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          Příloha  
          
 

 

1. Obchodní firma : Moody´s Investors Service Limited 
2. Sídlo : 2 Minster Court, Mincing  Lane, Londýn EC3R 7XB, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska 
3. Právní forma : soukromá společnost s ručením omezeným (private limited company) 
4. Identifikační číslo :  1950192 

 

5. Rozsah uplatňování úvěrových hodnocení (dále též „ratingů“) 
 
Společnosti Moody´s Investors Service se zapisují pro tyto tržní segmenty:  
 

a) Podnikové finance – společnosti včetně průmyslových podniků a podniků veřejných 
služeb (utilities), bankovních a nebankovních finančních institucí 

b) Veřejné finance – centrální vlády, centrální banky, mezinárodní rozvojové banky, 
mezinárodní organizace a obdobné mezinárodní instituce, regionální vlády a místní 
orgány 

c) Strukturované finance (včetně sekuritizace) – transakce nebo tranše transakcí u 
cenných papírů zajištěných zástavním právem k obytným nemovitostem (residential 
mortgage backed securities RMBS), cenných papírů zajištěných zástavním právem k 
neobytným nemovitostem (commercial mortgage backed securities CMBS), jiných 
cenných papírů zajištěných aktivy (asset backed securities ABS), krátkodobých 
cenných papírů zajištěných aktivy (asset-backed commercial paper), krytých 
dluhových cenných papírů (collateralised debt securities CDOs) syntetických cenných 
papírů (synthetic securities), hypotečních zástavních listů a obdobných krytých 
dluhopisů (covered bonds) a řízených fondů (managed funds). 

 
 
Povinné osoby přitom mohou používat: 

• z hlediska typu hodnocení pouze  ratingy hodnotící úvěrovou kvalitu emitenta nebo 
emise (issuer default rating, issue default rating), včetně ratingů finanční síly 
pojišťoven (insurer financial strength ratings), 

• z hlediska časového horizontu  ratingy krátkodobé i dlouhodobé (short-term rating, 
long-term rating). 

 
V případě ratingů pro fondy kolektivního investování lze využívat pouze ratingy označené 
jako „Managed Funds Credit Quality Ratings” pro dluhopisové fondy (bond funds) a fondy 
peněžního trhu (money market funds). 
 
 

6. Přiřazení úvěrových hodnocení stupňům úvěrové kvality 
 
I. Přiřazení ratingů pro segment podnikové finance a veřejné finance 
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a) dlouhodobé ratingy 
 

Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 
úvěrové kvality  

Aaa až Aa3 1 
A1 až A3 2 
Baa1 až Baa3 3 
Ba1 až Ba3 4 
B1 až B3 5 
Caa1 a nižší 6 
  
 

b) krátkodobé ratingy 
 

Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 
úvěrové kvality  

P-1 1 
P-2 2 
P-3 3 
NP 4 

 
 
c) ratingy pro fondy kolektivního investování 

 
 
Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 

úvěrové kvality  
Aaa až Aa3 1 
A1 až A3 2 
Baa1 až Baa3 3 
Ba1 až Ba3 4 
B1 až B3 5 
Caa1 a nižší 6 
 
 
 
II. Přiřazení ratingů pro segment strukturované finance 
 
A. Přiřazení, které použije povinná osoba v rámci standardizovaného přístupu 

 
a) dlouhodobé ratingy 

 
Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 

úvěrové kvality  
Aaa až Aa3 1 
A1 až A3 2 
Baa1 až Baa3 3 
Ba1 až Ba3 4 
B1 a nižší 5 
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b) krátkodobé ratingy 
 

Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 
úvěrové kvality  

P-1 1 
P-2 2 
P-3 3 
NP 4 
 
 
B.  Přiřazení, které použije povinná osoba v rámci přístupu IRB, metody externího ratingu  
 

c) dlouhodobé ratingy 
 

 
Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 

úvěrové kvality  
Aaa  1 
Aa1 až Aa3 2 
A1 3 
A2 4 
A3 5 
Baa1 6 
Baa2 7 
Baa3 8 
Ba1 9 
Ba2 10 
Ba3 11 
Nižší než Ba3 12 
 
 

d) krátkodobé ratingy 
 
 

Stupeň ratingu Přiřazený stupeň 
úvěrové kvality  

P-1 1 
P-2 2 
P-3 3 
NP   4 

 
 

7. Datum, od kterého je možné hodnocení této osoby používat :  datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 


