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A. Úvodní slovo

Vážení,

máme za sebou další rok v historii naší společnosti.

Hlavní událostí tohoto roku pro nás byl vstup strategického partnera E-commerce Holding 
a.s. do společnosti. Další klíčovou aktivitou bylo rozšíření našich stávajících 
specializovaných e-shopů o multikomoditní e-shopy Vivantis.cz a Vivantis.sk.

Předkládáme vám auditovanou výroční zprávu společnosti, v níž naleznete rekapitulaci 
historie, zhodnocení hospodářského roku 2014/2015 i náhled do roku následujícího.

Z malé jednočlenné firmy založené při studiu na vysoké škole v obývacím pokoji jsme se 
během 14 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, říjen 2015

Martin Rozhoň
předseda představenstva



4

B. Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: 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

Jan Jírovec, člen představenstva

Ing. Daniel Kopecký, člen představenstva

Ing. Jaromír Švihovský, Ph.D., předseda dozorčí rady

Ing. Martin Katzer, člen dozorčí rady

Vojtěch Schwangmaier, člen dozorčí rady

Údaje o základním kapitálu a počtu akcií:

Základní kapitál: 10 000 000 Kč

Počet akcií: 20

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 soukromou společností. Provozujeme internetové obchody: 
Prozdravi.cz, Krasa.cz, Parfemy.cz, Hodinky.cz, Sperky.cz, Modnidoplnky.cz, Vivantis.cz, 
Vivantis.sk a další.
Za dobu své čtrnáctileté existence jsme se stali předním internetovým prodejcem. Měsíčně 
naše weby navštíví 1-2 miliony návštěvníků. Našim zákazníkům jsme dodali již přes 2,5
milionu zásilek. Zákazníci nás hodnotí prostřednictvím nezávislého nákupního rádce 
Heureka.cz - naše e-shopy patří k nejlépe hodnoceným - vykazují průměrnou spokojenost 
zákazníků s nákupem 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 .
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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
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Získali jsme 40% podíl v internetové cestovní agentuře New Travel.cz s.r.o.

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.

Září 2012
Otevřeli jsme nový internetový obchod www.modnidoplnky.cz.

Září 2013
Otevřeli jsme nové logistické centrum (1 500 m2) v Chrudimi.
Otevřeli jsme reprezentativní prodejnu s výdejním místem v Praze na Florenci.
Redesignovali jsme naše e-shopy do responzivního designu.

Říjen 2014
Expandovali jsme na Slovensko prostřednictvím multikomoditního e-shopu 
Vivantis.sk.

Listopad 2014
Do společnosti majetkově vstoupil strategický partner E-commerce Holding a.s..

Duben 2015
Spustili jsme multikomoditní e-shop Vivantis.cz.

D. Informace o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o činnosti a jejím
hospodářském postavení

Za hospodářský rok 2014/15 jsme odeslali cca 356 000 zásilek. Celkové výnosy společnosti 
dosáhly 424.734 tisíc Kč bez DPH, z toho tržby z prodeje zboží byly ve výši 408.273 tisíc Kč.
Za srovnatelných 12 měsíců účetního období s předchozími 12 měsíci vzrostly celkové 
výnosy o 4,6 %. Procentní obchodní marže se mírně snížila oproti předchozímu období 
z 24,2 % na 23,1 %, a to především díky tvrdé cenové konkurenci v komoditách parfémy a 
krása a dále vyššímu podílu velkoobchodních prodejů z celkových tržeb, které mají nižší 
realizovanou obchodní marži.
Podíl přidané hodnoty z celkových výnosů se mírně snížil oproti předchozímu období z 10,8
% na 10,6 %. Provozní hospodářský výsledek (ztráta) dosáhla -1.807 tisíc Kč a snížila se o
cca 1,3 mil. Kč oproti předchozímu roku, kdy byla -3.121 tisíc Kč. Významný ukazatel 
hospodaření EBITDA byl ve výši 983 tisíc Kč oproti -731 tisíc Kč v minulém roce.
Zlepšený ukazatel EBITDA je dosažen především úsporou personálních a marketingových 
nákladů.
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Auditovaný hospodářský výsledek po zdanění (ztráta) byla ve výši -3.715 tisíc Kč,
což je o cca 1,3 mil. Kč nižší než za uplynulé účetní období, kdy byla ztráta -5 011
tisíc Kč.
Abychom mohli oba výsledky porovnat, je třeba říci, že v období roku 2014/15 výši ztráty 
ovlivnily mimořádné položky, které v období roku 2013/14 nebyly. Jedná se zejména o:
• Pokutu SZPI ve výši 501 tisíc Kč.
• Náklady na právní a notářské služby spojené se vkladem domén a ochranných známek 

ve výši cca 506 tisíc Kč.
• Snížení počtu zaměstnanců a s tím vyplacené odstupné 751 tisíc Kč.
• Opravnou položku k půjčce společnosti New Travel s.r.o. ve výši 1.736 tisíc Kč.
• Zaúčtování odložené daně z příjmu ve výši 1.634 tisíc Kč.

Pokud bychom z výsledku eliminovali výše uvedené mimořádné vlivy, pak by byl EBITDA ve 
výši cca 2,74 mil. Kč a hospodářský výsledek (ztráta) za účetní období -1,86 mil. Kč.

Co se týká položek majetku, zde došlo k nejvýznamnější změně – zvýšení kapitálových 
fondů o 42 mil. Kč. Navýšení vlastního jmění bylo provedeno vkladem domén a ochranných 
známek, které do společnosti formou příplatku k základnímu kapitálu vložil v té době jediný 
akcionář pan Martin Rozhoň. Tímto došlo k významnému posílení kapitálové přiměřenosti 
společnosti.

V uplynulém roce jsme v souvislosti s růstem a změnami ve společnosti nadále 
optimalizovali vnitřní procesy, což se pozitivně projevilo zejména na snížení logistických 
nákladů a zvýšení kapacity a propustnosti logistiky a také na celkovém snížení personálních 
nákladů.
V říjnu jsme expandovali na Slovensko s multikomoditním e-shopem Vivantis.sk, který 
zahrnuje naše kompletní produktové portfolio mimo produktů pro zdraví.
V listopadu do společnosti majetkově vstoupil strategický partner – společnost E-commerce 
Holding a.s.. Od tohoto spojení očekáváme provozní, obchodní a marketingové synergie, 
které nám pomohou výrazně zvýšit obrat a ziskovost společnosti a expandovat na další trhy.
Nadále jsme zlepšovali služby našim zákazníkům – rozšířili jsme sortiment na 45 000 
položek zboží, zvýšili jsme skladové zásoby na 100 mil. Kč (300 000 ks zboží) pro rychlejší 
dodávky zboží, zavedli jsme nové druhy dopravy a externí výdejní místa Uloženka, rozšířili 
platební metody pro zákazníky a zkvalitnili zákaznickou podporu.
V rámci vlastního vývoje jsme pokračovali v redesignu našich e-shopů s ohledem na nárůst 
využívání mobilních zařízení, lepší použitelnost a nové funkce, což se pozitivně promítlo ve 
zvýšení konverzních poměrů.
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Informace o předpokládaném vývoji v roce 2014/2015

Na rok 2015/16 jsme si stanovili velmi ambiciózní cíle – chceme dosáhnout růstu obratu 
minimálně o 30% a současně dosáhnout výrazně kladné EBITDA. K tomuto cíli by nám měly 
dopomoci mj. synergie s E-commerce Holding a.s..
Na straně výnosů chceme mimo stávajících prodejních kanálů využít nového 
multikomoditního e-shopu Vivantis.cz a následně s tímto konceptem po Slovensku 
expandovat i do Rumunska a dalších zemí. Na Slovensku chceme současný Vivantis.sk 
doplnit specializovaným e-shopem Prezdravie.sk. V rámci produktů pro zdraví chceme 
výrazně rozšířit nabídku o portfolio zdravé výživy a volně prodejného lékárenského 
sortimentu.
Chceme také významně posílit naše velkoobchodní aktivity v ČR i zahraničí.
Na straně nákladů chceme dále zefektivňovat zejména marketingové, personální a logistické 
náklady, které tvoří největší podíl v rámci celkové nákladové struktury.
Nadále budeme zlepšovat služby zákazníkům – rozšíříme sortiment, zvýšíme skladové 
zásoby pro rychlejší dodávky zboží, rozšíříme druhy dopravy a platební metody pro 
zákazníky.
Před Vánoční sezónou rozšíříme logistické prostory o dalších 500 m2.

F.

E.

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 2014/2015 dodržovala veškeré zákony a právní normy v oblasti 
ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. V oblasti pracovněprávních vztahů 
nedošlo oproti minulému roku k žádným změnám.

2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Průměrný 
počet 
zaměstnanců

136 * 128 119 95 89 87

* Z toho 21 zaměstnankyň na rodičovské dovolené

CH. Informace o skutečnostech po konci rozvahového dne

Po konci rozvahového dne do data zpracování této Výroční zprávy ve společnosti 
nedošlo k žádným dalším významným skutečnostem, které by podstatným způsobem 
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ovlivnily pohled na výši majetku, závazků a finanční situace a hospodářský výsledek 
společnosti k 31. březnu 2015.
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FI. inanční výsledky

Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 1.4.2014-
31.3.2015

1.4.2013-
31.3.2014

Tržby za prodej zboží 408 273 391 539

Náklady vynaložené na prodané zboží 313 786 296 774

Obchodní marže 94 487 94 765

Výkony 16 461 17 451

Výkonová spotřeba 66 077 68 025

Přidaná hodnota 44 871 44 191

Osobní náklady 43 134 43 789

Provozní výsledek hospodaření - 1 807 - 3 121

Finanční výsledek hospodaření -3 542 - 1 913

Výsledek hospodaření před zdaněním -5 349 -5 034

Odložená daň z příjmů - 1 634 -23

Výsledek hospodaření za účetní období -3 715 -5 011

Rozvaha v tis. Kč k 31.3.2015 k 31.3.2014
AKTIVA celkem 138 804 88 705
Dlouhodobý majetek 62 001 25 642

- nehmotný 41 691 258
- hmotný 20 310 20 384
- finanční - 5 000

Oběžná aktiva 73 813 60 238
Zásoby 60 545 53 173
Krátkodobé pohledávky 11 385 6 098
Krátkodobý finanční majetek 1 883 967

Časové rozlišení 2 990 2 825
PASIVA celkem 138 804 88 705
Vlastní kapitál 74 884 44 559

Základní kapitál 10 000 10 000
Kapitálové fondy 42 000 -
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 034 3 014
Nerozdělený zisk minulých let 31 545 36 556
Jiný výsledek hospodaření minulých let - 7 980 -
Výsledek hosp. běžného účet. období - 3 715 -5 011

Cizí zdroje 62 893 43 125
Dlouhodobé závazky 6 626 280
Krátkodobé závazky 28 293 20 692

Bankovní úvěry a výpomoci 27 974 22 153

Časové rozlišení 1 027 1 021
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Zpráva o vztazích

Zpráva auditora

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