
Slovníček vybraných pojmů 
 

ADSCR 

Annual Debt Service Cover Ratio, jeden z poměrových ukazatelů 
schopnosti splácet úvěr používaných v bankovnictví. ADSCR 
ukazuje na schopnost dlužníka splácet úvěr z disponibilního ročního 
peněžního toku projektu; počítá se jako podíl provozního peněžního 
toku a dluhové služby v daném roce. 

Čistá současná 
hodnota 

Kritérium investičního rozhodování, založené na respektování 
faktoru času pomocí diskontování. Vyjadřuje v absolutní výši rozdíl 
mezi současnými hodnotami veškerých budoucích peněžních příjmů 
a výdajů investičního projektu. Ten investiční projekt či ta varianta 
jeho realizace, která má vyšší čistou současnou hodnotu, je 
považována za výhodnější. Za přijatelné jsou považovány všechny 
investice, jejichž čistá současná hodnota je vyšší než nula. 

Diskontní sazba Výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí 
peněžní toky na současnou hodnotu. 

Hodnota za peníze 

Koncept vyjadřující socio-ekonomickou výhodnost realizace 
investičního projektu a jejích variant tím, že dává do vztahu její 
celkové přínosy a náklady.Ty by měly být uvažovány z hlediska 
celé doby životního cyklu projektu (tj. nejen krátkodobé, ale i ty 
projevivší se až v dlouhodobém horizontu). Přínosy a náklady by 
dále neměly zahrnout pouze finančně kvantifikovatelné položky, ale 
pokud možno i dopady kvalitativní a často nekvantifikovatelné 
(např. sociálního charakteru). Mezi náklady musí být též uvažovány 
ty pouze potenciální (tj. rizika), a to v přiměřeném ocenění. 

Hrubý PPP 
Finanční model varianty řešení projektu cestou PPP, obsahující 
veškeré přímé a nepřímé příjmy a výdaje, do něhož však ještě 
nejsou zahrnuta rizika. 

Hrubý PSC 

Finanční model varianty řešení projektu cestou PSC, obsahující 
veškeré přímé a nepřímé příjmy a výdaje, do něhož však ještě 
nejsou zahrnuta rizika (a popř. úpravy v rámci konceptu tzv. 
neutrality srovnání). 

IRR 

Internal Rate of Return, Vnitřní míra výnosnosti vlastního kapitálu. 
IRR je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná 
hodnota pěněžních toků investice rovna nule. Investiční projekt je 
přijatelný, je-li její IRR větší než tržní diskontní míra stejně 
rizikových investic. 

LLCR 
Loan Life Cover Ratio, jeden z poměrových ukazatelů schopnosti 
splácet úvěr používaných v bankovnictví. LLCR je založen na 
podobné kalkulaci jako ADSCR, ale zahrnuje celou dobu úvěru. 

Monte Carlo 

Analýza Monte Carlo je třída algoritmů pro simulaci systémů. Jde o 
stochastickou metodu používající náhodná čísla. Má široké využití v 
simulaci dopadů náhodných dějů. Základní myšlenkou je určit 
střední hodnotu veličiny, která je výsledkem náhodného děje. 
Vytvoří se počítačový model toho děje a po proběhnutí 
dostatečného množství simulací se mohou data zpracovat 
klasickými statistickými metodami, třeba určit průměr a 
směrodatnou odchylku. 

Net Present Value 
(NPV) 

viz Čistá současná hodnota 



PPP  Public-Private Partnership 

PSC 

Public Sector Comparator, komparátor veřejného sektoru. PSC je 
základní variantou řešení investičního projektu (benchmarkem), se 
kterým je srovnávána varianta řešení projektu cestou PPP za 
účelem posouzení hodnoty za peníze. Varianta PSC představuje 
nejefektivnější reálně dosažitelné řešení projektu klasickou cestou 
série dílčích veřejných zakázek, popř. včetně zapojení outsorcingu 
či realizace vlastními personálně-materiálními zdroji veřejného 
zadavatele. 

Rizika 
převoditelná 

Ta z projektových rizik, u kterých je odpovědnost za jejich 
následky převedena na soukromý sektor, jelikož díky jejich 
charakteru je právě soukromý sektor schopen daná rizika lépe 
kontrolovat (tj. má lepší předpoklady k tomu, aby snižoval 
pravděpodobnost jejich vzniku nebo ztrátu způsobenou projevem 
rizika). 

Rizika zadržená 

Ta z projektových rizik, u kterých je odpovědnost za jejich 
následky ponechána na veřejném sektoru (zadavateli), jelikož díky 
jejich charakteru je právě veřejný sektor schopen daná rizika lépe 
kontrolovat (tj. má lepší předpoklady k tomu, aby snižoval 
pravděpodobnost jejich vzniku nebo ztrátu způsobenou projevem 
rizika). 

Value for Money 
(VfM) 

viz Hodnota za peníze 

 


