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Příloha č. 1: Popis podniku 

Název společnosti: Antreg, a. s. 

Sídlo:   Tovární 600/8 

   Vyškov 

   682 14 

IČO:    253 06 821 

Právní forma:  akciová společnost 

Telefon:  +420 517 314 405 

Email:   antreg@antreg.cz 

Internetové stránky: http://www.antreg.cz 

Datum zápisu do OR: 31. července 19961 

1.1.1 Předmět podnikání 

- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvláštní 

oprávnění 

- vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava a prodej zbraní 

- kovoobráběčství 

- nástrojařství 

- výroba, instalace a opravy regulační a měřící techniky, mimo činností uvedených 

v příloze č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

- vedení účetnictví 

1.1.2 Technologie, vybavení a produkty 

Společnost vyrábí s pomocí značného množství různých technologií, kam patří 

např. přesné vrtání, lakování, vakuové pokovení2. V současné době má k dispozici dvacet 

                                                 

1 Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2052. 



 

tři moderní stroje; z toho osm pro soustružení, čtyři pro frézování, po třech strojích  

na broušení a CNC elektroerozívní obrábění a každé další technologii připadá jeden stroj. 

Obzvláště si společnost cení vlastnictví soustružnických a obráběcích strojů Mori 

Seiki. Dokonce hned první stroj od společnosti Mori Seiky byl, prostřednictvím zástupce 

Newtech s. r. o. operujícího v České republice, prodán Antregu. Celkem  

má sedm různých typů těchto špičkových japonských strojů, které zaručují maximální 

přesnost při výrobě, navíc s nimi zacházejí zkušení lidé s dlouholetou praxí. 

Rozhodně vedení nechce, aby jejich strojový park stárnul, takže se snaží v poměrně 

častých intervalech jednat o koupi nových strojů, např. i s pomocí dotací. Tato skutečnost 

je velkou konkurenční výhodou, jelikož spousta podniků s podobným předmětem 

podnikání se s tímto výborným technickým vybavením nemůže rovnat. 

Navíc Antreg a. s. vyrábí opravdu širokou škálu různých produktů, kam patří 

desítky standardně obráběných dílů, konstrukce a výroba nářadí, nástrojů a forem, výroba 

speciální světelné techniky, jatečních přístrojů, elektromagnetických ventilů, 

termoregulátorů až po pokovené křišťálové urny. Neustále se zde výrobky vyvíjí  

a modernizují, společnost pak vyčkává na vhodnou dobu, kdy bude o produkt zájem,  

až posléze je zavede do výroby. 

Několik nejčastěji objednávaných produktů je pro větší pohodlí zákazníka nabízeno 

přímo na webových stránkách v sekci E-SHOP na www.antreg.cz. 

Antreg, a. s. se zabývá jak sériovou a malosériovou, tak i zakázkovou výrobou. Ve 

vlastním vývojovém středisku, navrhne zákazníkem požadované součástky či konečné 

produkty buď přesně podle zadaných parametrů, nebo k určitému kýženému účelu,  

a pokud je zákazník s návrhem spokojen, podnik ho vyrobí. 

Podnik je držitelem osvědčení k trvalému používání chráněného znaku Český 

výrobek od dubna roku 2004 pro jateční přístroj k porážení dobytka. 

Management jakosti splňuje požadavky certifikátu ISO 9001:2008. 

Kromě skvělého výrobního zařízení a přizpůsobování se požadavkům trhu, 

společnost nezahálí ani co se týče otázky informačního, komunikačního  

a softwarového vybavení. Mezi naprosté samozřejmosti patří telefony, faxy, tiskárny  
                                                                                                                                          

2 Dále je to třeba soustružení, frézování, broušení, CNC elektroerozívní obrábění, přesné vrtání, objemové  
a plošné tváření, CNC měření 3D, lakování a vakuové pokovení. 



 

a kopírky na potřebných místech. Kanceláře všech středisek, stejně jako kanceláře vedení  

a sekretářek, jsou vybaveny osobními počítači s přístupem k internetu a podle zaměření 

pracoviště dále IS Overturou či IS WAM S/33. Vývojáři a technici používají software Edge 

Cam a Autodesk Inventor pro urychlení procesu programování, navrhování a dokumentaci 

prototypů a podobných technických záležitostí. 

1.1.3 Vznik a vývoj podniku 

Historie podniku je spjata již s počátkem 20. století, kdy jej vlastnil pan Jan 

Dvořák, tradiční výrobce věžních hodin4. Dále se jeho vývoj váže na Chiranu Brno, 

Adamovské strojírny, Autopal, Zbrojovku Brno a konečně na Remagg, s. r. o.5, jež vznikl 

privatizací roku 1992.  

Posléze byl Remagg, s. r. o. rozdělen na tři různé podniky, z nichž jedním byl 

Antreg a. s. Šlo o založení bez výzvy k upisování akcií původním majitelem  

na základě zakladatelské listiny ze dne 20. června 19966. Vývoj výše ZK a jmenovitých 

hodnot akcií je uveden v následující tabulce č. 1.1. 

Tabulka 0.1 Vývoj výše ZK 

Období 

 vznik do 
12.11.98 

do 31.5.00 do 13.9.01 do 14.12.04 do dnes 

Počet akcií 600 853 1 103 1 103 1 103 

Forma akcie na majitele na majitele na majitele na jméno na jméno 

Jmenovitá 
hodnota akcie 

100 000 100 000 100 000 100 000 27 000 

Výše ZK 60 000 000 85 300 000 110 300 000 110 300 000 29 781 000 

Zdroj: Výroční zprávy podniku z let 2003 až 2008, vlastní zpracování 

Devadesátá léta nebyla pro podnik jednoduchá, výrobní haly by se neobešly bez 

rekonstrukce, situace na trhu si vyžadovala koupi nových strojů a technologií. Roku 1999 

se Antreg, a. s. stal po předlužené společnosti Remagg, s. r. o. součástí konkurzní podstaty, 

                                                 

3 Systém pro řízení výroby a účetní program. 
4 Tvorba rodiny Dvořáků byla velmi uznávaná, vyváželi do celého světa. Dodnes úspěšně funguje společnost 
ELEKON, s. r. o. navazující na tradici jména Dvořák. 
5 Největší výrobce mechanických a elektronických psacích strojů v Evropě. 
6 V této době vystupoval pod firmou Remagg Therm, a. s., roku 1999 došlo ke změně na nynější název – 
Antreg a. s. 



 

o rok později byl prodán novému majiteli, ovšem bez pozemků  

a inženýrských sítí. Navíc se podnik potýkal se zadlužením u FÚ, OSSZ, zdravotních 

pojišťoven, bank, také musel plnit ručitelské závazky za svého zakladatele. 

Roku 2003 se Antreg a. s. stal nástupnickou společností v důsledku fúze sloučením 

se zanikající společností KaSek s. r. o., jež na tom ekonomicky také nebyla nejlépe. 

Díky všestrannosti výrobního programu a nasazení zaměstnanců se situace začala 

zlepšovat. Do několika let byly vykoupeny všechny pozemky, dokončena rekonstrukce 

budov, každý rok se zakoupila nová technologie CNC. Do budoucna znamená nákup 

nových technologií rozšíření zakázkového spektra obráběných dílů s menší materiálovou  

a energetickou náročností (tím pádem snižování nákladů), což ovšem vedlo k nárazovému 

růstu celkové zadluženosti.  

Nejvyšší propad výsledku hospodaření nastal v roce 2003. V návaznosti  

na tuto skutečnost se vedení rozhodlo snížit hodnotu ZK (tím i jmenovitou hodnotu akcií  

o 73 %, viz tabulka 1.1) a takto získané finanční prostředky použít k uhrazení ztrát 

společnosti minulých let. Po splnění značných platebních povinností, společnost  

od roku 2004 vykazuje zisk (viz Příloha č. 2 a 3). 

Podnik má nyní k dispozici bezmála deset tisíc kusovníků a dvanáct tisíc 

technologických postupů. Letos už zakoupil a od počátku března zařadil do provozu nový 

značící stroj a další CNC soustružnické centrum přijde do provozu v květnu.  

Má několik stálých odběratelů, se Zetorem a. s. má dokonce uzavřenou smlouvu na 

výhradní dodávky určitých produktů, mezi další větší stálé odběratele patří např. ZKL a. s., 

Tatra a. s. či TRANS-TRADE s. r. o., také společnost hodně vyváží zakázkovou výrobu 

různým stálým zákazníkům do Německa. 

1.1.4 Finanční a ekonomické údaje 

V OR můžeme v rámci společnosti Antreg a. s. v sekci sbírka listin nalézt účetní 

závěrky a výroční zprávy z šesti předešlých let. Z těchto údajů jsem vypracovala tabulku 

týkající se základních ekonomických ukazatelů vyvíjejících se od roku 2000 do roku 2008 

(viz Příloha č. 2). Pro snadnější orientaci v ekonomické situaci podniku jsem navíc 

sestrojila grafy, na nichž je zachycen vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v již 

zmíněném období (viz Příloha č. 3). 



 

Společnost mi bohužel nemohla nabídnout ekonomické ukazatele loňského roku, 

jelikož je ještě nezpracovala, k dispozici budou až po řádné VH, která se letos bude konat v 

červnu. Vzhledem k „ekonomické krizi“, jež vloni zasáhla i Antreg a. s.  

a částečně snížila poptávku po jeho výrobcích, by byly tyto údaje opravdu zajímavé. 

Můžeme si jen představit, že se výnosy i náklady rámcově snížily7. 

1.1.5 Výhled do budoucna 

Společnost se stále snaží přizpůsobovat měnící se situaci na trhu, jak již bylo 

probíráno výše. Vzhledem k širokému portfoliu výrobků, vlastnímu vývoji  

a zakázkové výrobě, také díky značnému zaměstnaneckému potenciálu má společnost 

nejlepší předpoklady k ustání současných nepříznivých podmínek klesající poptávky 

v obdobných oborech. Dle vedení se situace po zavedení omezujících opatření a loňském 

snížení zájmu o výrobky začíná postupně zlepšovat. 

Společnost si chce i nadále udržet krok s technickým a technologickým vybavením, 

vyvíjet další produkty a přizpůsobovat se potřebám zákazníků, sledovat vývojové trendy 

poptávky a podle toho přizpůsobovat objem výroby různých součástek. Díky modernizaci 

výroby si klade za cíl zvýšení produktivity práce, v souvislosti s tím snižování nákladů, 

rostoucí objem výroby a vyšší úroveň tržeb. 

Výrobní haly jsou dosti velké, a tak nebude, jak podotýká sám ředitel společnosti, 

zapotřebí jejich rozšiřování (i kdyby vzrostla nad očekávání poptávka, prostor, jež je jak 

pro výrobu, tak i pro administrativní pracovníky k dispozici, naprosto postačuje). 

                                                 

7 Ke snižování nákladů docházelo díky zavedeným omezujícím opatřením, např. část zaměstnanců zůstává již 
rok každý pátek doma na 60 % částky z obvyklé mzdy. 



 

Příloha č. 2: Tabulka zachycující stav základních ekonomických ukazatelů z let 2000 až 2008 

 

Tabulka 4.2 Ekonomické ukazatele let 2000 až 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy podniku z let 2003 až 2008, vlastní zpracování. 

Rok Základní 
ukazatele (v tis. 

Kč) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiva 130 750 95 467 90 030 56 040 65 496 73 817 70 041 74 457 85 734 

ZK 110 300 110 300 110 300 110 300 29 781 29 781 29 781 29 781 29 781 

VK 63 351 40 516 33 091 29 771 30 221 30 317 31 013 35 744 34 872 

Prodej výrobků 45 109 50 315 59 629 60 918 61 663 60 179 75 010 92 851 99 569 

Průměrný počet 
zaměstnanců 

156 142 140 131 130 125 123 125 129 

Výnosy 70 649 68 874 78 602 77 441 75 142 79 134 88 429 110 626 117 978 

Náklady 88 570 91 709 86 027 108 380 74 692 79 038 87 732 105 233 113 728 

HV za účetní 
období 

-17 921 -22 835 -7 425 -30 939 450 96 697 5 393 4 250 

Základ daně 
nebo daňová 

ztráta 
-729 957 576 2 737 1 112 1 278 4 015 11 163 7 941 



 

Příloha č. 3: Grafy zachycující vývoj nákladů, výnosů  

a hospodářského výsledku 

Graf 4.1 Vývoj nákladů a výnosů v letech 2000 až 2008 
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Zdroj: Výroční zprávy podniku z let 2003 až 2008, vlastní zpracování 

Graf 4.2 Výsledek hospodaření za období let 2000 až 2008 
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Zdroj: Výroční zprávy podniku z let 2003 až 2008, vlastní zpracování 



 

Příloha č. 4: Organizační struktura společnosti 

 

Obrázek 4.A Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 

 



 

Příloha č. 5: Ilustrativní příklad zápisu jednání představenstva



 

Příloha č. 6: Návrh organizační struktury společnosti 

Obrázek 4.B Návrh nové organizační struktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 


