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O SPOLEČNOSTI PRABOS

• Největší ryze český výrobce obuvi a přední výrobce 
specializované pracovní obuvi a obuvi pro bezpečnostní 
složky v celém regionu CEE.

• Historie firmy sahá až do roku 1860.

• Mezi odběratele bezpečnostní obuvi patří armády NATO 
včetně Armády ČR, policejní a záchranné složky.

• Zákazníci v segmentu pracovní obuvi jsou např. ČEZ, 
Lesy ČR, ABB, Škoda Auto, US Steel a další.

• Společnost provozuje také eshop a dodává nejen 
volnočasovou obuv koncovým zákazníkům.

• V květnu 2018 společnost vstoupila na trh START pražské burzy.

• Představenstvo společnosti tvoří její původní akcionáři Juraj 
Vozár (50 % akcií) a Jaroslav Palát (25 %).
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Instalace nového strojeZískání ochranné známky 
„Prověřeno v poušti“ od 
Univerzity Karlovy (jsme historicky 
první získatel této známky)

Ostré spuštění 3D aplikace
na měření velikostí nohou pro 
účely našeho eshopu (vývoj trval 
3 roky)
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Uzavřena smlouva s Lékařskou 
fakultou UK ohledně vývoje 
pracovní obuvi pro 
zdravotnický personál –
potenciál pro Prabos proniknout 
na nový trh

Získání zakázky pro Policii 
ČR na roky 2020 – 2023
v hodnotě 133 mil. Kč + DPH.

Úspěšný referenční kontrakt 
dodávky bot pro Švýcarskou 
armádu.
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COVID-19

• Ze začátku byla pro nás problematická organizace výroby kvůli karanténám, ale 
zvládli jsme to. Protiepidemická opatření letos zatím výrobu neomezují.

• Probíhá ochlazení trhu s pracovní obuví -> nejedná se o fatální propad, který 
by zásadně poškodil společnost.

• Chceme být připraveni na více i ty méně pravděpodobné negativní scénáře a 
ochránit tak firmu před možnými dopady.

• Jedním z preventivních kroků bylo v roce 2020 i otevření úvěrové linky u KB 
pro případ nenadálé potřeby posílení cash flow firmy a nevyplacení dividendy za 
rok 2019.

• Razíme konzervativní přístup – dividendu za rok 2019 stále držíme jako 
finanční rezervu. Výplatu budeme řešit v závislosti na průběh roku 2021. V případě 
pozitivního vývoje, budeme zvažovat její výplatu ještě do konce roku.

• Byly odloženy tendry v druhé polovině roku až na první polovinu 2021, na které se 
připravujeme.

Společně s firmou GasNet jsme darovali 
tisíce námi ušitých roušek. Mnohé z nich 
skončili u dobrovolných hasičů či v 
domovech důchodců (na fotce dar 
Domovu ve Věži na Havlíčkobrodsku).



HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 2020 A VÝHLED HOSPODAŘENÍ 2021

v mio. CZK Výhled 2021 Q1 2021 Q1 2020
Q1 2021 vs. 

Q1 2020
2020 2019

2019 vs. 
2020

Tržby 387,1 94,1 98,1 - 4,0 % 417,6 381,3 + 9,5 %

EBITDA 42,6 13,1 16,3 50,8 41,5 + 22,4 %

EBITDA marže 11,0 % 13,9 % 16,6 % - 12,2 % 10,9 % -

Provozní výsledek 35,6 11,7 13,5 - 13,4 % 38,1 39,6 - 0,4 %

Zisk před zdaněním 26,5 11,1 12,2 - 9,0 % 30,9 35,7 - 40,9 %

Zisk po zdanění 21,7 - - - 24,8 27,0 - 8,1 %

Čistá marže 5,6 % - - - 5,9 % 7,1 % -

• V roce 2020 vzrostly tržby YoY o 9,5 % na 417,6 mio. CZK. EBITDA vzrostla o 22,4 % na 50,8 mio. CZK. Čistý zisk 
naopak klesl o -8,1 % na 24,8 mio. CZK.

• V roce 2021 očekáváme tržby 387,1 mio. CZK a zisk před zdaněním 26,5 mio. CZK – konzervativní odhad bez některých 
tendrů.

• Detailní informace o hospodaření a jeho výhled bude zveřejněn ve výroční analýze STARTEEPO během května 2021.



DIVIDENDOVÁ POLITIKA

CZK
Výhled 
2021

2020 2019

EPS (Čistý zisk na 
akcii)

21,7 24,8 27,0

Výplatní poměr 60 % 60 % 60 %

Hrubá dividenda na 
akcii*

13,0 14,8 16,2

2020

• Vedení společnosti navrhne valné hromadě výplatu dividendy 
14,8 CZK na akcii za rok 2020.

2019

• Kvůli pandemii COVID-19 nebyla vyplacena dividenda za rok 
2019. Podle vývoje v roce 2021 budeme uvažovat o navržení 
mimořádné výplaty dividendy za rok 2019 ve výši 16,2 CZK.

2021

• Společnost hodlá dlouhodobě plnit svůj cíl výplaty 60 % 
čistého zisku na dividendě – kvůli COVID-19 došlo k 
přerušení.

• Za rok 2021 by však mohla dividenda dosáhnout cca 13 CZK 
na akcii.

* Výše hrubé dividendy na akcii je zde uvedena 
jako kvalifikovaný odhad vedení společnosti.



DĚKUJI ZA POZORNOST


