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Česká republika 

Statutární město Prostějov 
 

Udělený rating 

Kategorie Moody’s Rating 

Výhled Stabilní 

Mezinárodní rating subjektu A1 

Národní rating subjektu Aa1.cz 

Základní ukazatele 

(k 31. prosinci) 2011 2012 2013 2014 2015 

Čistý přímý a nepřímý dluh/Provozní příjmy (%) 7,9 7,4 3,6 0 0 

Dluhová služba/Provozní příjmy (%) 0,1 0,1 0,1 0 0 

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%) 13,5 20,6 25,3 25,8 21,5 

Saldo rozpočtu/Celkové příjmy (%) -2,0 8,4 0,4 10,3 4,0 

Běžné transfery/Provozní příjmy (%) [1] 77,8 66,2 65,3 66,6 65,8 

Kapacita samofinancování  0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 22,1 20,1 28,2 24,4 22,7 

[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 

Zdůvodnění uděleného ratingu 

Rating statutárního města Prostějov na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní 
rating) vychází z jeho nulové zadluženosti a očekávaného bezdlužného financování investic 
města v nadcházejících dvou letech. Hodnocení rovněž zohledňuje uvážené řízení rozpočtu 
města vedoucí k přebytkovému hospodaření v posledních čtyřech letech a posílení jeho 
finančních rezerv. Ani plánované investiční projekty by neměly mít negativní dopad na 
finanční sílu města vzhledem k tomu, že budou buď finančně podpořeny z dotačních titulů 
nebo rozloženy do více let. 

 

Tato zpráva poskytuje podrobné 
vysvětlení ratingu statutárního města 
Prostějova a doporučuje se číst ji 
ve spojitosti s nejaktuálnějšími relevantními 
ratingovými informacemi, které je možné 
nalézt na stránkách společnosti Moody's. 

http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=189819
http://moodys.com/page/ataglance.aspx?orgid=600058336
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 MOODY’S PUBLIC SECTOR EUROPE 

Srovnání ratingů 

Ratingy českých měst se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni A1 jsou v současné době hodnoceny tři subjekty, včetně 
statutárního města Prostějov. Postavení města odráží jeho nulovou zadluženost a hrubý provozní výsledek (HPV) na úrovni mediánu 
českých subjektů s ratingem na úrovni A1. Na úrovni A2 je v současné době hodnoceno šest měst, které se od sebe liší hodnocením na 
národní úrovni 

Silné stránky 

» Solidní provozní přebytky hlavním zdrojem financování investic. 

» Kapitálové výdaje neohrožují finanční stabilitu města. 

» Přebytkové hospodaření posílilo hotovostní rezervy. 

» Nulová zadluženost města a jeho organizací. 

Slabé stránky 

» Pokles obyvatel negativně ovlivňuje příjmovou stránku rozpočtu. 

Ratingový výhled 

» Ratingový výhled je stabilní 

Co by mohlo rating – SNÍŽIT 

» Zhoršení provozních výsledků, které by ohrozilo kapacitu města financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů a vedlo k 
zadluženosti (celkový dluh/běžné příjmy) překračující dvoucifernou hodnotu, a/nebo vyčerpání hotovostních rezerv, by mohly mít 
negativní dopad na rating. 

 

Tato publikace neoznamuje změnu ratingu. Všechny publikace odkazující se na ratingové hodnocení lze nalézt na stránkách www.moodys.com v profilu každého 
subjektu pod záložkou “ratings”. Poslední změnu ratingu a historii změn lze také nalézt na těchto stránkách.  
 

http://www.moodys.com/
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Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

Rating statutárního města Prostějov je kombinací základního úvěrového hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) subjektu na 
úrovni a1 a střední pravděpodobnosti podpory ze strany centrální vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. 

Základní úvěrové hodnocení  

SOLIDNÍ PROVOZNÍ PŘEBYTKY HLAVNÍM ZDROJEM FINANCOVÁNÍ INVESTIC 

Provozní hospodaření města se vyznačuje solidními přebytky na úrovni 23 % běžných příjmů v posledních čtyřech letech. V roce 2015 
se provozní marže (hrubý provozní přebytek/běžné příjmy) mírně snížila na 21,5 % oproti 25,8 % vykázaných v předchozím roce, stále 
se však drží na velmi solidní úrovni. V následujících letech by město mělo udržet své provozní přebytky nad úrovní 20 % běžných příjmů 
zejména díky růstu národní ekonomiky. 

Příjmy z výherních hracích přístrojů zaznamenaly v roce 2015 nejvyšší přírůstky (9,5%ní nárůst oproti roku 2014). Výnosy ze sdílených 
daní, které představují hlavní zdroj běžných příjmů města (56 % v roce 2015), téměř stagnovaly vlivem nižší výnosnosti daně z přidané 
hodnoty (DPH). S ohledem na závazek vedení města nezvyšovat místní daně a poplatky bude hlavním tahounem růstu běžných příjmů 
pozitivní makroekonomický výhled (2,5%ní růst národní ekonomiky v roce 2016 dle odhadů Moody´s), který se odráží ve vyšší 
výtěžnosti sdílených daní. V současné době se jedná o změně zákona o rozpočtovém určení daní, která navrhuje zvýšit podíl místních 
samospráv na výnosu z DPH a zrušení motivačního podílu na dani z příjmů fyzických osob. Dopad na rozpočet Prostějova by byl velmi 
mírný (navýšení o necelých 4 mil. Kč dle propočtu Ministerstva financí).   

Vyšší růst provozních výdajů nad rámec běžných příjmů v roce 2015 je výsledkem rozhodnutí vedení města uvolnit svoji rozpočtovou 
politiku a věnovat více prostředků do oblasti školství, kultury a sportu. V současné době se Prostějov zaměřuje na vybavení školských 
zařízení, snížení energetické náročnosti městských budov a podporu sportovních klubů úspěšných ve vyšších soutěžích. Více prostředků 
směřovalo i na opravy a údržbu městského majetku. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NEOHROŽUJÍ FINANČNÍ STABILITU ROZPOČTU 

Kapitálové výdaje město směřovalo zejména na obnovu majetku. Kromě rekonstrukcí městských komunikací se jednalo i o masivní 
modernizaci školských zařízení ať již ve formě snižování energetické náročnosti budov, tak i investice do vnitřního a vnějšího vybavení. V 
roce 2016 město ve svém rozpočtu počítá s dalším zateplováním budov, regenerací sídlišť, rekonstrukcí komunikací a technické 
infrastruktury. Dále hodlá zatraktivnit město dalšími investicemi do sportovních zařízení a vybudováním nových parků s cílem zlepšit 
ovzduší ve městě. Převážná část finančně náročnějších investičních projektů bude realizována za podpory dotačních titulů státu nebo 
EU, čímž město udrží svoji vysokou míru samofinancování.  

Prostějov připravuje projekt výstavby nového krytého bazénu, která by měla být zahájena v roce 2017. Celkové náklady včetně 
parkoviště se odhadují na 120 mil. Kč. Přestože se jedná o poměrně výraznou investici, město má dostatečnou finanční rezervu na její 
krytí. 

PŘEBYTKOVÉ HOSPODAŘENÍ POSÍLILO HOTOVOSTNÍ REZERVY MĚSTA 

V roce 2015 skončilo hospodaření města s přebytkem ve výši 34 mil. Kč (4 % běžných příjmů) a Prostějov tak udržel přebytkové 
hospodaření, které dosahuje od roku 2012. Výrazný přebytek v roce 2014 (88 mil. Kč či 10,3 % běžných příjmů) byl dosažen především 
snížením investičních výdajů (o cca 45 mil. Kč), které byly přesunuty do rozpočtu roku 2015, a nižším příspěvkem společnosti Domovní 
správa, určeným na splátku dluhu. I přes toto snížení činily kapitálové výdaje slušných 24 % celkových příjmů.  

Vysoká kapacita Prostějova financovat své kapitálové výdaje z vlastních zdrojů rozpočtu vedla k výraznému posílení volných finančních 
prostředků. Na konci roku 2015 se jednalo o cca 40 % běžných příjmů (nárůst z 28 % v roce 2012). V následujících letech je možné 
očekávat mírné snížení hotovostních rezerv vzhledem k plánovaným investičním projektům, nicméně Moody‘s neočekává, že by tím 
došlo ke zhoršení kreditního profilu města. 
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NULOVÁ ZADLUŽENOST MĚSTA A JEHO ORGANIZACÍ 

Zadluženost statutárního města Prostějova se historicky pohybovala na nízké úrovni (v průměru méně než 5 % v letech 2010-14) v 
porovnání s ostatními městy hodnocenými v ČR. V posledních letech se jeho dluh skládal pouze z nízko úročené půjčky ze Státního 
fondu životního prostředí a nepřímo z bankovního úvěru městské společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. V roce 2014 Prostějov i 
městská společnost Domovní správa plně splatily své úvěrové závazky a dluh města se tak rovná nule.  

V následujících letech město ani městské společnosti neplánují využití úvěrů ani půjček. Původní záměr společnosti Domovní správa 
financovat vybudování kogenerační jednotky z úvěru se změnil a investice bude realizována externě. Město by za odebrané teplo mělo 
navíc ušetřit cca 10 % oproti současné situaci. 

POKLES OBYVATEL NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU 

Prostějov se již delší dobu potýká s odlivem obyvatel, což se negativně odráží jak v daňových příjmech, tak i dotacích. I když zatím 
mírné ztráty v daních jsou kompenzovány růstem národní ekonomiky, transfery na financování výkonu státní správy se drží v posledních 
třech letech na stejné úrovni (cca 50 mil. Kč) a to i přes navyšování mzdových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě. Prostějov tudíž 
navýšené výdaje hradí z vlastního rozpočtu.  

V poslední době se objevila myšlenka uskupení obyvatel na osamostatnění městského obvodu Vrahovice (cca 3 tisíce obyvatel), čímž 
by došlo k dalšímu propadu příjmů městského rozpočtu. Město by tak mohlo přijít o 5 % daňových příjmů. K takovému kroku je třeba 
svolat místní referendum, což umožní městu se na tuto situaci připravit. 

Zohlednění mimořádné podpory 

Moody's se ve svém hodnocení přiklání ke střední pravděpodobnosti mimořádné podpory ze strany vlády, přičemž zohledňuje úsilí 
centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých měst. Ve vztahu k městům dává vláda přednost spíše neintervenční 
politice, jak o tom svědčí i skutečnost, že vůči nim uplatňuje pouze všeobecný kontrolní dohled. Riziko, že by v souvislosti s 
hospodařením města mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem 
na přiměřenou zadluženost měst v ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry. 

Výstup z bodovací karty BCA 

V případě Prostějova je BCA vygenerované maticí na úrovni a3, ve srovnání s BCA a1 uděleným ratingovým výborem. Maticí 
vygenerované BCA na úrovni a3 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 3 (viz níže) na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje 
nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) systémové riziko na úrovni A1, které reflektuje rating státu (A1 stabilní).  

Třístupňový rozdíl je způsoben následujícími faktory: (1) sekce Ekonomické základny přiděluje městu nízké skóre v kategorii poměru 
regionálního HDP k celostátnímu HDP na obyvatele, což má podle našeho názoru jen omezený dopad na bonitu samospráv v 
podmínkách současného institucionálního rámce platného pro českou místní a regionální samosprávu; (2) není dostatečně zohledněna 
výrazná úroveň finančních rezerv; a (3) v bodovací kartě není zohledněn budoucí vývoj kreditního profilu města, který je založen na 
nulové zadluženosti a vysoké míře samofinancování kapitálových výdajů. 

Bodovací karta individuálního rizika a matice BCA - nástroje, které využívá ratingový výbor k hodnocení úvěrové a finanční 
důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahují soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se 
stanoví hodnoty základního úvěrového hodnocení. Ukazatele zachycené těmito nástroji poskytují dobrý statistický odhad pro 
posouzení síly subjektu jako takového. Všeobecně platí, že u subjektů s nejlepším hodnocením generovaným bodovací kartou se dá 
očekávat udělení vyššího ratingu. Odhadnutá základní úvěrová hodnocení vygenerovaná bodovací kartou však nenahrazují závěry 
ratingového výboru ohledně jednotlivých BCA a bodovací karta není maticí, která by automaticky udělovala nebo měnila tato 
hodnocení. Výsledky, které poskytuje bodovací karta, mají navíc jistá omezení: vzhledem k využívání historických dat se dívají do 
minulosti, zatímco ratingové hodnocení představuje názor na finanční sílu subjektu v současnosti a s výhledem do budoucna. K tomu 
přistupuje skutečnost, že omezený počet proměnných obsažených v těchto nástrojích nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší 
analýzy. 
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O Moody’s ratingu místních a regionálních samospráv 

Národní a mezinárodní ratingy 

Národní ratingové stupnice Moody’s (NRS) jsou vyjádřením relativní bonity emitentů a emisí příslušné země, a tím umožňují 
účastníkům trhu lépe rozlišit relativní rizika. NRS se odlišují od globálních ratingových stupnic v tom, že nejsou navzájem srovnatelné v 
celém spektru hodnocených subjektů agenturou Moody’s. NRS jsou navzájem srovnatelné pouze v rámci jedné země. NRS jsou 
označované indexem „.nn“, který naznačuje příslušnost k relevantní zemi, jako je tomu v případě indexu „.za“ pro Jižní Afriku. Bližší 
informace o přístupu Moody’s k národním ratingovým stupnicím jsou k nalezení v publikaci „Mapping National Scale Ratings from 
Global Scale Ratings“ zveřejněné v květnu 2016.  

Mezinárodní rating Moody’s udělovaný subjektům a emisím umožňuje investorům porovnat úvěrovou a finanční důvěryhodnost 
subjektu/emise se všemi ostatními na světě spíše než pouze v jedné zemi. Toto mezinárodní hodnocení zahrnuje všechna rizika 
vztahující se k dané zemi, včetně možné volatility ve vývoji její národní ekonomiky. 

Základní úvěrové hodnocení 

Základní úvěrové hodnocení (Baseline credit assessment – BCA) odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění 
mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády (státu). Smluvní vztahy a jakékoliv pravidelné dotační vztahy se státem jsou 
zohledněny v BCA, a proto je považujeme za součást hodnocení vlastní finanční síly dané samosprávy. 

Stupně BCA jsou vyjádřeny v alfanumerickém formátu s malými písmeny, které odpovídají alfanumerickým ratingovým stupňům na 
globální stupnici. 

Mimořádná podpora 

Mimořádná podpora je definována jako souhrn opatření, která by přijala podporující vláda, aby zabránila platební neschopnosti místní 
samosprávy. Tato podpora může mít různé podoby – od formální záruky až po přímou finanční výpomoc či zprostředkování jednání s 
věřiteli za účelem snadnějšího přístupu k finančním zdrojům. Mimořádná podpora je popisována jako "nízká" (0 – 30 %), "střední" (31 – 
50 %), "silná" (51 – 70 %), "vysoká" (71 – 90 %), nebo jako "velmi vysoká " (91 – 100 %). 

  

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_171508
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_171508
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Faktory ratingu 

Statutární město Prostějov 
Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta 

Body za dílčí 
faktor Hodnota 

Váhydílčích 
faktorů 

Dílčí faktory 
celkem 

Váhy 
faktoru Celkem 

Faktor 1: Ekonomická základna       

Regionální HDP na obyvatele/ 
celostátní HDP na obyvatele 9 77,77 70% 

 6,6 20%  1,32  
Volatilita ekonomiky  1  30% 

Faktor 2: Institucionální rámec       

Legislativa 1  50% 
3,0 20% 0,60 

Fiskální flexibilita 5  50% 

Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti       

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 1 23,27 12,5% 

1,0 30% 0,30 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 - 12,5% 

Likvidita 1  25% 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 - 25% 

Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 1 - 25% 

Faktor 4: Správa a řízení města          

Správa rizik a finanční řízení 1   

1,0 30% 0,30 Řízení investic a dluhu 1   

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1   

Posouzení individuálního rizika         2,52(3) 

Posouzení systematického rizika          A1 

Navrhované základní úvěrové hodnocení       a3 
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Finanční ukazatele 

Statutární město Prostějov 

v mil. Kč 2011  skut. % 2012  skut. % 2013  skut. % 2014  skut. % 2015  skut. % 

FINANČNÍ UKAZATELE 

Celkové příjmy [1] 1 067  767  793  852  854  

Celkové výdaje [2] 1 088  702  789  764  820  

           

Provozní příjmy           

Daňové příjmy 499 50,9 515 72,9 570 75,1 591 75,9 604 74,9 

  Sdílené daně 393 40,1 386 54,7 424 55,8 448 57,5 455 56,4 

     Daň z příjmů fyzických osob 110 11,2 110 15,6 119 15,7 122 15,6 126 15,6 

     Daň z příjmů právnických osob 85 8,6 92 12,9 97 12,8 107 13,8 111 13,8 

     DPH 198 20,2 185 26,1 207 27,3 219 28,1 218 27,0 

  Vlastní daňové příjmy a poplatky 65 6,6 93 13,2 106 13,9 104 13,4 106 13,1 

     Daň z nemovitostí 25 2,6 27 3,8 27 3,6 28 3,6 29 3,5 

     Místní poplatky 40 4,0 66 9,3 79 10,4 76 9,8 77 9,6 

  Daň z příjmů právnických osob za obce 23 2,3 21 3,0 22 2,9 20 2,6 24 3,0 

  Ostatní daňové příjmy 19 1,9 14 2,1 18 2,4 19 2,4 19 2,4 

Transfery 369 37,7 81 11,5 73 9,6 71 9,1 76 9,4 

Nedaňové příjmy 111 11,4 110 15,6 117 15,4 116 14,9 127 15,7 

Provozní příjmy celkem 979 100,0 707 100,0 759 100,0 779 100,0 807 100,0 

           

Provozní výdaje           

Personální výdaje 160 18,9 160 28,5 164 28,9 169 29,2 171 27,1 

Nákup služeb 287 33,8 274 48,8 283 50,0 288 49,9 321 50,7 

Poskytnuté dotace 398 46,9 123 21,9 115 20,2 117 20,2 140 22,1 

Úroky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ostatní provozní výdaje 3 0,3 5 0,8 5 0,8 4 0,7 1 0,1 

Provozní výdaje celkem 847 100,0 561 100,0 567 100,0 578 100,0 634 100,0 

           

Provozní výsledek bez dluhové služby 132   146  192  201  173  

Hrubý provozní výsledek [3] 132  145  192  201  173  

Čistý provozní výsledek [4] 131   144  191  200  173  
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Statutární město Prostějov 

v mil. Kč 
2011      
skut. % 

2012      
skut. % 

2013      
skut. % 

2014      
skut. % 

2015      
skut. % 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY           

Prodeje majetku 46 53,0 29 48,9 12 36,7 31 42,5 11 42,5 

Prodej nehmotného majetku 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Investiční dotace 41 47,0 31 50,8 21 63,3 42 57,5 34 57,5 

Ostatní 0 0,0 0 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,0 

Kapitálové příjmy celkem 87 100,0 60 100,0 33 100,0 73 100,0 47 100,0 

           

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           

Investice 210 87,2 100 71,2 189 85,0 165 88,5 182 88,5 

Nákup nehmotného majetku 30 12,6 34 24,0 28 12,7 20 10,6 0 10,6 

Investiční dotace 0 0,2 7 4,8 5 2,2 2 1,0 4 1,0 

Ostatní  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kapitálové výdaje celkem 241 100,0 141 100,0 222 100,0 186 100,0 186 100,0 

           

Kapitálový deficit/přebytek -153  -81  -189  -113  -139  

           

Saldo rozpočtu -21  65  3  88  34  

           

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI           

Vývoj zadluženosti           

Přijaté úvěry 0  0  0  0  0  

Splátky jistiny 1  1  1  1  0  

Změna zadluženosti[5] -1  -1  -1  -1  0  

           

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  -22  64  2  87  34  

           

Celkový dluh           

PŘÍMÝ DLUH 3 2,9 2 3,0 1 3,6 0 - 0 - 

Dlouhodobý 3 2,9 2 3,0 1    3,6  0 - 0 - 

NEPŘÍMÝ DLUH 100 96,4 61 97,0 26 96,4 0 - 0 - 

Poskytnuté záruky  25 24,1 11 17,3 0 - 0 - 0 - 

     z toho finančně soběstačným 
společnostem 25 24,1 11 17,3 0 - 0 - 0 - 

Zadluženost městských společností 1 0,7 0 - 0 - 0 - 0 - 

     z toho finančně soběstačných společností 1 0,7 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ostatní 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

CELKOVÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH 103 100,0 63 100,0 27 100,0 0 - 0 - 

           

ČISTÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH[6] 78 75,2 52 82,7 27 100,0 0 - 0 - 
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Statutární město Prostějov 

 2011 skut. 2012 skut. 2013 skut. 2014 skut. 2015 skut. 

ZÁKLADNÍ UKAZATELE      

Rozpočtové ukazatele      

Míra růstu celkových příjmů[1] (%) -10,1 -28,1 3,3 7,5 0,2 

Míra růstu celkových výdajů[2] (%) -4,0 -35,5 12,4 -3,2 7,2 

Celkové příjmy na obyvatele v Kč 23 704 17 305 17 879 19 259 19 305 

Celkové výdaje na obyvatele v Kč 24 180 15 843 17 803 17 277 18 529 

Celk.daňové příjmy/celk.příjmy (%) 46,8 67,2 71,9 69,4 70,7 

Běžné přijaté dotace/celkové příjmy (%) 75,2 65,0 65,2 65,8 66,1 

Celk. poskytnuté dotace/celk. výdaje (%) 36,6 18,4 15,1 15,5 17,6 

Fin. deficit/přebytek v % celk. příjmů -2,0 8,4 0,4 10,3 4,0 

Provozní rozpočet      

Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 91,8 92,1 95,8 91,4 94,5 

Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 77,9 79,9 71,8 75,6 77,3 

Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 50,9 72,9 75,1 75,9 74,9 

Běžné dotace/provozní příjmy (%) 77,8 66,2 65,3 66,6 65,8 

Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje (%) 46,9 21,9 20,2 20,2 22,2 

Provozní výsledek bez dluhové služby/provoz. příjmy (%) 13,5 20,6 25,3 25,8 21,5 

Hrubý provoz.výsledek/provoz.příjmy (%) 13,5 20,6 25,3 25,8 21,5 

Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 13,4 20,4 25,2 25,7 21,5 

Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy (%) -2,2 9,2 0,4 11,3 4,3 

Kapitálový rozpočet      

Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 8,2 7,9 4,2 8,6 5,5 

Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 22,1 20,1 28,2 24,4 22,7 

Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 46,6 50,4 62,8 57,3 71,7 

Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 54,4 102,5 86,1 107,2 93,0 

Zadluženost      

Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) -25,0 -32,7 -47,5 -100,0 - 

Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v Kč 1 728 1 180 620 0 0 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 7,9 7,4 3,6 0 0 

Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) 0 0 0 0 0 

Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0 0 0 0 0 

Dluhová služba/provozní příjmy (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

[1] Bez přijatých úvěrů 

[2] Bez splátek jistin 

[3] Po splátkách úroků 

[4] Po splátkách jistiny a úroků 

[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 

[6] Bez úvěrů finančně soběstačných společností 
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Související dokumenty agentury Moody’s 

Metodologie: 

» Regionální a místní samosprávy, leden 2013 (178551) 

» Mapping National Scale Ratings from Global Scale Ratings, květen 2016 (189032) 

Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz. Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, dostupná může být i 
aktuálnější verze. Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám. 
 

 

  

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_178551
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_189032
http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=189819
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dle zákonů Spojených států. MJKK a MSFJ jsou úvěrové ratingové agentury registrované u japonského Úřadu pro finanční služby (Financial Services Agency) a jejich registrační čísla Komisaře 
Úřadu pro finanční služby (Ratingy) jsou č. 2, resp. č. 3 . 

MJKK, resp. MSFJ, tímto oznamují, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a 
prioritních akcií hodnocených MJKK, resp. MSFJ, souhlasila před přidělením ratingu s tím, že uhradí MJKK, resp. MSFJ, za jimi provedené posouzení a ratingové služby poplatky v rozmezí od 
200 000 JPY do přibližně 350 000 000 JPY. 

MJKK a MSFJ také dodržují zásady a postupy za účelem vyhovění japonským právním předpisům. 

 

http://www.moodys.com/
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