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Tisková zpráva 
 

Liberec získal pozitivní ratingové hodnocení 
 
 
 
LIBEREC – 29. dubna 2009 udělila agentura Moody’s Investors Service Statutárnímu městu 
Liberec národní rating. Hodnocení je na vysoké úrovni a Liberec je podle této renomované světové 
agentury stabilním obchodním partnerem. 
 

Agentura Moody’s Investors Service provedla hloubkovou analýzu hospodaření města a veškerých 
finančních toků. „Jsem velice potěšen, že takto významná společnost zabývající se ratingovou 
oblastí ohodnotila Liberec jako spolehlivého a silného partnera,“ uvedl liberecký primátor Jiří 
Kittner a dodal, že hodnocení Aa2.cz je třetím nejlepším výsledkem, kterého je vůbec možné na 
stanovené stupnici dosáhnout. Pro Liberec to znamená jediné: jeho pozice ve finančních a 
obchodních kruzích je silná, a to i přes různá dříve publikovaná hodnocení vydávaná celou řadou 
méně či více kvalifikovaných hodnotitelů. 

„Kromě vyžádaného ratingu, který si subjekt zaplatí, existuje i tzv. nevyžádaný rating (označovaný 
pi – public information). Na rozdíl od oficiálního ratingu tento zpracovává nezávislá agentura na 
základě veřejně dostupných zdrojů, jako jsou finanční výkazy, výroční a tiskové zprávy atd. Tento 
druh ratingu není tolik vypovídající a není možné ho používat jako komparsní ukazatel mezi 
jednotlivými subjekty,“ uvádějí oficiální materiály společnosti Moody’s. Liberec je však nyní 
nositelem oficiálního ratingu, který je důležitým ukazatelem pro tuzemské i nadnárodní partnery 
v oblasti finančnictví.  

„Analytici byli v kontaktu s naším rozpočtem poměrně dlouhou dobu. Je tak možné říci, že jej velmi 
podrobně znají. Mají dokonalý přehled o situaci na účtech města, finančních tocích i našich 
závazcích. Pro udělení ratingu bylo také nutné přihlédnout k očekávanému vývoji ekonomiky jako 
celku, a právě současná ne příliš stabilní situace na světových trzích je ve výroku odborníků 
vyzdvižena jako jeden z důležitých faktorů pro dlouhodobé hledisko,“ říká Jiří Kittner. Často 
diskutovanou otázkou jsou také městské dluhy, které podle Moody’s dosahují průměrné úrovně. 
„Ano, po započtení závazků městských společností je sice zadluženost vyšší, ale tyto závazky plní 
samotné městské společnosti. Chápu, že pro účely ratingu je nutné zohlednit i tyto dluhy, avšak na 
finanční situaci města se tyto skutečnosti takřka neprojevují,“  míní liberecký primátor. A jeho 
slova potvrzuje i vysoká úroveň uděleného ratingu. Pokud by totiž byla výše zadluženosti chápána 
jako nezdravá, pak by metodika poskytovatele úvěrových ratingů nedovolila analytikům tak vysoké 
hodnocení. „Je třeba si uvědomit, že ratingová stupnice se skládá z dvaceti úrovní. To, že Liberec 
dosáhl na třetí nejlepší, je nepochybně velký úspěch,“ uzavřel primátor. 
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