
Jana Kotěšovcová 
Vysoká škola finanční a správní 
Estonská 500 
Praha 

 

Suverénní rating a kritéria jeho stanovení1 

 

Anotace 

Stať se zabývá vymezením ratingu zemí (tzv. suverénního ratingu) a jednotlivými atributy 
ratingu, které je třeba zohlednit při stanovení ratingu zemí a na charakteristiku. Přináší dále 
komparaci některých metod, které se využívají při ratingu zemí, tj. názorovou a faktorovou 
analýzou. Stať se rovněž zmiňuje o možných způsobech ochrany přímých investic proti 
politickým a ekonomickým rizikům a vyslovuje se k otázce posílení regulace ratingových 
agentur. 

 

Úvod 

V současné době probíhající vleklé hospodářské krize, je velmi potřebné, aby investoři byli 
včas informováni o rizicích, které mohou očekávat při vstupu na mezinárodní trhy. Potřebují 
se orientovat, co se skrývá pod hodnocením AAA, BB a podobně, na základě jakých tvrdých 
a měkkých dat bylo hodnocení stanoveno. Ve svém příspěvku se snažím poodkrýt tuto oblast, 
která není příliš veřejně známá. Ve svém článku se zaměřuji na oblast jednotlivých atributů, 
které je třeba zohlednit při stanovení sovereign ratingu a na charakteristiku a komparaci 
některých metod, které se využívají při jeho stanovení, kterými jsou názorová a faktorová 
analýza. Stručně se také zabývám se také ochranou přímých investic proti politickým a 
ekonomických rizikům. 

 

1. Suverénní rating a jeho politická a ekonomická rizika  

Rating je metodou hodnocení rizik určitého subjektu, zda a do jaké míry lze očekávat splnění 
jeho splatných závazků vůči jeho věřitelům. Metodu ratingu lze aplikovat na různé subjekty: 
jak na podnikatelské subjekty, tak na jednotlivé země (státy). V literatuře bývá metoda ratingu 
definována různým způsobem. Jednou z nich je obecná definice českých autorů Vinše a 
Lišky: 
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„Rating je nezávislé hodnocení, jehož cílem je zjistit na základě komplexního rozboru 
veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát 
včas a v plné výši všem svým splatným závazkům.“2  
Jeli předmětem hodnocení určitá země (stát), jde tedy o komplexní rozbor rizik spojených 
s plněním splatných závazků dané země (státu) vůči jiným subjektům v zahraničí, jimiž 
mohou být např. mezinárodní instituce, mezinárodní banky, centrální banky jiných států nebo 
i velké korporace globálního typu.  
Rating země je tedy mezinárodním nástroj pro posouzení finanční důvěryhodnosti různých 
zemí. Vypovídá o stupni rizikovosti podnikání v dané zemi pro zahraniční investory a 
vyčísluje pravděpodobnost, s jakou hodnocená země dostojí svým závazkům. Nedílnou 
součástí rozhodovacích procesů v oblasti zahraničních investic a zahraničních půjček je 
ohodnocení rizika země právě pomocí tzv. suverénního ratingu. Cílem ratingu země 
(suverénního ratingu) je ohodnotit riziko nezaplacení splatných zahraničních závazků danou 
zemí, které pramení z jejího ekonomického a politického prostředí a z momentální 
ekonomické a politické situace.  
Politická a ekonomická rizika na straně věřitele představují především zranitelnost cash flow 
ze zahraničí v závislosti na politických aktech vlád dlužnických zemí. Jde na příklad o riziko 
znárodnění, zablokování plateb a některé další restriktivní opatření vlád. Politickým důvodem 
znárodnění může být např. dojem, že zahraniční společnosti udržují nízké mzdy a provádějí 
velké transfery zisku do zahraničí. Pomineme-li nejdrastičtější případ znárodnění bez 
náhrady, může vláda dlužnické země direktivně rozhodnout o odkoupení zahraniční 
společnosti státem. Tyto odkupy se však často provádějí za historickou účetní hodnotu, která 
může být několikanásobně nižší než skutečná tržní hodnota. V některých případech může 
zahraniční vláda přistoupit k zablokování plateb prostřednictvím omezení směnitelnosti své 
národní měny.3 

Ekonomická rizika jsou podmíněna širokou škálou ekonomických faktorů jako je inflace, 
pohyb měnového kursu a úrokové míry, hospodářský cyklus, platební neschopnost země a 
další faktory, které mohou ohrozit cash flow od dlužnických zemí k věřitelským. Výše rizika 
dlužnické země je významným faktorem nejen pro tuto zemi samu, ale i pro rozhodování 
potenciálních soukromopodnikatelských investorů zemí s přebytkem kapitálu do zemí 
s nedostatkem kapitálu. Většina nadnárodních společností, které působí v řadě států světa, má 
specializovaná oddělení, která sledují a prognózují ekonomický vývoj v jednotlivých státech.  

 

2. Rating zemí a jeho využití 

Pro stanovení kreditu země se investor nespoléhá jen sám na sebe, na svůj vlastní úsudek, ale 
v naprosté většině případů využívá hodnocení některé z mezinárodních ratingových agentur, 
kterými jsou pro stanovení ratingu zemí agentury Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch. 
Vzhledem k tomu, že rating odráží budoucí schopnost splácení závazků, vychází se při jeho 
stanovení především z pohledu do budoucnosti. V případě státu se zaměřuje na dva okruhy, a 
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to na politické riziko, které odráží ochotu státu splatit dluh a ekonomické riziko, které ukazuje 
schopnost státu splatit dluh.4 

Při sestavování ratingu spolupracuje ratingová agentura jak s centrální bankou, tak 
s ministerstvy dané země, vládními agenturami, odbory a dalšími institucemi. Na základě 
získaných informací udělí státu příslušnou známku, které odpovídá rizikovosti země. 
Hodnocení se pohybuje na stupnici od AAA, která znamená nejvyšší kvalitu státních obligací 
po D, kam spadají velice rizikové obligace, které mají stěží kdy šanci stát se investiční 
příležitostí. Nejvyšší rating získávají nejvyspělejší státy světa, které nabízí investorům stabilní 
ekonomiku s nízkou inflací, nezaměstnaností, vzdělaným obyvatelstvem a kvalitní 
infrastrukturou. Patří sem v poslední době Německo, Anglie, Švýcarsko a Skandinávské 
země, Kanada, Austrálie.  

Na opačném pólu se nachází země s vysokým zadlužením, jejichž ekonomika se potýká se 
závažnými problémy a celkovou platební neschopností např. hodnocením B, které je již na 
neinvestičním stupni se nacházejí státy jako je Argentina, Bolívie, Venezuela, Ekvádor, 
Bělorusko, Ukrajina, Egypt, Pakistán, Nigérie, Keňa, Uganda a další, viz obrázek č.1. 

 

Obrázek č. 1 Rating zemí světa podle Standard & Poor´s 

 

Zdroj: World countries Standard & Poor's ratings.png, 27. dubna 2012 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_countries_Standard_%26_Poor%27s_ratings.png 

 
Ratingové agentury mohou hodnotit rizika dané země jednak v podobě vlastní služby pro 
investory, jednak na požádání vlády či centrální banky příslušné země, které se rating týká. 
Vláda či centrální banka o tento rating obvykle žádají při příležitosti realizace mezinárodních 
půjček ve snaze dosáhnout co nejlepších úrokových podmínek. Ratingové agentury často své 
produkty propagují heslem, že špatný rating je z hlediska nákladů na půjčování lepší než 
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žádný rating. Zároveň dosažení dobrého ratingu je velice důležité i pro jednotlivé subjekty 
v zemi, které uvažují o půjčování na mezinárodních finančních trzích.  
Na rating země, který měří riziko investování a půjčování z makroekonomického pohledu 
navazuje rating jednotlivých ekonomických subjektů v dané zemi a rating jednotlivých aktiv, 
včetně pohledávek mateřských společností za vlastními zahraničními pobočkami. Rating zemí 
lze dále členit podle délky splatnosti sledovaných závazků na dlouhodobý a krátkodobý a 
podle měnového určení půjček na rating závazků v domácí a zahraniční měně.5  
 
3. Základní metody ratingu zemí 
Mezi základní metody ratingu zemí patří názorová analýza (delphi technics), faktorová 
analýza (checklist approach) a inspekční návštěvy (inspection visits). Rozdíly mezi 
jednotlivými výše jmenovanými metodami jsou do určité míry zřejmé už z jejich názvu.  
 

a) Názorová analýza  
Podstatou názorové analýzy je subjektivní hodnocení od světových bank, vyjadřující stupeň 
ochoty v určité zemi investovat. Hodnocení se zpravidla zúčastní 75 až 100 mezinárodních 
bank. Váha hodnocení jednotlivých bank je rozdílná podle jejich významu ve světovém 
bankovnictví. Banky jednotlivé země hodnotí v rozmezí 0 – 100 bodů a hodnocení je 
inovováno v šestiměsíčních intervalech. Je zřejmé, že názorová analýza bude obsahovat 
značnou dávku subjektivismu. Ukazuje se např., že v hodnocení jednotlivých subjektů jsou 
značné rozdíly, např. v hodnocení Thajska se v roce 1993 objevilo rating od 45 do 90 bodů a 
běžné jsou rozdíly kolem 20 bodů.  
Lepší rating dávají obvykle banky pro bližší země, např. východoevropské země mají lepší 
rating od evropských bank než od amerických, v případě Střední a Jižní Ameriky je tomu 
obráceně. Dochází také k tomu, že výhodnější rating poskytují banky státům, ve kterých mají 
svůj zájem, např. francouzské banky tradičně nadhodnocují území centrální Afriky.  
 

b) Faktorová analýza 
Hodnocení politického i ekonomického rizika států podle International Country Risk Guide 
Handbook (ICR). ICR je kalkulován jako vážený průměr, na kterém se z 50% podílejí 
politická rizika, z 25% finanční rizika a z 25% ekonomická rizika. Politické riziko (PR) je 
vypočítáno na základě 13 indikátorů ohodnocených 6 – 12 body v celkovém součtu 100 bodů. 
Jde o následující indikátory:  

• Ekonomická očekávání vs. Realita (12 bodů) 

• Selhání ekonomických záměrů vlády (12 bodů) 
• Stabilita politického vedení (12 bodů) 

• Zahraniční konflikty (10 bodů) 
• Korupce ve vládě (6 bodů) 
• Význam armády v politice (6 bodů) 

• Význam náboženství v politice (6 bodů) 
• Síla právní tradice (6 bodů)  
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• Nebezpečí rasových a národnostních nepokojů (6 bodů) 

• Nebezpečí politického terorismu (6 bodů) 
• Rozvinutost politického systému (6 bodů).  

 
 
Finanční riziko (FR) určuje pět indikátorů v celkovém součtu 50 bodů. Jedná se o indikátory: 

• Možnost platební neschopnosti nebo nepříznivé restrukturalizace dluhu (10 
bodů) 

• Odklad splatných dodavatelských úvěrů (10 bodů) 
• Možnost neuznání závazků vládou (10 bodů) 

• Možnost ztrát z devizové kontroly (10 bodů) 
• Vyvlastnění soukromých investic (10 bodů). 

•  
Ekonomické riziko (ER) je sledováno na základě šesti indikátorů o celkovém součtu 50 bodů . 
Jsou to indikátory: 

• Riziko inflace (10 bodů) 
• Dluhová služba v poměru k ročnímu exportu zboží a služeb (10 bodů) 

• Krytí měsíčního importu čistými devizovými rezervami (10 bodů) 
• Platební disciplína importérů (10 bodů) 
• Podíl exportu zboží a služeb na obratu běžné bilance (10 bodů) 

• Procentní poměr mezi černým a oficiálním kursem (5 bodů). 
•  

Z charakteru některých položek je patrné, že při ratingu vždy hraje velkou roli subjektivní 
názor, protože ne všechny položky jsou nějakým způsobem kvantifikovatelné. Konečný 
výpočet rizika země je možné vypočítat podle vzorce: 
                    ICR = 0,5 (PR + FR + ER)6 
Počet bodů se pohybuje od 0 do 100 bodů, přičemž 100 bodů je nejvyšší hodnocení. Vedle 
relativního žebříčkového srovnání jednotlivých států je snaha definovat i absolutní soudy o 
rizikovosti investic v jednotlivých zemích. V tomto případě je potřeba stanovit bodové 
intervaly a na základě historických zkušeností formulovat určité kvantitativní hodnocení, 
např.: velmi vysoké riziko < 0,0 ; 49,5 >, vysoké riziko < 50,0 ; 59,5 >, mírné riziko < 60,0 ; 
69,5 >, nízké riziko < 70,0 ; 84,5 > a velmi nízké riziko < 85,0 ; 100 > bodů.  
Ratingové agentury zavedly standardní symboliku pro hodnocení platební schopnosti 
jednotlivých zemí. Rozlišujeme dlouhodobý a krátkodobý rating zemí. Při dlouhodobém 
ratingu mají obvykle větší význam polické faktory a případně i ekonomické a finanční faktory 
pro dlouhodobý výhled. Při krátkodobém ratingu to platí opačně.  
U ratingových agentur Standard and Poor´s a Moody´s se investiční stupeň pohybuje mezi 
hodnoceními AAA až BBB. Neinvestiční stupeň je v rozmezí hodnocení BB až CC, 
spekulativní C až D. Každý stupeň je možné ještě členit na znaménko + a -.  
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4.Rating zemí a riziková prémie 
 
Kvalita a predikční významnost prováděného ratingu zemí se může analyzovat také na 
základě historických dat a míře defaultu v jednotlivých ratingových skupinách. Předpokladem 
dobrého ratingu je, že s horší ratingovou skupinou narůstá procento platebních neschopností. 
Můžeme také porovnávat systematický vztah mezi ratingem subjektu a  mírou selhání, to 
znamená, že můžeme zjistit rizikovou prémii pro jednotlivé ratingové skupiny. Východiskem 
propočtu mohou být státní cenné papíry zemí ze skupiny nejvyššího ratingového hodnocení 
AAA, které můžeme považovat za relativně bezrizikové a které tedy nemají žádnou rizikovou 
prémii. Na základě Fisherovy teorie úrokové míry získáme po odečtení očekávané inflace od 
nominální bezrizikové úrokové sazby bezrizikovou reálnou úrokovou sazbu.  
Stejný propočet můžeme provést i pro ostatní země (státy), které spadají do nižších 
ratingových skupin. Zde však odečtením očekávané inflace od nominálních úrokových sazeb 
získáme reálné úrokové sazby obsahující i rizikové prémie. Za předpokladu, že reálné 
úrokové sazby se po očištění o vliv rizika zemí rovnají, získáme rizikovou prémii jako rozdíl 
mezi rizikovou a bezrizikovou reálnou úrokovou sazbou. 

 

5.Ochrana přímých investic proti politickým a ekonomických rizikům 

Velká část zahraničních investic nadnárodních společností je prováděna i v zemích značně 
politicky nestabilních, proto je důležité respektovat základní preventivní způsoby ochrany 
zahraničních investic před politickými a ekonomickými riziky. Mezi výše zmíněné způsoby 
ochrany investic patří kontrola klíčových výrobních postupů, založení společného podniku, 
místní zadlužení firmy a pojištění zahraničních investic.  Kontrola klíčových výrobních 
postupů umožňuje zabránit případnému znárodnění firmy, které je běžné zejména v oblasti 
potravinářského, kosmetického nebo farmaceutického průmyslu. „Multinacionální společnost 
si v tomto případě ponechává výrobu základních ingrediencí v mateřské zemi nebo je 
v zahraničí prováděna jejími pracovníky. Jde tedy o vertikální územní diverzifikaci výroby, 
kdy se firma snaží zabránit tomu, aby hostitelská země po znárodnění byla dále schopna 
pokračovat ve výrobě.“7  

Stoprocentní vlastnictví základního kapitálu mateřskou společností není vždycky 
nejvhodnější. Zahraniční expanze pomocí společného podniku může předcházet budoucím 
problémům ze strany vládních úředníků, zejména pokud se podaří kapitálově zainteresovat 
banky nebo i vlivné osobnosti v hostitelské zemi. Proti případnému znárodnění může být 
účinné i rozložení kapitálu mezi občany hostitelské země, neboť znárodnění by se v tomto 
případě stalo nepopulární z hlediska držitelů akcií. Místní zadlužení zahraniční firmy 
v hostitelské zemí může být využíváno jako nástroje k omezení úrokového a devizového 
rizika. 

Dalším způsobem jak ochránit přímé investice proti politickým a ekonomickým rizikům je 
pojištění zahraničních investic. V mnoha zemích působí specializované pojistné společnosti, 

                                                           
7 Durčáková J., Mandel M. Mezinárodní finance. 2. vydání. Praha: Management Press, 2003, s. 234 



které nabízejí pojištění proti některým rizikům spojeným se zahraničními investicemi. Jedná 
se například o pojištění rizika válečného, rizika povstání, znárodnění a další. Na podporu 
zahraničních investic do rozvojových zemí založila Světová banka svoji afilaci Multilateral 
Investement Guarentee Agency, která kromě pojištění rizik také poskytuje informace o 
možných investičních příležitostech.  

 

6. Má být činnost ratingových agentur regulována přísněji než dosud? 

Již krátce po propuknutí světové finanční a hospodářské krize v mnoha zemích, zejména 
v USA, se objevily silné námitky proti ratingovým společnostem, vyplývající z některých 
negativních praktik ratingových společností, ať již mezinárodních nebo národních. V průběhu 
vzniklé diskuse její účastníci vystoupili s řadou námitek, které směřovaly proti negativním 
jevům v praxi ratingu. Nejradikálnější kritikové šli až tak daleko, že požadovali, aby velké 
mezinárodní ratingové společnosti sídlící v USA byly rozpuštěny (např. jejich rozčleněním 
na menší agentury). Převážil však většinový, méně radikální názor, že by jejich činnost měla 
být lépe regulována americkými úřady. Velká finanční reforma realizovaná v USA později 
skutečně přinesla zpřísnění regulace ratingových agentur v USA včetně „velké trojky“ (nebo 
„čtyřky“) největších a ve světě nejvlivnějších mezinárodních agentur. 

Ke změně regulace ratingových společností přikročila americká Komise pro cenné papíry již 
v r. 2006 zpřísněním předpisů, které směřovaly k zabránění konfliktu zájmů, politiky a 
obchodních praktik ratingových agentur, k posílení transparentnosti jejich činnosti a 
k posílení jejich odpovědnosti. Hlavním důvodem pro přísnější regulaci se staly nedostatky 
zjištěné při šetření tří největších agentur po vypuknutí hypoteční krize, které provedla 
americká Komise pro cenné papíry, zejména pochybnosti o nestrannosti jejich ratingu.  

V Evropě na úrovni EU byla zvažována myšlenka, aby si EU vytvořila vlastní velkou 
ratingovou agenturu, která by se mohla stát určitou protiváhou amerických mezinárodních 
agentur, které dosud ovládají světový trh ratingových služeb. K realizaci této myšlenky však 
z různých důvodů nakonec nedošlo. Skutečně však došlo ke zpřísnění regulace činnosti 
ratingových agentur v rámci celé EU. Ratingové agentury v EU např. nesmějí hodnotit 
finanční nástroje, pokud nemají k dispozici kvalitní informace, nesmějí poskytovat 
poradenské služby, musí uveřejňovat modely a metodiku ratingu a musí mít vybudován 
interní mechanismus kontroly kvality svých ratingových hodnocení.      

Nicméně vliv největších amerických mezinárodních ratingových agentur ve světě zůstává 
velmi významný. Zpřísnění jejich regulace však pravděpodobně alespoň částečně přispělo 
k omezení dopadů jejich oligopolního chování. 

 

 

 



Závěr 

Rating zemí (států) v sobě zahrnuje pro investory důležité parametry, jako je výše zadlužení 
země vůči zahraničí a perspektiva vývoje ekonomiky do budoucna. Ovlivňuje tak celkový 
pohled investorů na daný stát. Zhoršení ratingu země vede často k nechuti zahraničních 
investorů přinést nový kapitál. Ocenění pomocí ratingu země je významné rovněž proto, že 
země jako dlužník musí za rozdíl mezi nejlepším ratingovým oceněním a horším oceněním 
věřitelů platit tzv. kreditní přirážku, která právě zohledňuje horší kvalitu dlužníka. 
V konečném důsledku to znamená, že stát má kvůli horšímu ratingu dražší úvěry. Světová 
finanční a hospodářská krize vnesla do problematiky suverénního ratingu řadu nových 
aspektů mimo jiné spojené i s tím, že některé země již učinily významné kroky směřující 
k přísnější regulaci ratingu. 
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