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Tisková zpráva 
Podle renomované agentury Moody's se rating 

Liberce drží na stabilně dobré úrovni  
 

Známkou Aa2.cz ohodnotila mezinárodní agentura Moody's Investors Service ekonomickou kondici 

statutárního města Liberce. Rating Liberce tak vychází i pro letošní rok jako stabilně dobrý. Podle 

zjištění agentury se ukazatele stále zlepšují a výhled hospodaření města je pro blízkou budoucnost 

pozitivní.  

Statutární město Liberec pravidelné plní své povinnosti, které vyplývají z emise dluhopisu. Jednou 

z nich je každoroční rating města od agentury Moody's Investor Service a Standard and Poor´s (S+P). 

Od ní obdrželo město Liberec letos stejně jako loni stabilní rating Aa2.cz.  

„Omezujícím faktorem ratingu zůstává systém financování samospráv v České republice, který dává 
městům jen malý prostor pružně ovlivňovat a řídit své běžné příjmy a výdaje. Negativní faktory jsou 
částečně vyvážené pohotovým finančním řízením města, zlepšenými provozními přebytky a v 
posledních třech letech téměř vyrovnaným rozpočtem před financováním,“ píší auditoři v úvodu své 
obsáhlé zprávy. 

 
Jak dále uvádí auditorská zpráva, od roku 2011 se městské finance stále zlepšují. V roce 2012 dosáhly 

dobrého výsledku, který ovlivnil slušnou ekonomickou kondici města také v následujícím roce. „V 

roce 2013 vykázal Liberec vyrovnaný rozpočet. Rozpočtový přebytek (před financováním) nad úrovní 6 

% celkových příjmů představuje citelné zlepšení oproti mírnému deficitu ve výši 2 %, vykázanému v 

roce 2012,“ uvádí doslova auditorská zpráva.  

Dobré hodnocení hospodaření města Liberce od renomované agentury Moody's potěšilo také 

náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího Šolce. Známku Aa2.cz s pozitivním výhledem pro blízkou 

budoucnost označuje za potvrzení dobré práce současného vedení města. 

 „Od ledna roku 2015 refinancujeme dluhopis. Naše výsledky budou potom zase o kousek lepší. Krom 

ratingu je potvrzením slušné kondice města také vzrůstající zájem bank o spolupráci a financování 

našich záměrů. Střídmý a efektivní přístup k řízení našich finančních zdrojů by měl být základem práce 

vedení města i pro příští čtyři roky,“ řekl náměstek Jiří Šolc. 

Rozpočet města Liberce je na příští rok 2015 podle stávajícího ekonomického náměstka Jiřího Šolce 

připravený. Bude projednán s novou radou města a na prvním pracovním jednání nového 

zastupitelstva, které se podle odhadů stávajícího vedení města uskuteční zřejmě v polovině prosince 

2014. Podle nového rozpočtu by mělo statutární město Liberec hospodařit od 1. ledna roku 2015. 

V případě, že by nebyl schválen, bude se město muset řídit rozpočtovým provizoriem. 
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