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RATINGOVÁ ZPRÁVA

Aktualizace reflektující nedávnou změnu ratingu na A1

14. října 2019

Shrnutí

Update

Kreditní profil Jihomoravského kraje (A1/Aa2.cz stabilní) odráží stabilní provozní výsledky, nízkou
zadluženost, solidní likviditu a střední míru pravděpodobnosti, že vláda České republiky (Aa3
stabilní) poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Solidní
provozní hospodaření je úzce napojeno na růst národní ekonomiky, přičemž obezřetné řízení
rozpočtu pomůže dále udržet velmi dobrou kapacitu financování kapitálových výdajů z vlastních
zdrojů.
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Jihomoravský kraj (Česká republika)

Kreditní profil Jihomoravského kraje (JMK) je však omezen výraznou závislostí na běžných
transferech od centrální vlády. Tyto dotace společně se sdílenými daněmi představují 98 % všech
provozních příjmů, čímž omezují rozpočtovou flexibilitu kraje.
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Provozní hospodaření zůstane solidní, doprava bude představovat dluhovou zátěž v roce
2019
Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) - levá osa
Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) - levá osa
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Ratingový výhled

Stabilní výhled ratingu odráží stabilní výhled ratingu státu. Výhled také reflektuje institucionální, makroekonomické a finanční vazby na
centrální vládu a předpoklad Moody’s, že finanční a dluhové ukazatele města zůstanou stabilní či se dokonce zlepší během následujících
12 až 18 měsíců.

Co by mohlo rating – ZVÝŠIT
Zvýšení ratingu České republiky by mohlo mít pozitivní dopad na ratingu, pokud by se finanční situace kraje významně nezhoršila.

Co by mohlo rating – SNÍŽIT

I když je to nepravděpodobné, vzhledem k nedávné aktualizaci, zhoršení suverénního úvěrového profilu by mohlo mít za následek tlak
na snížení ratingu. Zhoršení hrubého provozního přebytku společně s poklesem likvidity a růstem zadlužení by mohly vést k tlaku na
současný rating.

Základní ukazatele
Tabulka 1

Jihomoravský kraj
(k 31. prosinci)

2014

2015

2016

2017

2018

Čistý přímý a nepřímý dluh/Provozní příjmy (%)

20,0

17,6

15,0

11,9

11,3

Splátky úroků/Provozní příjmy (%)

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%)

7,3

5,0

7,5

9,9

8,3

Saldo rozpočtu/Celkové příjmy (%)
Běžné transfery/Provozní příjmy (%) [1]
Kapacita samofinancování
Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%)

0,3

-3,4

0,4

4,4

1,5

96,4

96,9

97,4

97,6

98,0

1,0

0,8

1,0

1,6

1,1

13,7

14,2

12,2

7,3

10,8

[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně
[2] Kapacita samofinancování = (hrubý provozní výsledek + kapitálové příjmy) / kapitálové výdaje
Zdroj: Jihomoravský kraj, Moody’s Investors Service

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu
Dne 8. října 2019 jsme zvýšili rating Jihomoravského kraje na A1/Aa2.cz z A2/Aa3.cz a změnili výhled ratingu na stabilní z pozitivního.
Změna ratingu vyplývá ze zlepšení kreditního profilu Jihomoravského kraje skrze solidní provozní hospodaření, snižující se zadlužení a
nárůst likvidních rezerv. Tato ratingová změna rovněž následuje zesílení kreditního profilu České republiky zachyceného naším
zlepšením ratingu České republiky na Aa3 z A1 a změnou výhledu na stabilní z pozitivního ze dne 4. října 2019
Kreditní profil Jihomoravského kraje vyjádřený ratingem A1/Aa2.cz 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
STABILNÍ PROVOZNÍ HOSPODAŘENÍ

Provozní hospodaření Jihomoravského kraje se v roce 2018 mírně zhoršilo v důsledku zvýšení mezd a souvisejících výdajů plynoucích z
utaženého trhu práce v České republice. Tento negativní faktor byl částečně kompenzován růstem daňových příjmů ze sdílených daní.
To vedlo k tomu, že hrubá provozní marže JMK poklesla na 8,3 % provozních příjmů v roce 2018 z 9,9 % v roce 2017, což je lehce pod
průměrem ostatních krajů České republiky (10,4 % provozních příjmů v roce 2018).
Očekáváme, že v důsledku pokračujícího reálného růstu národní ekonomiky (dle odhadů Moody´s ve výši 3 % v roce 2019, respektive
2,5 % v roce 2020) porostou daňové příjmy Jihomoravského kraje v období 2019-20 tempem okolo 5 % ročně. Jihomoravský kraj má
díky současnému nastavení rozpočtového určení daní jedny z nejnižších daňových příjmů na obyvatele mezi českými kraji. Vedení kraje
se snaží prosadit změnu v národní legislativě, nicméně díky negativnímu stanovisku ostatních krajů a centrální vlády změnu v období

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.
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2019-20 neočekáváme. Pozitivní vliv na provozní výsledek bude mít chystaná změna financování sociální péče, která by měla snížit
výdaje kraje o 300 mil. Kč a bude implementována od roku 2023.
SILNÁ KAPACITA SAMOFINANCOVÁNÍ

V období 2016-18 kumuloval Jihomoravský kraj rozpočtové přebytky, které vytvořily finanční polštář v objemu 1,8 mld. Kč. Kapitálové
výdaje Jihomoravského kraje se meziročně zvýšily na 2,4 mld. Kč (10,8 % celkových výdajů) v roce 2018, když kraj masivně investoval
zejména do rekonstrukcí silnic a škol. Celkový přebytek kraje tak v roce 2018 poklesl na 1,5 % celkových příjmů z 4,4 % dosažených
v roce 2017.
Očekáváme, že silná investiční aktivita bude pokračovat i v roce 2019. Investiční plán pro roky 2019-20 se soustředí zejména na oblast
dopravy. Kromě nákupu vlakových souprav, jež by měly nahradit zastaralou flotilu Českých drah (Baa2 stabilní), která v současné chvíli
obsluhuje část regionálních tratí, chce JMK investovat i do rekonstrukce silniční infrastruktury za co největšího využití prostředků
z fondů Evropské unie (Aaa stabilní) v programovém období 2014-20. I investice do vzdělání (534 mil. Kč), zdravotnictví (446 mil. Kč) a
sociální péče (233 mil. Kč) zůstávají vysoko na seznamu priorit kraje.
Zrychlení využití investičních dotací z Evropské unie a centrální vlády umožní kraji částečně financovat své investiční potřeby. Obdobně
jako v období mezi lety 2014-18, kdy investiční dotace pokryly 44 % podílu JMK očekáváme, že poměr investičních transferů zůstane
stabilní až do roku 2020. Během současného programového období může kraj využít dotace až do celkové výše 1,6 mld. Kč, zejména na
opravu silnic. Kromě dalších projektů plánuje kraj žádat o dotace ve výši téměř 600 mil. Kč na vzdělávání a zdravotní péči. Úspěšné
přidělování finančních prostředků EU však závisí do značné míry na připravenosti navržených projektů mezi konkurenčními žadateli, jako
jsou například ostatní kraje, města či veřejné organizace.
Systém financování za pomoci investičních dotací, které jsou přidělovány až po dokončení projektu, vyžaduje přísné řízení likvidity.
Ke konci roku 2018 měl kraj na svých účtech finanční prostředky na úrovni 8,1 % běžných příjmů, což je méně než průměr ostatních
krajů (13,7 % v roce 2018). Pravidelné toky příjmů z daní a dotace pomáhají kraji zachovat dobrou likviditu bez nároků na krátkodobé
financování. Hotovostní rezervy jsou dostatečné k úhradě 7-leté dluhové služby JMK.
NÍZKÁ ZADLUŽENOST

Čistý přímý a nepřímý dluh JMK nadále klesal. V roce 2018 klesl na 11,3 % běžných příjmů z 15 % vykázaných v roce 2016 a čítal 2,5
mld. Kč. Přímý dluh JMK (2,1 mld. Kč) se skládá výhradně z úvěrů od Evropské investiční banky (Aaa stabilní). V roce 2018 doplatil JMK
jeden z úvěrů, který si vzal již v roce 2005. Na konci roku 2018 podepsal kraj smlouvu o dalším úvěru s EIB ve výši 700 mil. Kč, kterým
chce financovat vybudování stanovišť rychlé záchranné služby, rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy a projekty v sociální oblasti.
Náklady na dluhovou službu kraje byly stále nízké. V roce 2018 činily 1,4 % celkových příjmů (1,3 % v roce 2017). V roce 2019 se
dluhová služba mírně zvýší na cca 1,9 % celkových příjmů v souvislosti se zahájením umořování úvěru EIB, který byl sjednán s
odloženou dobou splatnosti a předfinancování dotace na nové vlaky. I přes mírné navýšení se stále jedná o velmi dobře zvládnutelnou
úroveň, která nebude mít negativní vliv na bonitu kraje.
Na konci roku 2018 se nepřímý dluh kraje (14,8 % čistého přímého a nepřímého dluhu) skládal především z dvou kontokorentních
úvěrů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SUS JMK) čerpaných ve výši 320 milionů korun na předfinancování schválených
investičních akcí, dále z dlouhodobých úvěrů dvou krajských nemocnic (Nemocnice Znojmo a Nemocnice Hustopeče) a z dluhu
společnosti pro rozvoj rekreačního a lázeňského střediska (Thermal Pasohlávky).
JMK umožňuje svým organizacím využít krátkodobých úvěrových linek za účelem předfinancování jejich investičních výdajů, bez
jakýchkoli nároků na krajský rozpočet.
DOPRAVA BUDE PŘEDSTAVOVAT DODATEČNOU ZÁTĚŽ PRO KRAJSKÝ ROZPOČET

Na konci roku 2019 očekáváme, že si Jihomoravský kraj bude muset vzít úvěr na pořízení vlakových souprav ve výši kolem 6 mld. Kč.
Zároveň také předpokládáme, že dotaci od Evropské unie bude mít JMK proplacenou ve stejném roce. Po proplacení úvěru z dotace se
bude hladina přímého a nepřímého dluhu pohybovat na úrovni okolo 15 % běžných příjmů, na které setrvá až do konce roku 2020.
Vzhledem k celkové výši dotace její přidělení ještě musí schválit Evropská komise, na základě žádosti o dotaci, kterou podal JMK
v souladu s podmínkami operačního programu Doprava. Riziko, že by Evropská komise dotaci neschválila považujeme za nízké, neboť
záměr byl již schválen subsidiárními entitami.
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OMEZENÁ MOŽNOST OVLIVŇOVAT PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU

Běžné příjmy JMK se skládají z transferů a sdílených daní (dohromady 98 % běžných příjmů v roce 2018) a z nedaňových příjmů. Státní
dotace představovaly 66 % běžných příjmů roku 2018 a byly převážně určeny na školství, sociální péči a zdravotnictví. Sdílené daně (32
% běžných příjmů v roce 2018) jsou přerozdělovány mezi kraje z centrální úrovně a JMK nemá prospěch z výkonnosti místní ekonomiky.
Přesto jsou výnosy ze sdílených daní klíčovým zdrojem příjmů, které nejsou účelově vázané a poskytují kraji jistou flexibilitu na výdajové
straně.
Na výdajové straně rozpočtu bylo v roce 2018 cca 70 % běžných výdajů navázáno na státní dotace. Kraj má určitou možnost regulovat
výdaje, např. vyšší efektivitou svého řízení či optimalizací struktury svých organizací. Snižování transferů krajským či ostatním
neziskovým organizacím však není snadné, neboť většina těchto organizací působí v sociální oblasti či školství. Tyto oblasti patří mezi
priority kraje. Kapitálové výdaje považujeme za flexibilní část rozpočtu, která může být utlumena v případě finanční potřeby. JMK se se
svými investičními projekty soustředí na dotační tituly z různých mezivládních zdrojů, aby dále posílil svou investiční kapacitu.

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 krajů. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením kraje mohlo dojít
k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem na přiměřenou zadluženost krajů v
ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry.

Zvážení ESG
Jak environmentální, sociální a vládní rizika ovlivňují naší kreditní analýzu Moravskoslezského kraje
Moody´s bere v potaz dopad environmentálních (E), sociálních (S) a vládních (G) faktorů, když hodnotí ekonomickou a finanční sílu
regionálních a místních vlád. V případě Jihomoravského kraje je dopad environmetálních, sociálních a vládních faktorů následující:
Environmentální faktory nemají významný vliv na kreditní profil Jihomoravského kraje. Největším rizikem je sucho, které by mohlo mít
potencionální dopad na regionální vinaře.
Sociální faktory nejsou významné pro kreditní profil Jihomoravského kraje. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji je nízká. Regionální
centrum Brno je atraktivní lokalitou pro studenty a zahraniční pracovníky.
Vládní faktory mají zásadní vliv na kreditní profil JMK. JMK historicky prokazoval konzervativní styl finančního řízení. Soubor opatření
vnitřních kontrol je solidní. Krajský úřad je transparentní a pravidelně zveřejňuje důležité informace o hospodaření.
Více podrobností je uvedeno v sekci „Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu“ výše. Náš přístup k ESG je vysvětlen v naší
mezisektorové metodice General Principles for Assessing ESG Risks.
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Metodika ratingu a faktory hodnocení bodovací karty
Základní úvěrové hodnocení (BCA) udělené na úrovni a1 je rovno úrovni a1 vygenerované bodovací kartou. Maticí vygenerované BCA
na úrovni a1 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 2 (viz níže) na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje nejlepší relativní
úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) systémové riziko na úrovni Aa3, které reflektuje rating státních dluhopisů České republiky.

Faktory ratingu
Tabulka 2

Jihomoravský kraj
Základní úvěrové hodnocení
Bodovací karta (2018)

Body za dílčí
faktor

Hodnota

Váhy
dílčích faktorů

Dílčí faktory
celkem

Váhy
faktoru

Celkem

70 %

3,8

20 %

0,76

5

20 %

1,00

1,25

30 %

0,38

1

30 %

0,30

Faktor 1: Ekonomická základna
Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele

5

Volatilita ekonomiky

1

98,77

30 %

Legislativa

1

50 %

Fiskální flexibilita

9

50 %

Faktor 2: Institucionální rámec

Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti
Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%)

3

8,64

12,5 %

Úrokové platby/provozní příjmy (%)

1

0,10

12,5 %

Likvidita

1

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%)

1

11,30

25 %

Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%)

1

9,10

25 %

25 %

Faktor 4: Správa a řízení kraje
Správa rizik a finanční řízení

1

Řízení investic a dluhu

1

Transparentnost a úroveň výkaznictví

1
2,44 (2)

Posouzení individuálního rizika

Aa3

Posouzení systematického rizika

a1

Navrhované základní úvěrové hodnocení
Zdroj: Moody’s Investors Service

Regional and Local Governments, leden 2018 (1091595)
Mapping National Scale Ratings from Global Scale Ratings, květen 2016 (189032)

Ratingy
Tabulka 3

Kategorie

Moody’s rating

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Výhled
Mezinárodní rating subjektu
Národní rating subjektu

Stabilní
A1
Aa2.cz

Zdroj: Moody’s Investors Service
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ÚVĚROVÉ RATINGY UDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. A RATINGOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPOJENÝMI S NÍ VE SKUPINĚ („MIS”)
PŘEDSTAVUJÍ NÁZOR AGENTURY MOODY'S NA RELATIVNÍ MÍRU BUDOUCÍCH ÚVĚROVÝCH RIZIK SUBJEKTŮ, NA UVĚROVÉ ZÁVAZKY NEBO DLUHY A DLUHOVÉ
CENNÉ PAPÍRY AKTUÁLNĚ PLATNÝ V DANÉM ČASE. ANALYTICKÉ PUBLIKACE MOODY'S MOHOU OBSAHOVAT AKTUÁLNÍ STANOVISKO MOODY'S OHLEDNĚ
RELATIVNÍHO ÚVĚROVÉHO RIZIKA JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ, JEJICH ÚVĚROVÝCH ZÁVAZKŮ ČI DLUHŮ A DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. MOODY'S DEFINUJE
UVĚROVÉ RIZIKO JAKO RIZIKO, ŽE SUBJEKT NESPLNÍ SVÉ SMLUVNÍ FINANČNÍ ZÁVAZKY V OKAMŽIKU SPLATNOSTI, VČETNĚ ODHADU FINANČNÍCH ZTRÁT PRO
PŘÍPAD PORUŠENÍ NEBO ZHORŠENÍ. INFORMACE O TYPECH SMLUVNÍCH FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ ADRESOVANÝCH MOODY'S RATINGY NALEZNETE V PUBLIKACI
O RATINGOVÝCH SYMBOLECH A DEFINICÍCH VYDANÉ SPOLEČNOSTÍ MOODY'S. ÚVĚROVÉ RATINGY SE NETÝKAJÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH RIZIK, ZEJMÉNA: RIZIKA
NEDOSTATEČNÉ LIKVIDITY, RIZIKA POKLESU TRŽNÍ HODNOTY NEBO CENOVÉ VOLATILITY. ÚVĚROVÉ RATINGY A NÁZORY MOODY'S ZVEŘEJNĚNÉ V PUBLIKACÍCH
MOODY'S NEJSOU VÝPOVĚDÍ O FAKTICKÉM SOUČASNÉM NEBO HISTORICKÉM STAVU. PUBLIKACE MOODY'S MOHOU TÉŽ OBSAHOVAT KVANTITATIVNÍ ODHADY
ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZALOŽENÉ NA MODELECH A SOUVISEJÍCÍ NÁZORY NEBO KOMENTÁŘE PUBLIKOVANÉ MOODY’S ANALYTICS, INC. ÚVĚROVÉ RATINGY ANI
NÁZORY V PUBLIKACÍCH MOODY'S NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ NEBO FINANČNÍ RADY, ANI JE NELZE CHÁPAT JAKO DOPORUČENÍ K NÁKUPU, PRODEJI NEBO K
DRŽENÍ URČITÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S ANI PUBLIKACE MOODY'S NEKOMENTUJÍ A NEHODNOTÍ VHODNOST NĚJAKÉ INVESTICE
PRO KONKRÉTNÍHO INVESTORA. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY ZVEŘEJŇOVANÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S VYCHÁZEJÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE KAŽDÝ
INVESTOR SI S NÁLEŽITOU PÉČÍ SÁM PROZKOUMÁ A OHODNOTÍ KAŽDÝ Z CENNÝCH PAPÍRŮ, O JEJICHŽ NÁKUPU, DRŽENÍ NEBO PRODEJI UVAŽUJE.
ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S NEJSOU URČENY K POUŽITÍ "RETAILOVÝMI" INVESTORY A ZE STRANY "RETAILOVÝCH" INVESTORŮ BY BYLO
LEHKOMYSLNÉ A NEPATŘIČNÉ POUŽÍVAT ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S PŘI INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ. V POCHYBNOSTECH BYSTE MĚLI
KONTAKTOVAT SVÉHO FINANČNÍHO NEBO JINÉHO ODBORNÉHO PORADCE.
VŠECHNY ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM, ZEJMÉNA AUTORSKÝM PRÁVEM, A ŽÁDNÁ Z TĚCHTO INFORMACÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA NEBO
JINAK REPRODUKOVÁNA, PŘEFORMULOVÁNA, DÁLE PŘEDÁVÁNA, PŘEVÁDĚNA, ŠÍŘENA, DISTRIBUOVÁNA NEBO DÁLE PRODÁVÁNA NEBO UKLÁDÁNA PRO NÁSLEDNÉ
POUŽITÍ K JAKÉMUKOLIV TAKOVÉMU ÚČELU, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV PODOBĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM NEBO JAKÝMKOLIV PROSTŘEDKEM,
JAKOUKOLIV OSOBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU MOODY’S.
ÚVĚROVÉ RATINGY A PUBLIKACE MOODY’S NESLOUŽÍ K TOMU, ABY BYLY KÝMKOLIV POUŽÍVÁNY JAKO BENCHMARK TAK, JAK JE TENTO POJEM DEFINOVÁN PRO ÚČELY
PRÁVNÍ REGULACE A ANI NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM , KTERÝ MŮŽE BÝT ZA BENCHMARK POVAŽOVÁN.
Všechny informace zde obsažené získala MOODY’S ze zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé. Vzhledem k možnosti lidských nebo mechanických chyb a také dalších
faktorům jsou nicméně všechny informace zde obsažené poskytovány „JAKO TAKOVÉ”, bez jakékoliv záruky. MOODY’S používá veškeré nástroje a prostředky nutné k tomu, aby
informace sloužící jako podklad pro udělení ratingu byly dostatečně kvalitní a pocházely z ověřených zdrojů považovaných za spolehlivé včetně, pokud je to možné a účelné,
nezávislých zdrojů třetích stran. Nicméně MOODY’S není auditorem, a proto nemůže nezávisle ověřit či překontrolovat každou informaci obdrženou v průběhu ratingového
procesu nebo při přípravě MOODY'S publikací.
V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY’S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají
jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé, zvláštní, následné nebo náhodné ztráty nebo škody, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití
nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související, a to i pokud MOODY’S nebo její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo
dodavatelé byli předem upozorněni na možnost vzniku takové ztráty nebo škody, včetně, nikoli však pouze (a) jakékoli ztráty existujícího nebo potenciálního zisku nebo (b) jakýchkoli
ztrát nebo škod způsobených v případě, že daný finanční instrument není předmětem konkrétního úvěrového ratingu přiděleného společností MOODY’S.
V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY’S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají
jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé ztráty nebo škody či povinnosti k jejich náhradě, včetně, nikoli však pouze, ztrát a škod způsobených
nedbalostně (avšak s vyloučením podvodného jednání, úmyslného jednání a dalších typů odpovědnosti, které, pro vyloučení pochybností, ze zákona není možné vyloučit) nebo
okolnostmi v dosahu nebo mimo dosah společnosti MOODY’S jejich ředitelů, vedoucích, zaměstnanců, zprostředkovatelů, osob za ni jednajících, poskytovatelů licencí nebo
dodavatelů, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související.
POKUD JDE O ZDE POPISOVANÉ ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S NEBO O JINÉ NÁZORY ČI INFORMACE POSKYTNUTÉ MOODY’S V JAKÉKOLI PODOBĚ A JAKÝMKOLIV
ZPŮSOBEM, MOODY'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI MLČKY UČINĚNOU, OHLEDNĚ JEJICH PŘESNOSTI, VČASNOSTI, ÚPLNOSTI,
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLIV KONKRÉTNÍMU ÚČELU.
Moody’s Investors Service, Inc., uvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody’s Corporation („MCO”), tímto dává ve známost, že většina hodnocených emitentů
dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních účastnických cenných papírů se ještě
před udělením jakéhokoli ratingu uvolila zaplatit Moody’s Investors Service, Inc. za ratingové posudky a služby poplatky v úrovni od 1 000 USD až zhruba do 2 700 000 USD.
Zároveň MCO a MIS uplatňují a dodržují politiku a postupy, které mají zaručit nezávislost ratingového procesu a ratingů udělovaných MIS. Informace ohledně určitých spojení,
která mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od MIS a současně veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry a burzovní
operace ( SEC), že jejich majetková účast v MCO je větší než 5 %, jsou každý rok zveřejňovány na www.moodys.com v části „Vztahy s akcionáři – Správa a řízení — Propojení
ředitelů a akcionářů.(”Investor Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”)
Další podmínky platné pouze pro Austrálii: Veškeré zveřejňování tohoto dokumentu v Austrálii se uskutečňuje v souladu s licencí Australských finančních služeb číslo 336969
(Australian Financial Services License no. 336969) udělenou dceřiným společnostem MOODY’S, a sice Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969,
případně Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569. Tento dokument by měl být předkládán pouze „institucionálním klientům“ ve smyslu oddílu
761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Tím, že k tomuto dokumentu přistupujete na území Austrálie, stvrzujete společnosti MOODY’S, že jste
"institucionálním klientem" nebo jeho pověřeným agentem a že ani Vy, ani Vámi zastupovaná instituce nebudete přímo nebo nepřímo šířit tento dokument či jeho obsah mezi
"drobnými investory" ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Úvěrové ratingy udělované MOODY’S představují názor na úvěrovou
důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků; nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů dostupných drobným investorům.
Další podmínky platné pouze pro Japonsko: Moody's Japan K.K. („MJKK”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody’s Group G.K., která je zcela vlastněná
společností Moody's Overseas Holdings Inc., která je zcela vlastněná MCO. Moody's SF Japan K.K. („MSFJ”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností MJKK. MSFJ
není Celonárodně uznávanou statistickou ratingovou organizací (Nationally Recognized Statistical Rating Organization „NRSRO”). Úvěrové ratingy přidělené MSFJ jsou proto
úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO. Úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO jsou přidělovány společností, která nepatří mezi NRSRO. Z tohoto důvodu hodnocené závazky
nesplní podmínky pro určité nakládání s nimi 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 ratingové posudky a služby
poplatky v rozmezí od 125 000 JPY do přibližně 250 000 000 JPY.
MJKK a MSFJ také dodržují zásady a postupy za účelem vyhovění japonským právním předpisům.
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