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A. Úvodní slovo 

3

Vážení,

máme za sebou další rok v historii naší společnosti.

Tento rok jsme pokračovali v zaměření se především na vnitřní efektivitu a řízení společnosti 
– zejména započatou změnou organizační struktury, která již nevyhovovala současné 
velikosti společnosti. Na další růst jsme se také připravili rozšířením provozních prostor 
společnosti.

Předkládáme vám auditovanou výroční zprávu společnosti, v níž naleznete rekapitulaci 
historie, zhodnocení hospodářského roku 2011/2012 i náhled do roku následujícího.

Z malé jednočlenné firmy založené při studiu na vysoké škole v obývacím pokoji jsme se 
během 11 let stali jedním z největších internetových prodejců v ČR s obratem v řádu stovek  
milionů korun.

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 2012   
 
 

Martin Rozhoň      
předseda představenstva
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B. Základní údaje o spol nosti: 

Obchodní �rma: VIVANTIS a. s.

Sídlo:   Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II

IČ:   259 77 687

DIČ:   CZ 259 77 687

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, MBA, 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 spol nosti:

Profil:

VIVANTIS a. s. je ryze českou soukromou společností. Provozujeme internetové obchody: 
Prozdravi.cz, Krasa.cz, Parfemy.cz, Hodinky.cz, Sperky.cz, Nakupnicentrum.cz a další.
Za dobu své desetileté existence jsme se stali předním internetovým prodejcem. Měsíčně naše 
weby navštíví přes 1 milion návštěvníků. Našim zákazníkům jsme dodali již přes 1,6 milionu 
zásilek. Naši zákazníci nás hodnotí prostřednictvím nezávislého nákupního rádce Heureka.cz - 
naše e-shopy patří k nejlépe hodnoceným a vykazují průměrnou spokojenost zákazníků s náku-
pem 98-99%.

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 dvou 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 slovenskou 
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 zaměřeného na 
ženy. 

Červen 2006
Spustili jsme internetové nákupní centrum www.nakupnicentrum.cz. 

http://www.celostnimedicina.cz/
http://www.prozdravi.cz/
http://www.hodinky.cz/
http://www.krasa.cz/
http://www.nakupnicentrum.cz/
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Srpen 2006
Zakoupili a renovovali jsme 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 jeden milion 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.

Září 2009
Otevřeli jsme dropshippingový internetový obchod www.vivapneu.cz.

Červen 2010
www.nakupnicentrum.cz prošlo kompletním redesignem a vylepšením funkčnosti.

Červenec 2010
Získali jsme 40% podíl v internetové cestovní agentuře New Travel.cz s.r.o.

http://www.parfum.cz/
http://www.obleceni.cz/
http://www.vivapneu.cz/
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Březen 2011
Slavíme 10 let od založení společnosti a rozdáváme dárky – Škodu Fabii Ambiente a 100 netbooků.

Září 2011
Rozšířili jsme firemní prostory o další budovu, která nabízí celkem 615 m2.



 
 

Za hospodářský rok 2011/12 jsme zrealizovali 240 500 zásilek.

Tržby společnosti dosáhly za účetní období téměř 361 000 tis. Kč bez DPH, z toho z prodeje 
zboží téměř 349 500 tis. Kč - za srovnatelných 12 měsíců účetního období s předchozími 12 
měsíci vzrostly o 8,1%. Pokles korunové marže o 4,7%, nárůst výkonové spotřeby (zejména v 
oblasti služeb) o 7,6% a osobních nákladů o 6,7% měly nepříznivý dopad na hospodářský 
výsledek.

Našim partnerům jsme zprostředkovali zakázky v hodnotě 5 395 tis. Kč a to zejména prostřed-
nictvím Nakupnicentrum.cz a Vivapneu.cz.

V účetním období 2011/2012 kladlo vedení společnosti nadále důraz na zvýšení efektivity a 
stabilizaci vnitřních procesů. Proběhla první fáze změny organizační struktury. Personálně i 
procesně byly k 1. 9. 2012 z řízení obchodu vyčleněny expedice a zařazeny do řídící působ-
nosti vedoucí expedic spadající pod nově vytvořenou pozici provozního ředitele.

V oblasti personalistiky jsme pokračovali ve vzdělávání a rozvoji klíčových zaměstnanců. Ze 
získaných prostředků z Evropského sociálního fondu pokračovalo vzdělávání zaměstnanců 
napříč celou organizační strukturou v oblasti měkkých dovedností, IT dovedností a jazyků.  
Pokračovali jsme ve zkvalitňování personálního řízení a implementaci controllingu do řízení.

Za účelem dalšího rozvoje jsme pronajali a zrekonstruovali druhý objekt na Lupáčově ulici v 
Chrudimi, kam byly přesunuty Hodinky.cz, Sperky.cz, fotostudio a kde jsou také připraveny 
prostory pro nově vznikající Modnidoplnky.cz.
 
Internetový obchod Sperky.cz, který byl dříve částečně partnersky outsourcován přešel plně do 
naší režie.

Získali jsme ocenění:
Shoproku.cz – Cena kvality: Prozdravi.cz a Parfemy.cz  finalista v sekci Krása a zdraví.
Cena popularity: Prozdravi.cz finalista v sekci Krása a zdraví.
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D. Informace o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o činnosti a jejím 
    hospodářském postavení



 

E. Informace o předpokládaném vývoji v roce 2012/2013 
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Díky velkému konkurenčnímu tlaku a probíhající ekonomické recesi předpokládáme růst 
obratů jen v řádu jednotek procent.
Zaměříme se na optimalizaci marketingových a režijních nákladů za účelem zvýšení zisko-
vosti společnosti.
Budeme pokračovat ve zvyšování vnitřní efektivity procesů a produktivity práce.
Budeme pokračovat v implementaci controllingu do řízení (implementace funkční oblasti 
Nákup).
Proběhne druhá fáze změny organizační struktury - personální i procesní vyčlenění zákaz-
nického servisu z řízení obchodu a jeho zařazení do řídící působnosti vedoucí zákaznického 
servisu spadající pod provozního ředitele.
Budeme pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců přes celou organizační strukturu.
Ukončíme činnosti, které se staly postupem času neefektivní – affiliate eshop Vivapneu.cz, 
partnerská oddělení na Nakupnicentrum.cz, spolupráci formou Speciální dealer.
Nadále budeme zlepšovat služby zákazníkům – rozšíříme sortiment, zvýšíme skladové 
zásoby pro rychlejší dodávky zboží, zavedeme nové druhy dopravy a rozšíříme platební 
metody pro zákazníky.
Spustíme připravovaný eshop Modnidoplnky.cz, který navazuje na naše současné komodity.
Zvážíme akvizice, kde by mohl být uplatněn potenciál naší společnosti.
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F. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

G. Údaje o organizační složce v zahraničí

H. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních
vztahů

Společnost neposkytla ve sledovaném období do výzkumu a vývoje žádné finanční prostředky.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost v účetním období 2010/2011 nepodnikala žádné aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí. 

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupovala v souladu se zákonnými předpisy.  

2011/12   2010/11  2009/10   2008/9 2007 2006

95               89              87              87 69 43
Pr ný po

nanc
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I. Finanční výsledky v období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007
P í vky na charitu 64

2011/2012
42 158 181 86

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

Výkaz zisk a ztrát
Tr by za prodej zbo í
Náklady vynalo . na prodané zbo í
Obchodní mar e
Výkony
Výkonová spot eba
P idaná hodnota
Osobní náklady
Provozní hospodá ský výsledek
Hospodá ský výsl ed zd ním

z  za b nou innost

v tis.
349 452
259 328
90 234
11 318
58 526
42 916
40 029

-15
- 1 507

- 10
- 1 497

Rozvaha v tis.
AKTIVA celkem 84 106
Dlouhodobý majetek 28 614

nehmotný 1 485
hmotný 21 990

Ob ná aktiva 53 175
Zásoby 44 060
Krátkodobé pohledávky 8 308
Krátkodobý finan  majetek 805

PASIVA celkem 84 106
Vlastní kapitál 53 985

Základní kapitál 10 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2 397
Výsledek hospoda ení minulých let 43 085
Výsledek hos. b ného et.obd. -1 497

Cizí zdroje 29 241

Bankovn v ry a výpomoci 11 220
Krátkodobé závazky 17 790
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Zpráva o vztazích 

Zpráva auditora 

Ú ní záv rka 
ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
P ehled o pen ních tocích 
P ehled o zm nách vlastního kapitálu 
P íloha k etní záv

http://www.vivantis.cz/pomahame
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Zpráva představenstva společnosti VIVANTIS a. s. 
 
O vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1.4.2011 do 31.3.2012 (podle ustanovení § 66a 
zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
Obsah : 
 
Část A  Rozhodné období 
 
Část B  Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby 
 
Část C  Smlouvy a dohody mezi ovládanou a ovládající osobou a smlouvy a dohody mezi 
ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami včetně údajů o poskytnuté plnění a 
protiplnění 
 
Část D  Jiné právní úkony mezi ovládanou a ovládající osobou v daném účetním období 
 
Část E   Opatření mezi ovládanou a ovládající osobou v daném účetním období 
 
Část F   Závěr 
 
 
Část A  Rozhodné období 
 
Zpráva podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami (propojenými osobami) 
ovládanými stejnou ovládanou osobou (dále jen Zpráva) je zpracována za poslední účetní 
období, tj. za období od 1. dubna 2010 do 31. března 2011. 
 
Část B  Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby 
 
Základní identifikace ovládané osoby – VIVANTIS a.s.  (dále jen Společnost)  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2763 
Den zápisu: 29.11.2002 
Obchodní jméno: VIVANTIS a.s. 
Sídlo : Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim II 
Identifikační číslo: 25977687 
Právní forma: akciová společnost 
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Základní identifikace ovládající osoby : 
 
Jméno : Martin Rozhoň 
Bydliště : Chrudim, Na Valech 394, PSČ 537 01 
 
Ovládající osoba disponovala akciemi ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
činila 100% základního kapitálu ovládající osoby. 
 
Část C  Smlouvy a dohody mezi ovládanou a ovládající osobou a smlouvy a dohody mezi 
ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami včetně údajů o poskytnuté plnění a 
protiplnění 
 
V rozhodném období byly s ovládající osobou uzavřeny smlouvy o poskytování služeb, 
smlouvy licenční.   
 
Podrobnější informace o uzavřených smlouvách považuje ovládaná osoba v souladu 
s Obchodním zákoníkem a vnitřními řídícími dokumenty za předmět obchodního tajemství. 
V souvislosti se smlouvami a dohodami, uzavřenými v účetním období od 1. 4. 2011 do 
31. 3. 2012 (dále jen sledované účetní období) mezi ovládanou osobu a osobou ovládající, na 
jejichž základě byla poskytování plnění a protiplnění  nebo  v souvislosti s poskytováním 
plnění a protiplnění ve sledovaném účetním období  na základě smluv a dohod uzavřených 
před 1. dubnem 2011 ovládané osobě nevznikla újma. Plnění na základě výše uvedených 
smluv byla z hlediska ovládané osoby vždy v rámci běžného obchodního styku bez 
jakýchkoliv výhod nebo nevýhod.  
 
Část D  Jiné právní úkony mezi ovládanou a ovládající osobou v daném účetním období 
 
V účetním období od 1.4.2011 do 31.3.2012 nebyly ovládanou osobou učiněny žádné právní 
úkony v zájmu nebo na popud ovládající osoby, z nichž by vznikla ovládané osobě újma nebo 
prospěch, výhoda či nevýhoda. 
 
Část E   Opatření mezi ovládanou a ovládající osobou v daném účetním období 
 
Ve sledovaném účetním období nebyly ovládanou osobou učiněny žádná opatření v zájmu 
nebo na popud ovládající osoby, z nichž by vznikla ovládané osobě újma nebo prospěch, 
výhoda či nevýhoda. 
 
Část F   Závěr 
 

- Zpráva byla zpracována představenstvem Společnosti a schválena na zasedání 
představenstva dne 31.3.2012 

- Zpráv byla zpracována na základě údajů a informací zjištěných od ovládající osoby, 
z dalších dostupných podkladů a z výsledků  prověření vztahů ovládané osoby 
k ovládající osobě a dalším propojeným osobám. Představenstvo Společnosti 
prohlašuje, že  při shromažďování těchto údajů a informaci postupovalo s péčí 
řádného hospodáře. 

- Vzhledem  k tomu, že Společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, bude tato Zpráva 
připojena k Výroční zprávě za účetní období od 1.4.2011 do 31.3.2012.  
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V Chrudimi   Dne 31. 3. 2012 
 
 
Představenstvo ovládané společnosti VIVANTIS a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Martin Rozhoň, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------          ------------------------------------------------------------- 
Aleš Beránek, člen představenstva  Ing. Viera Trumhová,  MBA, člen představenstva 
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