočet 
je používán průměrný kurs za vykazované období. Měsíční data jsou zveřejňována 
pouze v Kč.  

 
IV. Způsob výpočtu  

Základní principy (konvence) dodržované při sestavování platební bilance:  

- podvojnost záznamu, tj. každá transakce je zachycena dvěma zápisy o stejných 
hodnotách jednou jako příjem (kredit) a podruhé jako výdaj (debet), -zachycování 
pouze transakcí mezi rezidenty a nerezidenty, přičemž pro určení rezidence je 
rozhodující ekonomický zájem účastníků transakce,  

    - zaznamenávání transakcí v době vzniku, přeměny, výměny, převodu nebo zániku    
          ekonomické hodnoty, u pohledávek a závazků při změně vlastnictví (princip časového  
          rozlišení),  

- oceňování transakcí tržními cenami (nejsou-li tržní ceny k 
dispozici, lze použít účetní hodnoty),  

-zaznamenávání ekonomických transakcí -jednak transakcí 
spojených s převodem finančních prostředků, jednak takových, 
jejichž uskutečnění není spojeno s finanční úhradou, 

- změny, které nepředstavují transakce (např. vlivy pohybu kursu, 
cen apod.), nejsou zachycovány.  

V platební bilanci jsou transakce zaznamenávány u běžného a 
kapitálového účtu na obratovém principu (jako vývoz a dovoz, 
resp. příjmy a výdaje) a v případě všech položek finančního účtu 
jako transakce očištěné o vlivy kurzového a cenového vývoje, a 
ostatních netransakčních změn stavů.  

Transakce zachycené v platební bilanci, které byly uskutečněny v cizích měnách, se na 
Kč přepočítávají kursem platným v době transakce, příp. průměrným kursem za vykazované 
období.  
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V. Změny metodiky a obsahu  

Platební bilance zachycuje transakce ve směnitelných měnách; od zavedení 
směnitelnosti Kč k 1.10.1995 zachycuje rovněž transakce uskutečňované ve vztahu k zahraničí 
v Kč.  

Údaje o obchodní bilanci jsou od vstupu České republiky do Evropské unie  vykazovány 
v tzv. národním pojetí statistiky zahraničního obchodu ČSÚ pro potřeby statistiky platební 
bilance a statistiky národních účtů ČSÚ. Údaje o vývozech a dovozech jsou dále 
doplněny o transakce, které statistika zahraničního obchodu nepokrývá. Jedná se o: 

  
a) dovozy zboží nakupovaného tuzemskými subjekty přímo v zahraničí (v přístavech, na 

letištích apod.); 
b)   o dovozy zboží nízké (podlimitní) hodnoty prostřednictvím zásilkových služeb (Česká 

pošta);  
c) odhady vlivu šedé ekonomiky na vývozy a dovozy zboží (pašování zboží) 
  

Od roku 1998 jsou v běžném účtu platební bilance (v bilanci výnosů) zaznamenávány 
reinvestice zisku spojené s tuzemskými investicemi v zahraničí i zahraničními v České 
republice s korespondující protipoložkou ve finančním účtu (v přímých investicích).  
Od roku 2000 jsou v platební bilanci vykazovány finanční deriváty.  

Od roku 2001 jsou úvěrové vztahy (půjčky, dodavatelské úvěry) mezi investory a jejich 
majetkovými účastmi z ostatních investic zařazeny  pod přímé investice (ostatní kapitál).  

 
Měsíční platební bilance je publikovaná jako předběžná v termínech stanovených ECB 

(cca 35 pracovních dní po skončení vykazovacího období). Čtvrtletní platební bilance se 
zveřejňuje podle publikačního harmonogramu ČNB (cca 65-70 kalendářních dní  po 
skončení vykazovaného období) koordinovaného s harmonogramem ČSÚ na  zveřejňování 
údajů zahraničního obchodu a statistiky národních účtů. Revize platební bilance se řídí 
zásadami revizní politiky stanovenými Eurostatem pro oblast statistiky platební bilance. 
Publikování konečné verze platební bilance navazuje na zveřejnění definitivních údajů o 
obchodní bilanci Českým statistickým úřadem a výsledky ročního šetření ČNB v oblasti 
přímých investic.  

 
 
VI. Vykazující subjekty  

Odbor platební bilance v rámci sekce statistiky České národní banky sestavuje platební 
bilanci z podkladů obchodní bank, podnikové sféry, centrálních úřadů a institucí.  

 
 


