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První veterinární koutek otevřen v Brně 

V pondělí 4. listopadu byl v brněnském obchodním parku Slatina v prodejně PetCenter CZ otevřen první 
veterinární koutek v Česku. Jde o novinku v péči o domácí zvířata, kterou zavádí skupina Supernius. Cílem 
je nabídnout zákazníkům největší sítě prodejen s chovatelskými potřebami veterinární péči a poradenství 
přímo v místě prodeje, a tím zvýšit a posunout komfort péče o jejich domácí mazlíčky. 

Kmotrem projektu se stal judista Lukáš Krpálek se svou fenkou Olivou. Ta se také stala prvním klientem, 
který podstoupil preventivní veterinární prohlídku. „Překvapila mě důkladnost a pečlivost prohlídky, která 
přitom netrvala dlouho. Závěry vyšetření jsou pro nás určitě poučné. Že by měla Oliva malinko shodit jsme 
věděli, doporučení vyměnit obojek za postroj jsme hned realizovali,“ svěřil se po prohlídce Krpálek. 

Veterinární koutky v obchodních centrech a retail parcích jsou inovativním produktem skupiny Supernius, 
která v Česku vlastní síť veterinárních klinik Vetino a současně největší síť prodejen s chovatelskými 
potřebami PetCenter CZ. 
 
V síti prodejen s chovatelskými potřebami začne po vzoru otevřeného brněnského pracoviště vznikat 
zázemí pro nové veterinární ordinace, ve kterých budou promovaní odborníci poskytovat běžnou 
preventivní péči a konzultovat s klienty případné problémy jejich domácích mazlíčků. S těmi, které nebude 
možno vyřešit na místě, budou odesílání do specializovaných spolupracujících veterinárních klinik a 
ordinací skupiny Vetino. 
 
Skupina Vetino zastřešuje síť veterinárních klinik a ordinací, které nabízí komplexní veterinární služby. 
Klade důraz na vysoký standard kvality a odbornou profesionalitu. Klíčový je individuální přístup ke 
každému pacientovi pro poskytnutí té nejlepší možné péče. 
 

Hlavní výhody pro zákazníky: 
• Diplomovaní specialisté poskytující nejvyšší kvalitu služby  
• Prvotřídní vybavení klinik pro poskytnutí té nejlepší péče 
• Neustálá snaha ke zlepší vědomostí lékařů a zkvalitnění poskytovaných služeb 
• Výborné vztahy s Evropskými odborníky, pro možnosti konzultace a školení 

zaměstnanců 

Společnost PetCenter CZ šíří radost mezi domácími mazlíčky a jejich chovateli prostřednictvím sítě 
prodejen s chovatelskými potřebami Pet Center. První prodejna Pet Center vznikla v roce 2000 v 
Průhonicích a od té doby se maloobchodní a velkoobchodní síť stále rozrůstá. Nyní čítá v České republice a 
na Slovensku přes 150 prodejen. 

Cílem společnosti je provázet zákazníky celým životním cyklem jejich domácích mazlíčků, od chvíle, kdy se 
rozhodují o pořízení domácího mazlíčka až po všechnu ostatní péči, aby si maximálně užívali radosti ze 
života spolu. S tím souvisí i rozvoj služeb jako je provozování psího hotelu, salónu a nově také veterinárních 
koutků. 

 


