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A. Úvodní slovo 

Vážení, 

máme za sebou další náročný rok v historii naší společnosti. I přes mnohé problémy 
související především s rychlým růstem, můžeme označit tento rok za velmi úspěšný. 

Naše společnost vnitřně dospěla, což se navenek projevilo změnou její formy a názvu 
z NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. na VIVANTIS a.s.. 

Předkládáme vám auditovanou výroční zprávu společnosti, v níž naleznete rekapitulaci 
historie, zhodnocení hospodářského roku 2008 i náhled do roku následujícího. 

Z malé jednočlenné firmy založené při studiu na vysoké škole v obývacím pokoji jsme se 
během 7 let stali jedním z největších internetových prodejců v ČR s obratem v řádu stovek 
mil Kč a silnou dynamikou růstu. 

Snažíme se dělat věci pořádně a naši zákazníci to oceňují… 

Víme, že jsme však stále na začátku… 

Máme vizi a víme, jak ji naplnit… 

Děkuji všem, kteří nám v tom pomáhají… 

Chrudim, červen  2009 

Martin Rozhoň
předseda představenstva 
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B. Základní  údaje  o společnosti: 

  
Obchodní firma: VIVANTIS a.s. 

Sídlo:   Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II 

IČ:   259 77 687 

DIČ:   CZ25977687 

Datum založení: 29. listopadu 2002 

Rejstříkový soud: Krajský soud v Hradci Králové 

Spisová značka: oddíl B, vložka  2763 

Statutární orgán: Martin Rozhoň,  předseda představenstva 

   Aleš Beránek, člen představenstva 

   Ing. Viera Trumhová, člen představenstva 

Údaje o základním kapitálu a počtu akcií: 

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Počet akcií:  20 

Informace o akcionářích: 

Martin Rozhoň 100% 

  

Předmět podnikání: 
  
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 

Specializovaný maloobchod 

Reklamní činnost a marketing 

Velkoobchod 
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C. Profil a historie společnosti: 

Profil:

VIVANTIS a.s. je ryze českou společností s rychlým tempem růstu. Za dobu své 7leté exis-
tence jsme se stali předním internetovým prodejcem. Co do počtu zrealizovaných zásilek 
(celkově přes 800 000 ks) v ČR dokonce největším. Měsíčně naše weby navštíví                  
1 – 1,5 milionu návštěvníků.
Provozujeme internetové obchody: Prozdravi.cz, Krasa.cz, Parfemy.cz, Hodinky.cz,     
Sperky.cz, Nakupnicentrum.cz a další…

Historie:

Srpen 2001
Naše původní aktivity směřovaly především do oblasti péče o zdraví. Jako první web jsme 
spustili nekomerční informační server o zdraví www.celostnimedicina.cz. 

Říjen 2001
Počátek našeho internetového obchodování. Svou činnost zahájilo www.prozdravi.cz. 

Leden 2003
Změnili jsme právní formu z fyzické osoby na NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. 

Březen 2003
Po 2 letech vývoje a testování jsme uvedli na trh vlastní přípravek na podporu potence 
Eregma power.

Květen 2003
Na základě úspěchu internetového obchodu www.prozdravi.cz jsme spustili jeho sloven-
skou verzi www.prezdravie.sk. 

Říjen 2003
Zahájili jsme činnost internetových obchodů www.parfemy.cz a www.hodinky.cz. 

Listopad 2004
Spustili jsme internetový obchod www.krasa.cz. 

Leden 2006
Uvedli jsme na trh novou generaci vlastního přípravku pro muže Eregma MAX power. 

Duben 2006
Zahájili jsme činnost druhého informačního serveru www.prodamy.cz, tentokrát zaměřené-
ho na ženy. 

Červen 2006
Spustili jsme internetové nákupní centrum www.nakupnicentrum.cz. 
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Srpen 2006
Zakoupili jsme a renovovali nový provozní areál společnosti, který nám poskytuje 1 690 m² 
kancelářských a skladových prostor. 

Prosinec 2006
Uvedli jsme na trh vlastní řadu přípravků na hubnutí FitMe. 

Únor 2007
Návštěvnost našich webů poprvé přesáhla 1 mil unikátních návštěvníků za měsíc. 

Červenec 2007
www.parfemy.cz prošly kompletním redesignem a vylepšením funkčnosti. 

Září 2007
Spustili jsme novou verzi provizního systému www.provizni-system.cz.

Říjen 2007
Získali jsme prestižní ocenění  WEBTOP100 pro www.parfemy.cz. 

Listopad 2007
Spustili jsme unikátní Vánoční projekt www.odjeziska.cz.
Kompletním redesignem a vylepšením funkčnosti prošly www.hodinky.cz. 

Leden 2008
Byla dokončena klinická studie na přípravek Eregma MAX power.

Únor 2008
Stali jsme se členem Asociace pro elektronickou komerci APEK. 

Březen 2008
Proběhla akvizice nejstarší internetové parfumerie www.parfum.cz.

NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. se transformovala na VIVANTIS a.s. a vznikl korporátní 
web www.vivantis.cz. 

Červen 2008
Proběhla druhá fáze rekonstrukce firemních prostor, které byly rozšířeny na celkových          
2 000 m².

Září 2008
Otevřeli jsme internetový obchod www.sperky.cz.

Říjen 2008
Koupili jsme internetový obchod www.obleceni.cz.
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D.  Informace o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o činnosti a jejím 
      hospodářském postavení 

Účetní období od 1. 1. 2008 do 31.3.2009 bylo pro společnost významným z mnoha důvodů.

Proběhla transformace společnosti s ručením omezeným NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. 
na akciovou společnost VIVANTIS a.s..
Bylo zvoleno představenstvo a dozorčí rada společnosti a rozděleny zodpovědnosti za 
jednotlivé oblasti řízení společnosti mezi členy představenstva: 
Martin Rozhoň, předseda představenstva – odpovědnost za strategii, marketingové aktivity 
a oblast IT.
Aleš Beránek, člen představenstva – odpovědnost za řízení obchodu a provozu.
Ing. Viera Trumhová, člen představenstva – odpovědnost za finanční a personální řízení, 
metodické řízení IS a controllingového systému.

Sledované účetní období bylo stanoveno na 15 měsíců, tj. od 1.1. 2008 do 31.3. 2009. Důvo-
dem byl přechod na hospodářský rok, který bude v následujících letech začínat 1. dubnem. 
K tomuto rozhodnutí nás vedl sezónní charakter činnosti naší společnosti. Poslední čtvrtletí 
kalendářního roku bývá, jak pro vedení společnosti, tak pro její zaměstnance z důvodu 
přípravy i samotného průběhu vánoční kampaně, nesmírně náročné. Posunutí počátku účet-
ního období nám umožní přesunout závěrečné inventury i celý plánovací proces na první 
čtvrtletí nového kalendářního roku, kdy už můžeme vyhodnotit dopad vánoční kampaně na 
hospodaření společnosti. 
Tržby společnosti dosáhly za 15 měsíců hodnoty téměř 410.000 tis. Kč bez DPH.
Za srovnatelných 12 měsíců kalendářního roku 2008 s rokem 2007 vzrostly téměř o 25%. 
Nárůst tržeb v 1. čtvrtletí roku  2009 zbrzdila ekonomická krize.
Našim partnerům jsme zprostředkovali zakázky v hodnotě 35.800 tis. Kč.
Za hospodářský rok 2008 jsme zrealizovali přes 300 000 zásilek, čímž se řadíme na 1. místo 
mezi e-shopy v ČR.
Měsíční návštěvnost našich webů překračovala hranici milion návštěvníků a v předvánoč-
ním období přesahovala hranici 1,5 mil.
Po úspěšné implementaci informačního systému K2, který výrazně zefektivnil procesy 
napříč celou společností, zrušil kapacitní omezení a umožnil lepší řízení nákupu a sklado-
vých zásob, započala implementace controllingového systému GIST controlling. Cílem 
projektu je zejména získání nástroje pro analýzu rentability jednotlivých shopů a zakázek na 
bázi krycích příspěvků. Realizací controllingu se bude zabývat nově vznikající controllingové 
oddělení.

Zefektivnění procesů zejména v návaznosti na zavedení nového IS K2  mělo za následek 
zvýšení produktivity práce a společně se zefektivněním a snížením marketingových výdajů 
a mírnému zvýšení marží mělo pozitivní dopad na vytvoření přidané hodnoty společnosti a 
dosažení podstatně vyšší ziskovosti, než v roce předešlém.

Po transformaci na akciovou společnost jsme začali věnovat větší pozornost personálnímu 
řízení. Bylo vytvořeno personální oddělení, jehož cílem je realizace personální politiky spo-
lečnosti.
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Proběhla druhá fáze rekonstrukce areálu společnosti – celková užitná provozní plocha 
byla rozšířena na více než 2 000 m².

V březnu jsme v souvislosti s transformací společnosti zprovoznili korporátní web             
Vivantis.cz. 
V září jsme spustili nový e-shop Sperky.cz, který vykazuje rychlý růst.
V říjnu jsme koupili e-shop Obleceni.cz, jehož logistiku bude zatím zajišťovat původní 
majitel.
V listopadu jsme spustili redesignovaný e-shop Krasa.cz s novými funkcemi.
Výrazně jsme zapracovali na kvalitě všech webových prezentací.
Podstatně jsme rozšířili sortiment ve všech našich e-shopech. V současné chvíli nabízí-
me přes 15 000 položek – většinu zboží máme skladem a doručujeme ho zákazníkům do 
2. pracovního dne.
Snížili jsme procento nedostupného zboží napojením na skladové zásoby našich doda-
vatelů a ukončením spolupráce s některými problémovými dodavateli.
Našim zákazníkům jsme umožnili hodnotit nás prostřednictvím nezávislého nákupního 
rádce Heureka.cz, kde naše e-shopy patří k nejlépe hodnoceným a vykazují průměrnou 
spokojenost zákazníků s nákupem 98%.
Stali jsme se členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a získali jsme pro naše 
e-shopy Certifikaci I. a II. stupně.
Převzali jsme provoz oddělení Lékárna, Kosmetika, Parfémy, Hodinky a Šperky na 
jednom z největších českých e-shopů Vltava.cz.
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E.  Informace o předpokládaném vývoji v roce 2009

Díky probíhající ekonomické recesi předpokládáme jen mírný růst obratů.
Chceme pokračovat v loňském roce započaté strategii zvyšování vnitřní efektivity proce-
sů a produktivity práce, což by mělo přinést další zvýšení ziskovosti společnosti.
Vytvořený zisk společnost hodlá využít na financování další komoditní i regionální expan-
ze.

V tomto cíli by nám mělo pomoci nasazení controllingového systému GIST.
Zaměříme se na další vzdělávání a rozvoj klíčových zaměstnanců a postupnou změnu 
způsobu řízení společnosti související s jejím růstem.

Budeme i nadále zkvalitňovat služby směrem k našim zákazníkům:
Spustíme služby alternativního dopravce k České poště - kurýrní službu PPL.
Zlepšíme služby zákazníkům ze Slovenska.
Pro naše velkoobchodní a alianční partnery spustíme nový online objednávkový systém 
s pokročilými funkcemi a větším uživatelským komfortem.
Redesignu se konečně také dočká www.nakupnicentrum.cz, kde dojde k obměně stáva-
jících a ke spuštění nových partnerských oddělení.
Společně se strategickým partnerem spustíme před zimní sezónou e-shop s pneumati-
kami a autopříslušenstvím Vivapneu.cz.
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F.  Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost neposkytla ve sledovaném období do výzkumu a vývoje žádné finanční 
prostředky.

G.  Údaje o organizační složce v zahraničí
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

H.  Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních  
     vztahů
Společnost v účetním období 2008 nepodnikala žádné aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí.  

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupovala v souladu se zákonnými 
předpisy  a v účetním období 2008 vytvořila 17 nových pracovních míst. 

2008 2007 2006
Průměrný počet zaměstnanců 86 69 43
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I.  Finanční výsledky v období od 1.1.2008 do 31.3.2009

V tis.Kč

Podrobné informace na http://www.vivantis.cz/pomahame . 

Výkaz zisků a ztrát
Tržby za prodej zboží 409 503
Náklady vynalož. na prodané zboží 301 000
Obchodní marže 108 503
Výkony 16 525
Výkonová spotřeba 67 668
Přidaná hodnota 57 366
Osobní náklady 39 950
Provozní hospodářský výsledek 16 701
Hospodářský výsl. před zdaněním 14 603
Daň z příjmů za běžnou činnost 3 445
Výsl.hospodaření za účetní období 11 158

Rozvaha
AKTIVA celkem 70 473
Dlouhodobý majetek 28 315

       - nehmotný 4 008
       - hmotný 24 307
Oběžná aktiva 39 635
    Zásoby 34 359
    Krátkodobé pohledávky 5 165
    Krátkodobý finanční majetek 111
PASIVA celkem 70 473
Vlastní kapitál 36 525
   Základní kapitál 10 000
   Výsledek hospodaření minulých let 14 336
   Výsledek hos. běžného účet.obd. 11 158
Cizí zdroje 33 373
   Krátkodobé závazky 16 639
   Bankovní úvěry a výpomoci 10 288

1.1.08 až 
31.3.2009 2007 2006

Příspěvky na charitu 181 86 117
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J.   Zpráva o vztazích 

K.  Zpráva auditora 

L.   Účetní závěrka 
ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Přehled o peněžních tocích 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 
Příloha k účetní závěrce 
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