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Příloha č. 2 Historický exkurz – EBITDA 
 
Mnohokrát jsem si říkal, kdy (a následně kdo) 
vlastně začal být ukazatel EBITDA vnímán 
odbornou veřejností a jakou úlohu měl ukazatel 
vlastně plnit.  
 
Ukazatel EBITDA (zkratka anglického "Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization") označuje výsledek hospodaření na 
úrovni (jak prostý překlad z angličtiny nabízí) před 
úroky, zdaněním, odpisy a amortizací. Tento 
ukazatel má pro uživatele zobrazit přibližný 
provozní výsledek hospodaření, který má být 
velmi podobný provoznímu cash flow (nikoliv 
přesný, jelikož nezahrnuje vliv změny pracovního 
kapitálu na provozní cash flow).  
 
Kdy se však tento ukazatel začal poprvé používat, 
resp. kdo je jeho autorem? 
 
Literatura (Thorndike, Jr., 2012) uvádí, že prvním, 
kdo tento ukazatel začal v praxi využívat byl pan 
John Carl Malone. 
 
Současný americký miliardář John C. Malone se 
narodil v roce 1941. Dle (Lee, 2017) dosahoval 
majetek pana Maloneho díky investicím 
v televizním průmyslu cca 9,22 miliard USD a se 
svými 2,2 milony akrů120 půdy patří mezi největší 
majitele půdy v USA. Je označován za 
telekomunikačního titána a filantropa121. 
 
Pan Malone vystudoval Yale University a John 
Hopkins University, kde v roce 1967 získal titul 
Ph.D. v operačním výzkumu. Po studiích nastoupil 
nejdříve do telekomunikační skupiny AT&T (do její 
výzkumné pobočky), avšak po zkušenostech s 
„korporátem“ skupinu opustil a nastoupil do 
poradenské skupiny McKinsey & Company, kde 
působil 5 let. Poté, co konzultační business opustil, 
začal se věnovat oblasti, která jej následně 
proslavila122, a to oblasti kabelového vysílání. 
V roce 1973 nastoupil do skupiny Tele-

                                                      
120 1 akr = cca 0,404 ha 
121 Školám, na kterých studoval, daroval dohromady více než 

100 mil. USD., podporuje i ostatní univerzity. 
122 V oboru je označován jako „Cable Cowboy“, 

telekomunikační titán 

Comunnications Inc123. (provozovatel kabelového 
vysílán v USA, dále jen „TCI“), kde získal podíl. 
Pan Melone působil již ve svých 32 letech jako 
CEO společnosti, a to v době ropné krize (roky 
1973-1974), která ovlivnila hospodaření 
amerických společností na všech úrovních. 
Společnost byla v podstatě předlužená. Malone 
zavedl decentrální řízení v případech, kdy 
manažeři plnili požadavky na růst předplatitelů a 
udržení ziskových marží, snížil správní náklady 
důsledně kontroloval plnění rozpočtů jednotlivých 
divizí. Tato snaha umožnila v roce 1977 
refinancování společnosti.  
 
Další roky společnosti TCI byly ve znamení 
úspěšného rozvoje pod vedení pana Malona. Ten 
přistupoval k řízení hodnoty společnosti TCI 
v daném průmyslu tak, že se snažil maximalizovat 
finanční páku a páku vůči dodavatelům (tj. 
oddalovat dobu splatnosti). V televizním průmyslu 
tehdy platilo, že až 40 % provozních nákladů byly 
poplatky programům (např. HBO, MTV atd.). Čím 
větší byl provozovatel kabelových televizí, tím 
nižších poplatků programů platil, neboť se 
zvyšovala jeho síla vůči těmto programům. Malone 
tedy zahájil relativně agresivní proces akvizic. 
Sledoval cíl maximálního zdravého zadlužení, 
nákupu konkurenčních či komplementárních 
společností s cílem maximalizovat slevy od 
programů díky své velikosti a vygenerovat 
v důsledku vyšší cah flow. Ono to však v dané 
době nebylo samo sebou. Tehdejší akcionáři 
sledovali zejména ukazatel EPS (zisk na akcii - 
earning per share). Vyšší zisk však znamenal vyšší 
daně a Malone chtěl cash flow využívat pro růst. 
Jeho striktní zaměření na cash flow bylo v dané 
době neobvyklé. V dané době klad značný důraz 
na cash flow, které mohl poskytnout věřitelům a 
investorům a začal pracovat s konceptem zisku 
před zdaněním, úroky, odpisy a oprávkami – tj. 
ukazatelem EBITDA.  
 
Sledovat ukazatel zisku, který si v podstatě mezi 
sebe rozdělí firma (odpisy a oprávky) věřitelé 

123 V té době 4. největší americká společnost zabývající se 

provozováním kabelových televizí. Společnost byla v dané 
době rovněž velmi zadlužená a jednalo se o veřejně 
obchodovanou společnost. 
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(úroky), stát (daně) a vlastníky (čistý zisk) bylo 
v dané době velmi radikální a cílem bylo získat 
rychlý ukazatel, který by byl velmi blízko 
schopnosti generovat společnosti cash („cash-
generating ability“).  
Malone díky zadlužení kapitálové struktury od 
nových věřitelů a občasných emisí akcií získával 
dostatečné zdroje pro akvizice124. V letech 1973 až 
1989 TCI provedla 482 akvizic a mimo nic aktivně 
využívala joint ventures s dalšími partnery. V roce 
1982 byla TCI největší společností v oboru. Díky 
aktivnímu přístupu k zadlužování, a tedy 
úrokovému daňovému štítu, získávala TCI 
dodatečné cash flow pro financování. Malone při 
akvizicích cíloval na 5x násobek EBITDA. Ukazatel 
EBITDA tedy sloužil v rámci akvizičního 
rozhodování. Tato strategie TCI zajišťovala 
minimální výpůjční náklady a umožňovala 
minimální křížové ručení, takže při ohrožení jedné 
akvizice, nebyla ohrožena dluhová služba celé 
TCI. Malone maximálně využíval možností 
snižovat daňové povinnosti ve prospěch zadlužení 
a získání daňového úrokového štítu.  
 
Nástup satelitní technologie v 90. letech vyhodnotil 
Malone tak, že nemá smysl dlouhodobě investovat 
do zastaralé kabelové technologie s cílem ušetřit 
investiční cash flow pro další akvizice. V letech 
1996 až 1997 Malone získal kontrolní podíl na TCI. 
V tomto období dala společnost AT&T nabídku 
společnosti TCI na její odkup. Malone vedl za TCI 
jednání osobně a podařilo se mu vyjednal prodej 
TCI na 12x násobek EBITDA, který se realizoval 
v roce 1998. Pro akcionáře TCI Malone zajistil zisk 
vyšší než 30 % a zhodnotil kumulativně za celou 
dobu svého působnosti v TCI investice do TCI ve 
výši cca 900 %.  
 
Ukazatel EBITDA, který Malonovi sloužil jako 
vodítko pro nastavení vhodné akviziční ceny a 
modelování optimálního (či udržitelného) 
zadlužení ve vztahu k výkonnosti cílové akviziční 
společnosti a ve vztahu k daním, je v současné 
době běžně používaným finančním ukazatelem. 
Jeho výpočet je sice dán pouze jeho vlastním 
názvem, neexistuje tedy jeho jednoznačná 
podoba pro jakékoliv společnost, vykazující 

                                                      
124 Realizovali jednak velké obchody, ale rovněž aktivně 

nakupovali malé společnosti s potenciálem. 

v různých účetních standardech, avšak měl by 
vždy sledovat základní smysl ukazatele – tj. 
získat z výsledovky informaci o schopnosti 
analyzované společnosti generovat z provozu 
peněžní prostředky. 
 

Obrázek 0-1 John Carl Malone (rok 2017) 

 
 
Zdroj: (Lee, 2017), vlastní úprava 

 

 
 


