
 
 

Prabos utržil v minulém roce 332 milionů korun. Firma 

plánuje více investovat do automatizace a zvažuje 

přechod na likvidnější trh pražské burzy 
  

Tisková zpráva – 25. března 2019 

 
Tradiční výrobce obuvi ze Slavičína společnost Prabos plus a.s. v roce 2018 utržila téměř 
332 milionů korun a čistý zisk dosáhl necelých 25 milionů korun. Firmě se tak od jejího vstupu 
na pražskou burzu prozatím daří plnit očekávání hospodaření. V letošním roce plánuje větší 
investice do automatizace a uvažuje o přechodu na regulovaný trh Standard Market pražské 
burzy. 

Vedení společnosti se v novém roce rozhodovalo, jakým směrem se Prabos vydá, a rozhodlo 
se podpořit růst firmy. Tomu by měla významně pomoci i automatizace výroby, do které chce investovat 
řádově desítky milionů korun. S ohledem na vyšší počáteční investice do nových strojů tak vedení valné 
hromadě navrhne vyplatit na dividendě 60 procent čistého zisku, tzn. 14,7 koruny na akcii, a 40 procent 
reinvestovat. Návrh bude schvalovat valná hromada již 25. dubna. Pokud akcionáři danou výši dividendy 
schválí, bude se jednat vůči poslední aukční ceně akcie 422 korun o hrubý dividendový výnos 
3,5 procenta. 

„Společnost je nyní v situaci, kdy významná investice do automatizace pomůže snížit rizika spojená 
s nedostatkem pracovních sil a zároveň pomůže k významnému navýšení provozní marže. Pokud 
bychom se nerozhodli k tak zásadnímu posunu společnosti, počítali jsme s výplatou dividendy 
23,3 koruny na akcii. Pevně věřím, že náš návrh na výplatu nižší dividendy podpoří i většina minoritních 
akcionářů. Nižší výplata dividendy dnes by měla znamenat vyšší, zdravější a stabilnější dividendy 
v budoucnu,“ okomentoval rozhodnutí předseda představenstva a druhý největší akcionář Prabosu 
Jaroslav Palát. 

Palát také potvrdil výhledy pro rok 2019. Tržby by tak letos měly dosáhnout 400 milionů korun a čistý 
zisk 49 milionů korun. Pokud se bude společnost držet svého dlouhodobého záměru vyplácet minimálně 
60 % zisku na dividendách, dividendový výnos za rok 2019 by tak mohl činit 29,4 koruny na akcii. 
Detailní výhledy hospodaření hodlá firma zveřejnit během následujících týdnů ve své analytické zprávě. 

Do vyšší dividendy se promítne především vloni avizovaný posun některých dodávek do prvního pololetí 
roku 2019. V roce 2020 se pak čeká pozitivní efekt automatizace. Provozní marže by se tak měla 
z loňských zhruba 13 procent dostat na znatelně vyšší úrovně. Úspěšné zavedení automatizovaných 
procesů by tak nejen značně snížilo náklady spojené s výrobním procesem, ale také navýšilo možnou 
produkční kapacitu výroby. Rozhodnutí automatizovat by se tak již v horizontu 2 až 3 let mělo začít 
vyplácet v podobně vyšších a stabilnějších zisků. 

Možný přesun akcií na regulovaný trh 

Jedním ze zdrojů financování automatizace budou kromě části loňských zisků i další finance z burzy. 
Prabos se velice rychle stal oblíbeným titulem retailových investorů. Na trhu START se jedná 
o nejlikvidnější titul, který oslovil ze zde obchodovaných titulů do počtu nejvíce nových akcionářů. 
Na RM-Systému se akcie dokonce obchodovaly jednu chvíli i za cenu 450 korun,“ rekapituluje František 
Bostl z finanční skupiny STARTEEPO, která pomohla akciím Prabosu do portfolií českých investorů. 

Prabos uvažuje o přechodu na regulovaný trh s vyšší likviditou, což Bostl vítá a potvrdil i současné 
intenzivní rozhovory mezi Prabosem a burzou. Přesun na Standard Market, kde se obchoduje s akciemi 
na denní bázi a firmy reportují výsledky dvakrát ročně, by měl být dle jeho slov závislý především 
na schopnosti firmy reportovat v mezinárodních účetních standardech IFRS, což určují pravidla 
regulovaného trhu. “S vedením Prabosu nyní diskutujeme spuštění reportingu v IFRS standardech. 



Pokud vše půjde hladce a reporting nebude pro Prabos na přítěž, je pravděpodobné, že rozhodnutí 
o přestupu na Standard Market padne ještě v průběhu letošního roku,” dodal. 

„Chceme investovat a chceme růst. Trh START nám pomohl ve zbavení se závislosti na bankovním 
financování. Máme velice dobré odezvy od investorů z řad běžných střadatelů i fondů. Proto bychom 
se rádi posunuli na vyšší úroveň. Regulovaný trh Standard Market, a i případné budoucí figurování 
v bázi indexu PX, je pro nás výzvou,“ dodává Palát s tím, že na trhu START nyní hodlá umístit další své 
akcie v objemu 100 tisíc kusů a výtěžek z prodeje půjde opět z větší části zpět do firmy ve formě 
podřízeného dluhu. Prodejní cena dalších akcií zatím není určena. „Všechny informace se investoři 
dozví včas. Nyní nás čeká příprava transakce, jednání s burzou a schvalovací proces aktualizovaného 
prospektu u České národní banky,“ dodal. 

„S kolegou Vozárem jsme domluveni, že jemu vyhovuje držet 50 procent firmy, a prozatím nechce svůj 
podíl snižovat. Já jsem burze více otevřený i proto, že mi řeší budoucí otázku nástupnictví. Koncept, 
který jsme s našimi poradci vymysleli, se v loňském roce osvědčil a hodláme jej zopakovat. V prospektu 
se však nově hodláme s kolegou zavázat k držení většinového podílu po dobu následujících 5 let. 
Já sám si hodlám ponechat 25 procent společnosti a firmě budu i nadále poskytovat dluhové financování 
v řádech několika desítek milionů korun,“ uvedl Palát. 
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