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1. Úvod 

 

„Bude třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili služby, které nám 

poskytují.“ (Christian Morgenstern) 

Lidé zvířata chovají už od nepaměti. Aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňuji 

náš život. Jsou našimi věrnými společníky a pro mnoho z nás až nerozlučnými 

přáteli. Zvířata přinášejí radost do života a prospívají společenskému chování. 

Výrazně zvyšuji kvalitu našeho života. Mnoho vědců došlo k závěrům, které ukázaly 

významný přínos domácích zvířat na lidské zdraví. Lidé pro ně dělají mnoho a jsou 

ochotni jim za tuto věrnou lásku pořídit různé potěšení, především ve formě stravy. 

Na trhu je velké množství různých značek krmiv pro zvířata. Všechny slibují 

zajištění různých živin a tu nejlepší kvalitu, kterou zvířata potřebuji. Ale ne všechny 

produkty tyto požadavky opravdu splňují.  

Lidé chtějí pro svého domácího společníka to nejlepší a vybírají z řady značek 

v regálech ten produkt, který se jim zdá kvalitní a k tomu ještě za přijatelnou cenu. 

Jsou lidé, kteří své zvířata milují natolik, že na cenu nehledí a koupí jim to nejdražší, 

podle nich to nejlepší. Ale mnohdy to zachází do té fáze, že se snaží koupit opravdu 

to nejlevnější. Ovšem také zvířata nejsou hloupá a poznají, co je dobré a co ne. Kde 

je tedy ta hranice, kompromis toho co je dobré, výživné a zároveň levné? 

Cíl práce 

           Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké je nákupní chování zákazníků na 

trhu krmiv pro zvířata, zaměřené na produkty pro psy a kočky, jakožto dva nejčastější 

„domácí mazlíčky“ chované v českých domácnostech. Součásti toho je dalším cílem 

zjistit a porovnat ceny jednotlivých produktů pro zvířata v řadě maloobchodů, jejich 

vývoj a dojít k závěru, jaký druh krmiv a za jakou cenu zákazníci tyto produkty 

nakupují a jaký maloobchod si pro svůj nákup volí. 
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Metodika práce 

           Moje práce bude založena na základě využívání sekundárních a primárních 

dat. Jako sekundární data využiji internetových stránek a studium odborné literatury. 

Data primární získám pravidelným sběrem cen, které budu provádět vždy k určitému 

dni v měsíci v jednotlivých maloobchodech. K získání podrobnějších informací o 

nákupním chování zákazníků zvolím metodu vlastního pozorování a vytvořím k tomu 

také krátký dotazník. Respondenty budu oslovovat přímo v maloobchodech, vždy u 

regálu zaměřeného na krmiva pro zvířata. Jako zákazníky zde považuji osoby, které 

chovají ve své domácnosti psa či kočku. Sběr primárních dat se uskuteční v období 

jednoho roku. Oslovovat respondenty s cílem vyplnit dotazník zrealizuji v prosinci 

roku 2013 a potrvá jeden měsíc. Poté budu charakterizovat trh běžných 

maloobchodů, ve kterých se dané produkty vyskytují. Následně vymezím odborné 

pojmy jako nákupní zvyklost, spotřební chování a uvedu teorii maloobchodu. Na 

závěr se zaměřím na analýzu získaných dat a na následné návrhy a doporučení, 

které by přinesly zákazníkům zvířecího krmiva lepší přehled v oblasti nabízeného 

sortimentu a lepší informace o dostupnosti nejznámějších značek krmiv. Výsledkem 

bude také vyhodnocení cen produktů v určených maloobchodech, kvality a důvodů, 

proč si zákazníci toto zboží kupují. 
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2. Charakteristika maloobchodního trhu krmiv pro zvířata 

           Tato kapitola se zaměřuje na vývoj trhu s maloobchody především v České 

republice a na současné trendy, na charakteristiku vybraných maloobchodů, kterých 

se výzkum nákupního chování týká. Tato kapitola charakterizuje trh s krmivem pro 

zvířata. 

2.1 Vývoj trhu s maloobchody 

Nikdo z nás si již dnes nedovede představit, že by maloobchod neexistoval. 

Přicházíme s ním do kontaktu téměř každý den a to když spotřebováváme zboží a 

služby právě tam nakoupené. 

Odvětví maloobchodu nastartovalo svou dynamickou expanzi v devadesátých 

letech minulého století. Během tohoto období proběhla řada zásadních změn, které 

se dotkly jak vlastnické a organizační struktury, tak také fyzického aspektu výstavby 

maloobchodních jednotek. Právě díky rozvoji tržního hospodářství v ČR a aplikaci 

volného zahraničního obchodu se začínal prosazovat nový způsob maloobchodního 

prodeje. Zvláště vstup zahraničních společností na český trh přispěl k modernizaci 

maloobchodní sítě a došlo k vytvoření nových typů prodejních jednotek.  Radikální 

změny se objevily rovněž v samotné podstatě nakupování a nákupního chování 

českých spotřebitelů. Jedním z nejvýznamnějších rysů současného českého 

maloobchodu je jeho měnící se struktura, kdy malé prodejny a samoobsluhy byly 

nahrazeny velkoplošnými obchodními formáty, kterými jsou supermarkety, 

hypermarkety a diskonty. [12] 

Po roce 1989 začaly maloobchodní jednotky vznikat spíše na okrajích a periferiích 

městských území.  Vznik obchodních jednotek zajistil rostoucí životní úrovní obyvatel 

a rovněž se zvyšovala kupní síla spotřebitelů a podnikatelská aktivita. 

Změny ve způsobu nakupování  

Retailingové trendy minulých let v České republice se objevovaly hlavně na 

vytváření nových obchodních center, snižování cen a tím zvyšování 

konkurenceschopnosti. Retailingové společností se snažily zaútočit na zážitky 
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zákazníků a volnočasové aktivity. Tím vznikala rozsáhlá moderní centra s možnosti 

jednak nakoupit, ale zároveň se i rozptýlit, občerstvit a kulturně se odreagovat. [16] 

V dnešní době je velkým fenoménem nákupní centrum. To neslouží pouze pro 

nakupování, ale i ke společenskému setkání, zábavě a trávení volného času. Změnily 

se tak zcela nákupní preference, nákupní styl a motivace v rámci české 

spotřebitelské společnosti. [12] 

Také noví zákazníci jsou mnohem náročnější, než dříve. To se projevuje zejména 

z hlediska místa, formy a komfortu nákupu. 

Vzhledem k charakteru změn na trhu je obtížné segmentovat zákazníky podle 

věkové kategorie, neboť preference spotřebitelů jsou sdíleny skrz generacemi a tudíž 

jsou preference značně odlišné.[13] 

Maloobchod dnes poskytuje 7-12% všech pracovních příležitostí v národním 

hospodářství. Podíl zaměstnanosti v obchodě se stále zvyšuje. V České republice 

vzrost podíl a význam obchodu, který spolu se službami stačil absorbovat pracovníky 

uvolněné zejména z průmyslu a zemědělství.[10] 

Nástup hypermarketů přinesl rozšíření nabídky a služeb. Začala se 

prohlubovat spokojenost spotřebitelů z nákupu, z širokého sortimentu, z možnosti 

vyzkoušet si zboží, celkovou úsporu času i úspor peněz. [16] 

Nastala doba hypermoderního marketingu. Zákazníci v mnoha supermarketech již 

obdrželi osobní kupony z předchozího nákupu, mnoho novin umožňuje online 

čtenářům vytvoření osobního vydání, které je přizpůsobeno přímo na míru 

zákazníkovi, a spotřebitelé nyní mohou nakupovat osobně zaměřené výrobky. Na 

internetových stánkách si kupující může vybrat z mnoha modelů produktů a z řady 

značek, jak v tuzemském měřítku, tak produkty z celého světa. Jedná se o 

zdokonalené prodavače, kteří znají zákazníky. [11] 

Česká populace má k hypermarketům kladný vztah. Rodiny zde tráví víkendy. Avšak 

v řadě západoevropských zemí, díky koncentraci obchodní sítě a dominanci 

hypermarketů, došlo k zániku tisíce malých obchodů. Na vesnicích malé prodejny 



9 
 

krachují a to včetně restaurací. Lidé se totiž scházejí v obchodních centrech, které se 

staly sociálním centrem, kde lidé chodí komunikovat. [16] 

Dopad na nákupní chování má digitální revoluce. Trh je přizpůsobený většímu 

množství výrobků, služeb a propagačních sdělení zákazníkovi, než starší 

marketingové nástroje. Digitální revoluce umožňuje vytvořit si a udržovat vztahy se 

zákazníky. Stejně tak, jak to kdysi dělal prodavač, obchodník s potravinami a 

klenotník, ale daleko větším rozsahu a účinnosti. [11] 

Situace v novém tisíciletí 

Po roce 2002 se tempo růstu zpomalilo a pozdější krize vedla ke specifickému 

vývoji diskontních prodejen. Některé obchodní řetězce odcházely. Trh postupně 

opouštěly Carrefour, Edeka, Meinl, Delvita a další. Nákupní zvyklosti v ČR prošly 

velkými změnami. Ale i po odchodu těchto společností z trhu se nic zásadního 

nezměnilo a ČR zůstala zemí hypermarketů a dalších velkoobchodních formátů. 

Česká republika je výrazně nad ostatními zeměmi střední a východní Evropy co se 

plochy hypermarketů, hobbymarketů a diskontních prodejen tyče. [16] 

Obr. 2.1: Hlavní nákupní místo potravin, rok 2009 

Obrázek 

ukazuje podíl 

hypermarketů jako 

hlavního místa pro 

nákup. V ČR je velmi 

vysoký. Nelze jasně 

srovnat vysoké 

procenta 

v Rumunsku a 

v Rusku, jelikož jsou tyto údaje zjišťovány 

pouze ve velkých městech. [39] 

Po době růstu a expanze nákupních center jsou poslední roky charakterizovány 

změnami ve smyslu úspor a zpomalením expanze jak na straně spotřebitelů, tak 

developerů. Došlo k omezení spotřeby tzv. zbytného zboží nebo odkladu nákupu na 

pozdější, lepší časy. Objevila se substituční strategie, kdy dražší zboží bylo 

Zdroj: Moderní obchod, [38] 
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nahrazováno levnějším. Objem spotřeby byl tedy zachován. Tato strategie 

znamenala přehodnotit zaběhlé zvyky a kupovat například méně prestižní značky. 

ČR na krizi z roku 2009 reagovala omezením spotřeby zboží a omezení nákupu 

dražších značek. Polovina lidí posílila nákup skrz internet. To je cesta, jak ušetřit. [16] 

Obr. 2.2: Změna výdajů návštěvníků nákupních center v roce 2009 oproti minulosti 

 

 

 

 

 

 

V dnešní době se digitální komunikace mezi spotřebiteli a prodejci odehrává skrz 

počítač připojený k internetu. Díky této revoluci spotřebitelé mají větší moc, než 

kdykoliv předtím. Mají přístup k více informacím, taktéž obchodníci nabízejí více 

služeb a výrobků a výměna mezi obchodníky a zákazníky je stále více interaktivní a 

okamžitá. [11] 

Do roku 2015 budou velká obchodní centra a internetové obchody vítězi, co se 

podílu na trhu se spotřebním zbožím týče. Výzkumné agentury předpovídají pokles 

tržního podílu supermarketů. Jedna z největších změn, která se již odehrává a bude 

pokračovat ve sféře trhu s rychloobrátkovým zbožím je využívání smartphonů. Ty 

pomáhají zákazníkům při jejich výběru během nakupování. [40] 

Postoje k nakupování a spotřebě 

Každý jedinec má jiné představy o nákupu. U některého dominuje potěšení 

z výběru, z velkých prostorů s hudbou, reklamou a u jiných typických prostředí super 

a hypermarketů. Nákup by podle českého spotřebitele měl probíhat v klidu a co 

nejjednodušeji.  

Zdroj: Moderní obchod, [38] 
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Většina spotřebitelů je přesvědčena o nutnosti mít předem stanoveno, co koupit. 

Z analýz vyplývá, že plánování spotřeby v chování spotřebitele postupně ale ubývá. 

Striktní plánování je typické více pro nižší příjmové skupiny a pro skupiny s nižším 

vzděláním. S rostoucím vzděláním i příjmem se zvyšuje tendence odsunout konečné 

rozhodnutí o nákupu až v prodejně. Je to například skutečností, že v místě nákupu 

jsou umístěny tzv. POP materiály a jejich množství se stále zvyšuje. Z uvedeného 

grafu níže lze vidět, že tyto POP prostředky mají 100 % účinnost u produktů pro 

domácí zvířata.  

 

 

Respondenti se orientují na kvalitu, ale současně hraje roli nejistota, která se promítá 

do potřeby zboží vidět, a mít dostatečné záruční lhůty. Značkovým produktům dává 

přednost zhruba třetina respondentů. [1]  

V posledních letech roste nezájem lidí trávit příliš času nákupy 

v hypermarketech. Například Tesco na to zareagovalo založením řady Tesco 

Zdroj: Místo nákupu.cz, [38] 

 

Obr. 2.3: Využití POP materiálů podle využití produktových kategorií 
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Express. Jde o tzv. convenience store, tedy obchody umístěné v místech, kudy lidé 

chodí do práce, blízko frekventovaných cest. Je zde možno nakoupit základní zboží a 

nechat si poradit od personálu.  

Zákazníky lákají rovněž velké množství slevových akcí a jejich pravidelnost 

vedla k vytvoření segmentu racionálních nakupujících, kteří nakupují vyloženě 

produkty v akci. Rozhoduji se spíše racionálně, důležitá je ale také osobní zkušenost 

a doporučení od známých. V dnešní době roste význam Word of mouth a 

komunikace v sociálních sítích, která stále roste. [42] 

Zákazníci se nejčastěji při výběru maloobchodní jednotky rozhodují podle 

toho, zda kvalita zboží odpovídá očekávání, jestli mají jejich oblíbené značky a za 

rozumné ceny, za očekávanou kvalitu. Rostoucí důraz je kladen na pohodu při 

nákupu. A jestli chce být maloobchodník úspěšný, měl by respektovat jednotlivé 

skupiny zákazníků a vyhovět jim v co největší míře. [1] 

Moderní technologie 

V době internetu lze zákazníky oslovit pomocí moderní technologie. Internet 

nabízí neuvěřitelné možnosti z hlediska nízkých nákladů. Například společnost Tesco 

jde s trendem a založilo si firemní stránku na sociální síti Facebook, kterou je možno 

využít k debatování o skvělých produktech, nákupních možnostech a o čemkoli 

dalším, co zákazníky zajímá. Na dané stránce lze získat přímo zpětnou vazbu, takže 

se o různých akcích nebo naopak o řešení problému vždy zákazník dozví včas. [7]  

Zákazníci začínají mít v oblibě e-nakupování, a to zejména díky úspoře peněz a 

úspoře času. Nákup na internetu je v porovnání s nákupem v kamenném obchodě 

podstatně levnější a rychlejší. [16]   

To, že lidé využívají k nákupu internet, přispěla rovněž recese z minulých let. 

Spotřebitelé během ní, místo trávení času přímo v nákupních centrech, raději seděli 

doma a vyhledávali na internetu výhodné nabídky. [40] 

Vlastní webová stránka  

Maloobchodní řetězce, jako kamenné prodejny mají také svou webovou 

stránku. Takovou, která správně reprezentuje a poskytuje zákazníkům relevantní 

informace o aktuální nabídce zboží. 
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Společnost Tesco si vytvořilo databázi zákazníků, díky věrnostního programu 

Tesco Clubcard. Díky této databáze přivádí zákazníky do prodejny s větší jistotou, 

než všechny další nástroje reklamy. Prostřednictvím emailu láká své věrné zákazníky 

na speciální nabídky ceny, jednorázové akce, novou zajímavou řadu výrobků a další. 

Pomocí tradičních metod oslovuje zákazníka skrz tisku, plakátů, katalogů a rovněž 

televize.[7]   

 

2.2 Charakteristika vybraných maloobchodů 

 

Obchod je „měřítkem“ zdravé ekonomiky, neboť svou nabídkou, hustotou a 

kvalitou obchodní sítě je snadné určit ekonomickou a kulturní úroveň dané země.  

[10]  

Na českém maloobchodním trhu působí celá řada firem. Pro tuto diplomovou 

práci byly zvoleny maloobchodní řetězce Tesco, Globus, Spar, Albert a Kaufland.  

 

Ahold Czech Republic, a.s. 

Společnost Ahold Czech Republic je českou dceřinou společností nadnárodní 

firmy Ahold se sídlem v Amsterdamu. Společnost byla založena v roce 1973. Je 

provozovatelem hypermarketů a supermarketů Albert v mnoha zemích světa. Na 

českém trhu působí od roku 1991 a v současnosti pod ni spadá více než 280 

prodejen, z toho 228 supermarketů Albert a 56 hypermarketů. [29] 

Ahold v roce 2014 svůj vliv posílí, jelikož zakoupil rakouskou společnost Interspar a 

bude tak obsluhovat dohromady 334 prodejen různých formátů. Stane se tak v počtu 

obchodů největším maloobchodním prodejcem v České republice. [32] 

Do sortimentu prodejen Albert jsou začleněny čtyři vlastní značky. Jde o značky 

Albert Excellent, Albert Bio Albert Quality a Euro Shopper. Například značkám 

Globus konkurují pouze dvě z uvedených, a to konkrétně Albert Quality a Euro 

Shopper. Pod značku Albert Quality se řadí výrobky srovnatelné s ostatními 

značkami za přijatelnou cenu. Značka Euro Shopper je určena především cenově 

Obr. 2.4: Logo Ahold 
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orientovaným zákazníkům, protože jsou pod ní zařazeny výrobky s nejnižší možnou 

cenou. [30] 

Albert nabízí širokou nabídku ve zvířecím oddělení. V Zvířecí krmivo je rovněž 

prodáváno pod značkou Albert Quality za rozumnou cenu. Albert je jeden 

z maloobchodních řetězců, který může nabídnout velký výběr značek suchého 

krmiva pro zvířata. [29]  

Suché krmivo pro psy je v Albertu hojně zastoupeno všemi známými značky. V 

nabídce jsou jak velké balení, nejčastěji 10 kg, a také malé balení, většinou 3 kg. 

Pouze psí konzervy nemají velké zastoupení v tomto maloobchodě. V nabídce je jak 

privátní značka Albert Quality, značka Pedigree a Propesko. Sortiment krmiv pro 

kočky nabízí klasickou nabídku, kterou je možno pořídit v každém ze zkoumaných 

maloobchodů. Jedná se o značky Felix, Friskies, KiteKat, Propesko a Whiskas. 

Všechny dostupné značky zvířecího krmiva ve zkoumaných  obchodních řetězcích 

jsou uvedeny v příloze č. 8. 

 

Globus ČR, k. s. 

Společnost Globus je původem německý maloobchodní řetězec. Svou činnost 

zahájil otevřením malého obchodu s potravinami v roce 1828. V 60. letech minulého 

století došlo na maloobchodním trhu k převratné změně. Začaly se objevovat stále 

více prodejny samoobslužného typu, což bylo podstatným krokem k otevření prvních 

hypermarketů. V současnosti firma provozuje více než stovku prodejen po celé 

Evropě, zejména tedy střední a severní, a zaměstnává více než 5 000 zaměstnanců. 

[27] 

Na český trh společnost Globus vstoupila roku 1996, kdy v Brně otevřela svůj 

první hypermarket. Globus je rodinnou firmou s osobním přístupem k zákazníkům. 

Hypermarkety Globus nabízejí velmi široký sortiment potravinářských i 

nepotravinářských výrobků prověřené kvality. [26] 

 

Společnost Globus během svého působení získala již řadu ocenění. Za 

období 2009/2010 získala cenu TOP RETAILER v kategorii potravinářský řetězec 

Obr. 2.5: Logo Globus 
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nejlépe hodnocený zákazníky. Hypermarket Globus zaujal výbornou pozici 

především v oblastech jako je šíře sortimentu, čerstvost a kvalita zboží, dostupnost a 

kvalita personálu, na což klade nejvyšší důraz. Specifikem hypermarketů Globus je 

vlastní řeznictví, uzenářská výroba a pekárna. Ke každému hypermarketu patří dále i 

vlastní čerpací stanice pohonných hmot, která je v některých lokalitách doplněna také 

mycí linkou a samozřejmostí je i vlastní restaurace. [27] 

 

Zvířecí krmivo je pro Globus okrajová záležitost, které se ale management 

věnuje. V roce 2012 bylo vytvořeno ucelené oddělení – Svět zvířat. Obrat se 

pohybuje kolem 1% z celku. Krmivo je nabízeno také pod značkou Globus. U 

produktů s logem, které reprezentuje jistotu osvědčené kvality, společnosti Globus se 

řetězec zapojuje též do vlastního procesu a vývoje výroby, a proto kvalitu zboží může 

firma garantovat. [45] 

 

Z metody pozorování bylo evidentní, že Globus nabízí svým zákazníkům obvykle 

značky krmiv pro psy a kočky. Kromě značky Belly, kterou nabízí pouze už jenom 

prodejna Albert, má ve svém sortimentu všechny známé značky a drží si je. Jediná 

značka, kterou můžou zákaznici nakoupit v Globusu a ne nikde jinde, je krmivo 

Juwel. Přehled značek krmiv je uveden v příloze č. 8. 

 

Spar Česká obchodní společnost, s.r.o. 

Spar je maloobchodní řetězec, který byl založen ve třicátých letech 

v Holandském Zoetermeeru. Na českém trhu působí Spar Česká obchodní 

společnost od roku 1992. V současné době v ČR provozuje společnost 35 

hypermarketů Interspar a 13 supermarketů Spar. Společnost působí celosvětově ve 

34 zemích a je největším obchodním řetězcem na světě, který vystupuje pod jedním 

jménem a zároveň jednotným logem.  

Hypermarkety Interspar zákazníkům nabízejí celou řadu privátních značek. Pod 

svými značkami tyto prodejny nabízí i netradiční sortiment jako např. školní a 

kancelářské potřeby, indoorové a outdoorové sportovní oblečení, grilovací potřeby 

nebo cestovní kufry. Interspar nabízí 2 značky, které mohou konkurovat značce 

Obr. 2.6: Logo Interspar 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maloobchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Holandsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoetermeer&action=edit&redlink=1
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Globus. Jedná se o značku Spar, pod kterou je nabízeno více než 1 000 výrobků a 

značku S-Budget, která zákazníkům nabízí přes 100 produktů. Obě tyto značky jsou 

o přibližně 30% levnější, než výrobní značky a nabízejí srovnatelnou kvalitu. 

Právě pod značkou S-Budget je nabízeno krmivo pro psy a kočky, jak konzervy, tak i 

granule za přijatelnou cenu pro zákazníky. [28] 

Jelikož rakouský prodejce Interspar zhodnoti působení na českém trhu jako obtížně, 

došlo v roce 2014 k prodeji Intersparu nizozemskou společností Ahold. [32] 

Interspar se liší od ostatních maloobchodních řetězců tím, že má mezi svými 

produkty značky, které se v jiných prodejnách nevyskytuji. Například značka Aport, 

Scotty a Vitacraft. Krmivo pro kočky zahrnuje kromě běžných značek, které se 

objevuji všude, navíc značku Molly, viz příloha č. 8. 

 

Kaufland 

Společnost Kaufland vznikla v Německu roku 1930. Právě tam patří Kaufland 

v současnosti k vedoucím potravinářským řetězcům. Kaufland je obchodní značka 

řetězce německých supermarketů, hypermarketů a obchodních domů. V roce 1998 

byla otevřena první prodejna v České republice. Kaufland provozuje stovky prodejen 

také v Německu, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. 

Je jedním z nejnavštěvovanějších obchodních řetězců v České republice. Na 

konferenci Retail Summit 2012 získal Kaufland Česká republika cenu TOP Retailer 

za nejvíce zákazníků na českém trhu. Prodejny Kaufland se snaží plnit přání svých 

zákazníků vysokou kvalitou zboží, bohatým sortimentem a to za poměrně nízké ceny. 

České domácnosti označilo Kaufland za hlavní nákupní místo rychloobrátkového 

zboží. [30] 

Sortiment krmiv pro zvířata je velmi různorodý. Podle poptávky a nabídky se 

sortiment pečlivě upravuje. Zásadně platí, že sortiment a cena je neustále v pohybu, 

dle poptávky zákazníků a cenové politiky konkurentů v daném regionu.  

Spotřebitelé najdou v sortimentu výrobky renomovaných zahraničních značek, 

výrobky českých výrobců, a také velmi kvalitní krmiva, které se prodávají pod 

vlastními značkami. V roce 2010 se v jednotlivých prodejnách objevila značka K-

Obr. 2.7: Logo Kaufland 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Supermarket
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypermarket
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Classic, která zaručuje za nejnižší cenu značkovou a kontrolovanou kvalitu pro více 

jak 700 produktů. Výrobky této značky jsou právě zvířecí krmiva, konzervy a granule. 

Značka K-Classic je dobře rozpoznatelná. Zákazník je může poznat podle cedulí, 

umístěných na regálech, podle červeného znaku písmene „K“ na balení. [31], [44]   

Kaufland má ve svém portfoliu privátní značku K-Classic, kterou nabízí za přijatelnou 

cenu. Svou nabídku rozšiřuje o značky jako je Canibag, Pretender u psů a Suri Cat a 

Miao u koček, viz příloha č. 8. V novém roce se zde objevila značka Butcher´s, 

kterou lze zakoupit i v obchodním řetězci Tesco. 

 

TESCO Stores ČR, a.s.  

Společnost Tesco Stores je britským maloobchodním řetězcem, který vstoupil 

na trh střední Evropy v polovině devadesátých let. Na českém trhu působí od roku 

1996. Nabízí široký sortiment zboží v pěti základních druzích obchodů v celkovém 

počtu 214 prodejen. Tesco Extra je hypermarket postavený na konceptu „obchod v 

obchodě“, na rozdíl od Tesco Expres, které je malou prodejnou pro každodenní 

nákup. Britská společnost současně provozuje také síť čerpacích stanic a vlastní 

obchodní centra. Získal ocenění Nediskontní obchodní řetězec roku 2010, TOP 

Retailer 2008/2009 a cenu Nejvyšší maloobchodní obrat TOP Retailer v roce 2010. 

[30]  

Výrobky pod maloobchodní značkou se objevují v obchodech Tesco od roku 

2002. Na obalech řad vlastních výrobků je umístněno logo Tesco a produkty lze 

zakoupit pouze v prodejnách společnosti Tesco Stores.  V rámci CSR se Tesco 

Stores stará o životní prostředí, společnost, jejíž je součástí, i město, ve kterém 

působí, a stejně tak o potřeby a přání zákazníků. Strategie společnosti je být vždy 

obchodem, který se přizpůsobuje konkrétnímu trhu v dané zemi, prostředí a zvykům 

místních zákazníků. [24], [25] 

Tesco nabízí rovněž produkty pro zvířata označené logem TESCO. Produkty privátní 

značky jsou cenově levnější. Společnost s tímto logem přišla na trh v roce 2001 a v 

současnosti je sortiment i zákazníky velmi oblíbený. [24] 

Obr. 2.8: Logo Tesco 
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Tesco má bohatou nabídku zvířecího sortimentu. Privátní značku Tesco uvádí 

v různých objemech za přijatelnou cenu. Nabízí psí značky, jako jsou Iams, Country 

Line, Popular granule, Butcher´s, které se v jiných maloobchodních řetězcích 

nevyskytovaly. Krmivo pro kočky je kromě klasické nabídky obohaceno značkou 

Miao, Jelly a Claude. Celkový přehled udává tabulka v příloze č. 8.  

 

2.3 Trh krmiv pro zvířata 

  

V České republice žije na deset milionů obyvatel a asi více než tři miliony psů 

a přibližně jeden a tři čtvrtě milionu koček. Alespoň jednoho psa má podle statistik 43 

% a kočku 22 % českých domácnosti. Jednoho nebo více domácích zvířat, z nichž 

nejpopulárnější jsou psi či kočky, vlastní v České republice téměř každá druhá 

domácnost. Lze tedy říci, že se jedná o trh s obrovským potenciálem. Během 

jednoho století pes a kočka obsadili důležité místo v srdcích Čechů a jejich 

domovech. [1], [33]   

2.3.1 Vývoj zvířecích krmiv  

Před 20. stoletím nikoho nenapadlo věnovat se výživě domácích zvířat. 

V minulosti byla zvířata chována pro lov zvěře, hlídání majetku nebo pro odchyt 

hlodavců. Psi a kočky si stravu zajišťovali sami, popřípadě se živili odpadky z 

kuchyně. 

Tak, jak docházelo ke stěhování lidí z venkova do měst, tak se zvířata postupně 

přesunula do domů a bytů a začala zaujímat roli společníka a mazlíčka. Přístup 

majitelů se hodně změnil. Pes i kočka se stali členy rodiny. Otázku týkající se výživy 

začali lidé řešit až počátkem 40. let. [19] 

Kompletní krmiva pro psy a kočky se vyrábějí pouze ze schválených surovin. 

Zvířata přijímají takové krmivo, které jim pokryje energetické požadavky a umožní 

jim načerpat živiny potřebné ke každodennímu životu. Zastoupení jednotlivých živin 

by mělo být přesně vyváženo, neboť jejich nedostatek či nadbytek by mohl 

způsobovat nežádoucí zdravotní potíže. [20] 



19 
 

Řada výzkumných center pracují na zjišťování optimálních hladin jednotlivých 

složek, které jsou obsažena ve zvířecích potravinách se snahou podpořit zdravý 

vývoj psů a koček a k umožnění prožít jim plnohodnotný život. Vývoj kvalitních krmiv 

začal stanovováním hladin jednotlivých makro živin, jakožto bílkovin, tuků apod. 

Vývoj pokračoval ve stanovování mikroživin a dalších nejjemnějších struktur výživy. 

Současně s vývojem výživy lidí se stejně tak do krmiv pro psy a kočky doplňují 

antioxidanty (vit. C, E, taurin, mastné kyseliny) pro podporu imunity. Pokrok v lidské 

medicíně podnítil celou řadu prací, zabývajících se zdravím ústní dutiny. Výsledkem 

bylo vylepšení zvířecích granulí a výroba čisticích tyčinek, podporující odstranění 

zubního plaku. [19] 

Charakteristika trhu s krmivem pro psy a kočky po roce 1995 

Vedle České republiky, jsou největšími východoevropskými trhy pet food a pet 

care produktů od roku 1995 Polsko, Rusko a Maďarsko. Z grafu, viz níže, lze vidět 

růst úrovně průmyslově připravovaného krmiva pro psy a kočky.  

Obr. 2.9: Východoevropský trh 1998-2005 pet food a pet care 

V mnoha evropských 

zemích byla spotřeba těchto 

krmiv nízká, avšak v rozmezí 

let 1995 až 2006 rapidně 

vzrostla. Rovněž tak vzrostla 

kupní síla a zákazníci začali 

nakupovat zbytné zboží a 

produkty. Výrobci proto mohli 

po roce 2005 nabízet širší 

spektrum různých typů krmiv 

pro psy a kočky. Silný nárůst 

se objevil u dražšího zboží, 

ale oblíbené zůstalo také zboží nižší cenové kategorie. Reklamní kampaně začaly 

posilovat poptávku po krmivu pro domácí zvířata.  

Zdroj: Petmedia.cz, [22] 
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Mezi faktory, 

které měly největší vliv na prodej, 

patří zejména růst disponibilních 

příjmů zákazníků těchto zvířecích 

krmiv. Růst prodeje produktů pro 

zvířata v České republice byl 

podpořen také rostoucím počtem 

majitelů vlastníci zvířata ve městech. 

Poptávka vzrostla i po emotivně 

podbarvených a doplňkových 

krmivech, kdy se objevoval trend 

polidšťování domácích mazlíčků 

jejich majiteli. [22], [40] 

2.3.2 Současná situace na trhu  

Růst trhu se zvířecím krmivem překvapil mnoho investorů a analytiků. Zákazníci jsou 

stále ochotni investovat do jejich rodinných společníků, nakupovat a zkoušet nové 

produkty a dokonce platit prémiové ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Petmedia.cz, [22] 

 

Obr. 2.10: Trh České republiky 2000-2005 pet food a pet care 

 

 

Obr. 2.11: Globální členění zvířecího krmiva podle regionu 

Zdroj: [36] 
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Z uvedeného grafu je patrné, že největší světový podíl krmiva pro psy a kočky je 

zastoupen Severní Amerikou a Západní Evropou. V těchto regionech by měl trh se 

zvířecím krmivem vzrůst o 5 procent. Celosvětově se má ale za to, že velké změny 

v růstu proběhnou spíše v zemích Latinské Ameriky, zejména v Brazílii, která se má 

stát v roce 2016 největším trhem zvířecího krmiva. [36] 

Situace v ČR 

Segment zvířecího krmiva je jednou z mála rostoucích kategorií na českém 

trhu, které rostou jak v objemu prodejů v kilogramech, tak i v hodnotě prodejů 

v korunách. Nejrychleji rostoucí průmyslová krmiva jsou krmiva vyráběná pro kočky. 

[32] 

Krmivo pro psy a kočky nakoupí každý měsíc okolo ¼ českých domácností. 

V poslední době se zvyšuje penetrace specializovaných prodejen. V této kategorii 

nehraje sezónnost žádnou roli a zákazníky to v jejich rozhodnutí nijak neovlivní. 

Nejvíce domácnosti nakupuje krmivo pro zvířata v hypermarketech, poté následují 

malé prodejny, supermarkety a diskonty. [33] 

V současné době je na trhu velké množství značek pro psy a kočky. Vyznat se 

v nich není zrovna snadné. Pokud jsou kočky a psy chování doma, je jejich výživa 

jistou zodpovědností. Domácí zvířata totiž nemají volný výběr stravy jako ta, která žijí 

volně v přírodě. Kočkám i psům přináší soužití s člověkem jisté zdravotní výhody, 

jako je například ochrana před parazity a bakteriemi. V kombinaci s vhodným 

krmivem tak mají domácí zvířata lepší zdravotní stav a také se tím pádem mohou 

dožít mnohem vyššího věku. [19] 

Češi se vyskytují na předních příčkách, co se obliby domácích zvířat týče. A ti nejsou 

jen rodinnými mazlíčky, ale také velkým byznysem, který pomáhá ekonomice i 

společnosti. Podle údajů Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata bylo v 

celé Evropě vytvořeno přibližně 550 000 pracovních příležitostí. A to v důsledku 

vlastnictví právě domácích zvířat. Pracovní příležitostí jako jsou veterináři, chovatelé 

nebo dodavatelské obory. Výroba krmiv pro domácí zvířata a související zásobování 

a služby představují v zemích Evropské unie roční obrat ve výši kolem 24 mld. euro. 

Produkty pro domácí zvířata slouží přibližně 70 mil. domácností, vlastníci domácí 
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mazlíčky. Také v České republice se jedná o miliardový obchod. Kromě krmiva se 

zde řadí i vybavení a různé doplňky pro zpříjemnění zvířecího života. [18] 

Frekvence nakupování těchto zvířecích krmiv je stabilní. Nejvíce domácností si tyto 

výrobky pro zvířata nakupují podle již zveřejněných výzkumů v hypermarketech, v 

diskontech, dále v malých prodejnách a v supermarketech. Stejně jako v jiných 

sortimentech, i v případě krmiv český zákazník vyhledává nákup v akci. [21]  

I během krizového období Češi za své domácí mazlíčky utrácejí stále stejně, 

dokonce i více. Podle průzkumu společnosti Nielsen, za krmivo pro psy a kočky, lidé 

ročně zaplatí 4,2 miliardy korun. V roce 2007 to bylo o miliardu méně. 

2.3.2 Zvířecí krmivo 

Zvířecí krmivo bylo poprvé představeno v 19. století v Anglii, když James Spratt 

spatřil psa, který pojídal sušenku. Rozhodl se, že by mohl zkusit vyrobit krmivo pro 

psa, které by mu zajistilo trochu pečlivěji vyváženou stravu. Smíchal pšenici, 

zeleninu, červenou řepu a maso. Založil si firmu Spratt, která vzkvétala prodejem 

krmiva pro sportovní psy. Od té doby docházelo k neustálému zlepšování v nutriční 

účinnosti komerčních krmiv pro domácí zvířata. Dnes je to hlavně moderní věda, a 

znalost, které dovytváří kompletní a vyvážené krmiva pro domácí zvířata, které vedou 

k jejich dlouhému a zdravému životu. [34] 

Krmivo pro psy a kočky je důležitou součástí české ekonomiky a hlavní 

zemědělský produkt. Průmysl nakupuje každým rokem miliony tun masa, obilí a 

dalších zemědělských vstupů na výrobu výživného jídla pro psy a kočky. [35] 

Češi utratili za žrádlo pro psy a kočky necelých 5 miliard korun. Skoro stejnou částku 

nechali v prodejnách zákazníci také za chovatelské potřeby. Podle statistik, krmivo 

pro psy a kočky v roce 2013 kupovalo více, než polovina českých domácností. Na 

základě růstu zájmu zákazníků o zvířecí výrobky, došlo je zvýšení cen krmiv pro psy i 

kočky v prvním letošním čtvrtletí. Cena se zvýšila jak u značkových výrobků, tak u 

privátních značek. To ovšem nemusí být překážka pro chovatele. Část z nich sice 

klade důraz na cenu a preferuje levnější krmiva, ovšem na druhou stranu jsou zde ti 

chovatelé, pro které je zvíře členem rodiny a nešetří na něm. Nejoblíbenějším 

nákupním místem pro krmivo se staly v roce 2013 hypermarkety, ve kterých utrácí 46 
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procent českých domácností, nakupující tento sortiment. Následují specializované 

prodejny včetně internetových, kde nakupuje 18 procent domácností. V neposlední 

řadě jsou to také diskonty, supermarkety a menší samoobsluhy. [33] 

Z hlediska kvality krmiva se doporučení značně liší.  Někteří lidé tvrdí, že komerční 

krmivo pro psy, které je k dispozici teprve od minulého stoleté, obsahuje nekvalitní 

maso a přísady, které by psi neměli používat, nebo se objevují diskuze, že komerční 

krmivo není nutričně dostatečně výživné pro psy. [34] 

Krmivo pro kočky je řešeno tak, aby obsahovala nutriční požadavky koček, jak 

živočišného tak rostlinného materiálu, doplněné o vitamíny a minerály. 

Výdaje za krmivo se u domácnosti se psy a kočkami neliší. Ovšem majitelé koček 

v roce 2012 utratili za krmivo více než majitelé psů. Také frekvence nákupu je vyšší u 

krmiva pro kočky. Je to z toho důvodu, že jejich balení jsou menší. [33] 

Vzhledem k rostoucímu průmyslu bylo třeba zavést předpisy a učinit kontroly, 

které budou dohlížet na výrobce krmiv pro domácí zvířat, a ti aby zajišťovali 

dostatečnou kvalitu splňující bezpečnostní standardy a očekávaní potenciálních 

zákazníků. Majitelé domácích zvířat začali v této době chápat význam stravy pro psy 

a kočky a sami chtějí, aby jim krmivo, které kupují, zajistilo řádnou váhu bílkovin, 

tuků, sacharidů, vitamínů a minerálů. 

Je důležité pamatovat si, že kvalita složení surovin je zásadní charakteristikou 

krmiva. Nestačí, aby krmivo obsahovalo dané množství bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitamínů. Rozhodující je, aby dané živiny byly v krmivu obsaženy v biologicky 

hodnotné a pro organismus vstřebatelné formě. [34] 
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2.3.3 Spotřebitelské trendy 

Vedle klasického sortimentu, který je zaměřený na psy a kočky a obecně se 

dělí na suché krmivo – granule – a mokré nebo vlhké – konzervy, jsou novinkou tzv. 

kapsičky, konzervy paté, nebo jiné pochoutky a odměny, což jsou různé tyčinky, pro 

psy pak např. bůvolí kosti apod.  

Lidé v dnešní době utrácejí stále více i za jinou péči, jak za veterinární služby, tak 

nově vzniklé psí hotely, zvířecí kadeřnické salony, módní oblečky, náhubky, vodítka, 

pelíšky, hračky, v případě psů za výcvik atd. Jelikož jsou lidé, podle kvalifikovaných 

odhadů, schopni utratit sedm miliard korun, začali se budovat nové projekty tzv. 

psích školek. [18], [37] 

U zákazníků zvířecích krmiv jsou stále oblíbenější tzv. multipacky, které jsou sice 

dražší, ale v přepočtu na jeden kus značně výhodnější.  Zároveň majitelé chtějí svým 

domácím zvířatům poskytnout to nejlepší. A proto se stále více prodávají pochutiny 

pro zvířata. Zájem se dostává také v oblasti péči o chrup u psů. Kočky mají na trhu k 

dispozici i žrádlo s chutí grilovaného masa, maso v želé nebo paštičky, které jdou 

stále více na odbyt. 

Objem prodeje krmiv pro psy je rovněž rostoucí, jak u krmiv pro kočky. V obou 

kategoriích je nejrychleji rostoucí sortiment pochoutek. Ty neplní jen funkci pamlsku, 

který slouží jako odměna například při výcviku, ale také často mají plnit zdravotní 

funkci jako doplněk stravy. [19] 

Řada značek se při výrobě speciálních sterilizovaných granulí zajišťující vitamíny, 

minerály, a které podporují obranyschopnost zvířat, opírají o rozsáhlé výzkumné 

zázemí, o rady veterinářů, specialistů na výživu a další odborníky. Výsledky jejich 

analýz jsou dále využívány k vývoji nových inovací krmiv, které přispívají k léčbě a 

k prevenci různých onemocnění. Dá se předpokládat, že to, co se dnes řeší u lidí, 

bude v budoucnosti řešeno i u psů a koček. Tomuto trendu se producenti zvířecích 

krmiv budou muset přizpůsobit při vývoji svých produktů i v pojetí marketingu. [39] 
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Novinky 

Kromě nových značek krmiv pro psy a kočky je novinkou v krmivářském 

průmyslu nová technologie. Hlavně ve způsobu balení např. do kapsiček. Zájem je 

také o návrat k původním výživovým hodnotám a tendence souznění s přírodou. 

Dalšími novinkami jsou přírodní bylinné vitamíny, které mají zabránit genetickým 

chorobám, zmírňovat je a zmírnit také tělesné opotřebení. [23]  

Nákup krmiv přes internet 

Stále více roste popularita nákupu skrz internet a to i v oblasti krmiva pro psy 

a kočky. V roce 2012 využilo možnost nakoupit zvířecí krmivo přes internet necelých 

170 tisíc českých domácností. Z toho jsou to zejména majitelé psů, kdo preferuje 

tento způsob nákupu. Na internetu je značně vetší výběr krmiv, různých velikosti a 

druhů, a to je zjevně ten hlavní důvod, proč zákazníci využívají k nákupu internet. 

Sice zde zákazníci nakupují méně často, ale průměrná útrata na jeden nákup je větší 

ve srovnání s útratou v kamenné prodejně. [40] 
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3. Teoretická východiska nákupního chování 

Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů, jako jsou nákupní chování, kdo 

je to zákazník, jaké je jeho chování při nákupu. Dále jsou definovány nákupní a 

spotřební zvyklosti zákazníka, značka a závěr je soustředěn na teorii maloobchodu. 

3.1. Nákupní chování 

Podniky investují mnoho peněz do různých spotřebitelských výzkumů s cílem 

zjistit, jaké faktory předurčují nákupní chování, podle jakých kritérií se rozhodují a za 

jakých okolností apod. Tyto výzkumy ovšem nemohou mít stoprocentní platnost, 

jelikož každý zákazník je individuum a odlišuje se od ostatních. 

Termín nákupní chování je definováno jako chování, kterým se spotřebitel 

projevuje při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a 

službami a od kterých očekává určité uspokojení svých potřeb. Nákupní chování je 

zaměřeno na rozhodování jednotlivců při vynakládání vlastních zdrojů, ať jde o čas, 

peníze nebo úsilí. [11] 

Nákupním chováním se rozumí to, jak je chápáno zákazníkovo rozhodování 

při nákupu, jaká kritéria při tom zákazník zvažuje, co je pro něj nejdůležitější, jak se 

zachovají nebo jak jednají, když není k dispozici jejich oblíbený produkt. 

Mezi výhody výzkumu nákupního chování se uvádí lepší poznání a pochopení 

zákazníků. Na základě toho přizpůsobit určitou marketingovou komunikaci, což 

přináší informace pro rozvoj nových výrobků a pomáhá identifikovat výhody oproti 

konkurenci. [13] 

Typy nákupního chování 

Existují tři základní typy nákupního chování: přímá neboli opakovaná koupě, 

modifikovaná koupě a nové nákupní rozhodnutí. 

Zastoupení všech fází rozhodovacího nákupního procesu je typické pro nové 

nákupní rozhodnutí a pro zásadní rozhodování tykající se nákupu drahých a složitých 

produktů.  
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První nákup se vyznačuje tím, že zákazník zboží nebo služby nakupuje poprvé. 

Přímý opakovaný nákup je nakoupení zboží automaticky, bez nějakých význačných 

změn. A modifikovaný nákup nastává, když zákazník požaduje změny v prodejních 

podmínkách, např. úpravu výrobku, změnu ceny, dodacích podmínek 

nebo dodavatele. 

Psychologické faktory ovlivňující nákupní chování 

Faktory, které ovlivňují nákupní chování lze rozlišit na externí a interní vlivy. 

Mezi externí vlivy patří: kultura, hodnoty, demografie, sociální status, referenční 

skupina, domácnost. Jako interní vlivy lze uvést: učení (paměť), vnímání, motivy, 

osobnost a pocity. [15] 

Mezi nejdůležitější psychologické faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí patří: 

duševní vlastnosti a dispozice, životní zkušenosti a vědomosti, motivace, vnímání, 

učení, přesvědčení a postoje. [16] 

Aspekty ovlivňující nákupní chování 

Nákup zboží představuje zakončení procesu, kterému předchází celá řada 

rozhodnutí, zda vůbec zboží koupit, které nákupní středisko navštívit, rozhodnout o 

návštěvě daného obchodu a o nákupu určitého množství zvoleného zboží. [15] 

Na nákupním chování zákazníka se podílí faktory kulturní, sociální, osobní a 

psychologické. Jednotlivé vlivy na sebe navazují a tvoří jakousi pyramidu. [2] 

Obr 3.1: Model faktorů ovlivňující chování kupujícího 

 

Zdroj: [2] 
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Dalším důležitým faktorem ovlivňující nákupní chování je místo prodeje a nákupní 

podmínky. Prodejní prostředí se snaží zapůsobit na zákazníka a vyvolat u něj 

pozitivní emoce, které podněcují ke koupi. Pro prodejce je důležité vytvořit takové 

prostředí, které by umožňovalo nejen prodat, ale také přilákat zákazníky k další 

opakované návštěvě prodejny. Prodejní prostor je často místo, ve kterém dochází 

k rozhodování o koupi výrobku. Proto je důležitý merchandising a zajistit, aby se 

správné zboží nacházelo na správném místě, ve správný čas, a za správnou cenu. 

[16] 

Cena 

Výsledky některých studií ukazují existující vztah mezi cenou a kvalitou zboží. 

Je zřejmé, že kromě zkušenosti s produktem má na nákup zboží významný vliv také 

jeho cenová relace. 

Cena je dnes nejčastějším argumentem, který užívají obchodní řetězce pro nabídku 

prodávaných produktů. A zákazník tuto argumentaci akceptuje a orientuje se tak 

podle toho na určitý obchodní řetězec. Při vlastním výběru konkrétního zboží se ale 

řada kupujících chová podle odlišných motivačních struktur. Nízká cena má své 

výhody a nevýhody. Totéž platí i pro cenu vysokou. Cena je z hlediska zákazníka 

velmi sledovaný atribut. Jestliže se hodnotí produkt, tak cena je jediný znak, který je 

jednoznačně vnímán. Vedle ceny také kvalita, výkon, značka, estetická úroveň - to 

vše může u zákazníka vyvolávat nejistotu.  

S rostoucí cenou poptávka zákazníků po daném statku klesá. Intenzita poklesu je 

závislá na tom, jak produkt zákazník potřebuje. Určuje ji také systém motivačních 

struktur, který vychází z potřeb, zkušeností a z ovlivnění nabídkou i informacemi, 

které produkt doprovází. [2]  

Cena je důležitým marketingovým nástrojem a působení ceny má mnoho aspektů. 

Cena je jednak faktorem ovlivňující poptávku a jednak faktorem ovlivňující efektivnost 

výrobní i obchodní činnosti, a tím i nabídku.  

Cena je také komunikačním faktorem. Informuje nejen o ekonomické podstatě, o 

nákladech, či o množství práce, ale signalizuje i užitek, který může zákazník 

očekávat. Při rozhodování o nákupu působí na zákazníka také image značky. [10] 
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Při stanovování ceny je důležité brát v úvahu jak je cena vnímaná zákazníky a jak je 

cena ovlivní při nákupním rozhodování. Jestliže má zákazník pocit, že je cena vyšší 

než hodnota daného výrobku, nekoupí jej. Pokud má ale pocit, že je cena nižší než 

hodnota produktu, koupí jej, ale prodávající tak ztratí možnost realizovat větší zisk. 

Cena by měla být stanovena tedy tak, aby odpovídala hodnotě produktu pro 

zákazníka. Tím, že se hodnoty produktu liší, jsou stanoveny různé cenové kategorie 

pro různé segmenty zákazníků. [2] 

 3.1.1 Zákazník 

Tato podkapitola je zaměřena na chování zákazníka, neboť poznání a 

pochopení toho, jak se spotřebitel chová, muže být zdrojem konkurenční výhody. [13] 

Zákazník, nejdůležitější osoba pro prodejce, se sám rozhoduje, co chce nakoupit a 

kde to chce nakoupit. Zákazník přináší svá přání a úkolem prodejce je mu jeho 

požadavky plnit. Stále více se rozhoduje podle určitých kvalitativních faktorů, kde 

zboží nakoupí. Zákazník bere v úvahu následující aspekty při nákupních podmínek: 

 Možnost vrátit zboží – jedná se dokonce také o masové vrácení zboží, 

například v období Vánoc, kdy jsou vrácené zboží přijímaný pozitivně ze 

strany obchodu, jedná se totiž o příští zákazníky; 

 Volnost pohybu mezi zbožím – zákazník si může zboží prohlédnout, 

vyzkoušet; 

 Nabídka úvěru a leasingu – podporuje prodej u firmy, jelikož zajišťuje 

zákazníkovi maximum služeb; 

 Je možnost bezhotovostních plateb - placení kartou je fenomén moderní doby, 

zákazník méně vnímá cenu celkového nákupu. Jeho ruce totiž nepři jdou do 

kontaktu s penězi v peněžence; 

 Diskontní nabídky a výprodeje – jsou výhodné jak pro obchodníka, tak pro 

zákazníka; 

 Otevírací doba. [11], [10] 
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Obchod ovlivňuji zájmy zákazníka, který preferuje: 

 Komplexní možnost nákupu, velký výběr; 

 Možnost výběru způsobu prodeje; 

 Možnost levného nákupu standardního zboží – jedná se například o diskontní 

prodejny, využití věrnostních karet; 

 Úspora času – využití zásilkového obchodu, e-commerce; 

 Zájem používat svou značku a svého obchodníka; 

 Nadstandardní péče a velký výběr sortimentu – tento zájem je typický pro 

zákazníky, kteří využívají hlavně specializovaných prodejem. [10] 

Chování zákazníka 

Chování zákazníka zahrnuje všechny činnosti, které zákazník uskutečňuje v 

souvislosti s nákupem a s následným užitím zboží nebo služby. Je třeba rozpoznat, 

co všechno zákazníka ovlivňuje. Není to jenom akt koupě výrobku, ale i situace, které 

koupi předchází, tzn. celý rozhodovací proces. Když firma ví, kdo je zákazník a jak se 

chová, může vhodně použít marketingový mix. [15] 

V nákupním chování člověka můžeme vysledovat psychické struktury, které 

mají základ při vytváření člověka jako druhu. Je spjato se získáváním prostředků 

k životu. Obdobně to vidíme u ostatních žijících tvorů, kteří žijí v přírodě. Pračlověk 

využíval to, co příroda nabízela. Jeho aktivity byly spojeny s efektem. Podnětem 

k těmto aktivitám byly přírodní produkty, které získával a poté spotřebovával. Mezi 

aktivitu spojenou se získáváním a spotřebováváním produktů se řadí mnoho dalších 

aktivit. Ty jsou doprovázený psychickými procesy, motivací, emocemi či poznávacími 

znaky. [3]  

Kvantitativní mapování chování zákazníka 

Pro obchodní politiku výrobních i obchodních organizací je nezbytné znát 

chování jejich zákazníků. Na základě výzkumu lze zjistit, kdo chodí nakupovat do 

našeho obchodu, kdo kupuje jaké značky, kupuje ve velkém nebo jen jednotlivé 

kusy, jak často nakupuje, a zda dělá velké nákupy s autem nebo mu k nákupu 

postačí jedna taška. Je zvykem, že spotřebitel má tendenci ke stereotypům, že 

využívá svých znalostí a zkušeností. Sledují se kategorie, mezi které patří: frekvence 
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koupě, frekvence koupě určitého produktu, velikost jednoho nákupu, místo koupě 

apod. 

Frekvence nákupu 

V praxi se rozeznávají pojmy jako frekvence nákupu, spotřeba a 

předzásobení. Frekvence nákupu vyjadřuje, jak často je zboží nakupováno. 

Spotřebou je vyjadřována míra, v jaké je zboží spotřebováváno a pojmem 

předzásobení se myslí stupeň nadměrných zásob výrobků vytvářených spotřebitelem 

v určitém čase. Tyto pojmy jsou navzájem závislé. Vyšší četnost frekvence nákupů 

může vést k tomu, že mají zákazníci vyšší zásobu, což zas může vést k vyšší 

spotřebě. [3] 

3.1.2 Nákupní a spotřební zvyklosti 

Chceme-li poznat nákupní chování spotřebitele, musíme poznat jeho nákupní 

a spotřební zvyklosti a chování v dané skupině výrobků. Zvyklosti odráží význam 

zboží pro člověka. Jsou tedy východiskem pro pochopení motivačních faktorů 

vedoucích ke koupi.  

Někteří lidé jsou zvyklí dlouho šetřit a pak kupovat drahé věci. Jiní zákazníci 

zase utrácejí průběžně. I to jsou nákupní a spotřební zvyklosti. Prakticky se první 

případ projevuje tak, že po nákupu drahé věci už tito lidé nemají peníze na ty malé a 

tak na nich ještě více šetří. Opakem jsou spotřebitelé v druhém případě, kdy 

soustavně utrácejí, ale nikdy nemají na drahé zboží. Tyto dva případy jsou extrémy, 

to pro lepší pochopení tohoto typu zvyklosti. [36] 

Někteří lidé si nakupováním řeší své osobní problémy. Když se cítí, že je nikdo 

nemá rád, jdou si koupit něco pěkného. Může to přerůst až do chorobné velikosti, kdy 

je potřebné vyhledat psychiatra anebo se v lepším případě nad svým jednáním 

zamyslet. Většina lidí občasnou depresi někdy řeší podobným způsobem a nikdo je 

za nemocné nepovažuje. Jsou však lidé, kteří chodí nakupovat ne kvůli zboží, ale 

kvůli prodavačům, kteří s nimi hezky mluví. [15] 
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Druhy nákupu  

Způsob nákupního rozhodování je ovlivněn také tím, co je nakupováno, co se 

od nákupu očekává a o jaký druh nákupu se jedná. V souvislosti s nákupním 

rozhodováním existují jednotlivé druhy nákupu. Rozlišuje se extenzivní nákup, kdy 

spotřebitel hledá informace a není o nákupu předem rozhodnut a impulzivní nákup, 

kde jde o reaktivní jednání, argumenty zde nehrají roli. Jedná se o drobné nákupy, 

kdy se produkty od konkurence příliš neliší. Dalším druhem nákupu je limitovaný 

nákup, pro který je charakteristické, že produkt neznáme, ale vycházíme z kritérií 

„čím dražší, tím lepší. Zvyklostní nákup se odehrává na základě zvyku, kdy je 

nakupováno to, co obvykle. Jde o návykové chování. [16] 

Abychom pochopili, jak spotřebitel myslí, cítí, hodnotí a vybírá si mezi různými 

alternativami, jak jsou ovlivňováni svým okolím, jak se během rozhodování a nákupu 

chovají, je potřeba určitých znalostí. Je obtížné předvídat chování jednotlivců, lépe je 

zkoumat chování celých skupin zákazníků. [13] 

3.1.3 Nákupní rozhodování 

Rozhodnutí o tom, co si koupíme lze přirovnat k řešení problému. Nákupní 

rozhodování je výsledek mnoha na sebe navazujících rozhodnutí. Uvádí se většinou 

pět hlavních fází: rozpoznání problému, hledání informací, hodnocení alternativ, 

kupní rozhodnutí a fáze chování po nákupu. Často se člověk rozhoduje na základě 

ekonomických parametrů a hlavní roli zde hraji racionální důvody. [15], [3]  

Nákupní rozhodování je iniciováno uvědoměním si stavu určitého nedostatku, či 

nerovnováhy mezi skutečným stavem a stavem požadovaným. Tento nesoulad vede 

ke vzniku potřeby.  Občas nedostatek vznikne až poté, kdy je zákazníkovi představen 

produkt, poskytující určitý užitek, který doposud nepoznal. Zákazníci se zaměřují 

zpravidla na užší skupinu produktu či značek, která je označována jako výběrová 

skupina.  

Rozhodovací role 

Nákupní rozhodování probíhá většinou v rodině a identifikují se tyto role: iniciátor, 

ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující a uživatel. Často mohou splývat v jedné osobě. 

[13]  
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3.2 Značka 

 
Definice značky 

Značku jde definovat jako název, znak či symbol, který slouží k identifikaci 

produktu nebo služby konkrétního prodejce a zároveň k odlišení od konkurence. [15] 

Značka představuje jakousi přidanou hodnotu. Značka v sobě může skrývat prestiž 

nebo jiné funkce, díky kterým ji kupující upřednostní před jinou značkou. Proto se 

jedná o nástroj, díky kterému se může jeden prodejce odlišit od druhého. Značka 

v sobě skýtá určitou jedinečnost. Originální název může přispět k úspěchu produktu. 

[9] 

 

Úspěch značky měříme podle objemu zisků, které vytváří a množství produktů, které 

prodá. Je obtížné nalézt hlavní příčinu toho, jak značka funguje, protože v podstatě 

žádné dvě značky nejsou stejné. Za každým úspěchem jednotlivých značek jsou 

různé faktory. Některé značky jsou úspěšné, když se zaměří na jeden produkt a 

některé když vyrábí produktů několik. Značka nefunguje jen ve funkčním smyslu čili z 

praktického účelu, ale také v rovině emocionální. Zákazník si k ní tvoří vztah. Tento 

vztah je z hlediska prožitků subjektivní. 

3.2.1. Význam značky pro marketing 

Z marketingového pohledu lze značku pojmout jako důležitý fenomén 

marketingového mixu, zdůrazňující většinou její vnější znaky, jako je jméno, název, 

design a podobně, odlišující zboží nebo služby od konkurenční nabídky. Značka je 

tvořena nejen logem, vizuálním stylem, ale také službami a servisem, firmou a její 

image či komunikací značky. [16] 

Důležitá a stále rozvíjející se oblast marketingu je „brand management“, tedy řízení 

značky. Vývoj značky souvisí s následujícími koncepty: potencionální zákazník musí 

o značce vědět, je nutné vytvořit loajalitu ke značce, spotřebitelé se musí se značkou 

identifikovat a musí akceptovat hodnoty, které značka reprezentuje.  

Součástí systému řízení znaky je „brand equity“, tedy to, jak zákazníci značku 

vnímají a jak její znalost ovlivňuje jejich vztah a chování k ní.  
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Pravidelný monitoring pozice značky na trhu je nedílnou součástí budování značky. 

Pro tuto analýzu lze využít celou škálu metod a přístupu.[15] 

Zákazník se setkává se značkou v různých fázích svého života a za různých 

podmínek, které ovlivňují vztah zákazníka ke značce. Těmito podmínkami může být 

první zkušenost s výrobkem, první použití výrobku, prvním nákupem, změnou značky 

nebo ztrátou potřeby. Při tvoření strategie budování značky a při segmentaci 

zákazníků je proto nutno přemýšlet také o všech těchto fázích. [5] 

3.2.2. Positioning značky 

Podstatu značky tvoří positioning značky, který pomáhá odlišit produkt od 

ostatních konkurenčních produktů. A to tak, že se snaží vytvořit konkrétní vjemy o 

značce v myslích zákazníků. Marketér by měl stanovit, čím chce značka být a čeho 

chce dosáhnout. Positioning spočívá v tom, co s produktem děláte v mysli 

případného zákazníka. Zákazník již tedy předem očekává jakou hodnotu a 

uspokojení mu produkt přinese. Existuje pět úrovní významů značky. Jsou to 

vlastnosti, které se vybaví zákazníkovi jako první v souvislosti se značkou, dále 

přínosy, a to buď funkční, nebo emocionální, hodnoty, kultura a osobnost. [10] 

Podniky by se měly při vymezení positioningu vyhnout čtyřem základním chybám, 

jinak riskují, že budou zákazníky akorát mást, popřípadě, že zákazníci přestanou 

jejich sdělením věřit. Jestliže nastane chybný positioning, dopad bude takový, že 

zákazníci mají o značce jen velmi mlhavé představy. Přehnaný positioning dá 

zákazníkům jen velmi úzký obrázek o značce nebo společnosti jako takové. 

Zákazníci budou mít pocit, že se společnost specializuje pouze na úzkou skupinu 

klientů. Zmatený positioning – se stane, pokud podnik příliš často mění sdělení 

spojené se značkou ve snaze, aby přilákal další zákazníky. Takováto sdělení se jeví 

zákazníkům jako zmatená a špatně se orientují mezi produkty. Nepravděpodobný 

positioning nastává, když zákazník nemůže uvěřit obsahu reklamního sdělení. 

Sdělení je až natolik neuvěřitelné, že se jeví jako nemožné. [9]  
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Penetrace znalosti značky 

Penetrace znalosti značky je ukazatel, který blízce koreluje se situací produktu 

na trhu. Její znalost dokazuje, že značka aktivně vstupuje do rozhodovacího procesu 

spotřebitele. Je třeba brát v potaz, že znalost a prodej jsou veličiny, které se chovají 

simultánně, znalost podporuje prodej a naopak prodej podporuje znalost. Znalost tím 

rovněž signalizuje, jak je účinná propagace. Znalost značky je jedním z primárních 

předpokladů prodejnosti produktu. [2]  

Význam značky pro zákazníky 

 Značka, vedle plnění funkčních potřeb, má také značné emocionální 

charakteristiky, které vychází se subjektivního vnímání a pocitů zákazníků, kteří 

značku nakupují. Pro člověka, jakožto zákazníka, je značka důležitá také z toho 

důvodu, že snižuje riziko při rozhodování o koupi produktu. Koupě známé a ověřené 

značky je prostředek jak překonat riziko finanční, společenské, časové, funkčnosti, 

fyzické či riziko psychologické. [16] 

  



36 
 

3.3. Teorie maloobchodu 

3.3.1 Význam a funkce obchodu 

Obchodem lze nazvat většinu ekonomických vztahů v rozvinuté tržní 

společnosti. Obchod vznikl již od pradávna a je spojen s dělbou práce a s její 

postupnou specializací. Původní formy dělby práce byly velmi jednoduché, ale 

přinesly značné důsledky jako výměna výrobků, a časem zprostředkovaná zboží 

s obecně uznávanou hodnotou a penězi. Ekonomické vazby postupně narůstaly, a 

tak vznikla potřeba prostředníka ekonomických transakcí – obchod.  

Obchod je možno chápat jako činnost a jako instituci, tzn. v širším a v užším pojetí. 

Obchod, jako činnost, zahrnuje nákup a prodej zboží. Obchod v institucionálním 

pojetí představuje subjekty, které se zabývají obchodem, přičemž za obchodní 

instituce lze považovat ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího 

prodeje bez jeho podstatné úpravy. [8] 

3.3.2. Maloobchod 

Maloobchod je způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému 

spotřebiteli. Protikladem maloobchodu je velkoobchod, který představuje prodej a 

distribuci zboží ve velkém měřítku, často právě do maloobchodní prodejní sítě. 

Maloobchod byl po desetiletí pokládán za drobné podnikání. Maloobchod 

představovaly statisíce jednotlivých prodejen a velmi často se prodejna podobala 

obchodnímu podniku. Obchodní domy jsou známy již od poloviny 19. století. 

K výraznému rozvoji maloobchodního prodeje vedl růst životní úrovně obyvatel, 

přesun obyvatel do měst, pokles naturální spotřeby a lepší mobilita obyvatelstva.[10] 

Druhy maloobchodní činnosti 

Maloobchodní činnost se rozděluje do dvou hlavních skupin: maloobchod 

realizovaný v síti prodejen, tak zvaný „store retail“, a mimo prodejní síť neboli „non 

store retail“. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkoobchod
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Store retail 

Maloobchod realizovaný v síti prodejen představuje v ekonomicky vyspělých 

státech téměř 90% všech maloobchodních tržeb. Prodejní jednotky můžeme členit na 

potravinářský a nepotravinářský maloobchod a na specializovaný a univerzální 

maloobchod. 

Non store retail 

Velký potencionální rozvoj představuje maloobchod mimo prodejní síť. Jeho 

hlavní složky jsou prodejní automaty, přímý prodej, přímý marketing neboli zásilkový 

prodej. Nová perspektivní forma přímého marketingu je e-commerce. Princip spočívá 

v objednávání zboží pomocí počítače. 

Maloobchodní síť 

 Maloobchodní síť představuje soustavu prodejen a prodejních jednotek. Je 

charakterizována počtem jednotek, jejich kapacitou, která je dána prodejní plochou, 

počtem pracovníků maloobchodu, včetně regionálních a hierarchických vazeb. 

Maloobchodní síť lze také chápat jako uspořádaný systém provozních jednotek 

maloobchodu, které jsou propojeny vazbami, vytvářejí rozdílnost, ale i příbuznost 

sortimentního zaměření a vzájemně si konkurují také co se kooperace a koord inace 

týká. [10]  

Distribuce maloobchodu  

Maloobchodní jednotka bez dalšího zpracování prodává konečnému 

spotřebiteli to, co již nakoupil od výrobce nebo velkoobchodu. Vytváří prodejní 

sortiment s danou cenovou hladinou, kvalitou, množství a druhů. Informuje zákazníky 

o zboží a zajišťuje vhodný způsob prodeje. Patří sem specializované prodejny, 

obchodní domy, supermarkety, smíšené prodejny, hypermarkety, odborné 

velkoprodejny, diskontní prodejny, obchodní centra, ale také čerpací stanice a 

pojízdné prodejny.[14] 
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Typy provozních jednotek maloobchodu 

    Prodejní jednotka maloobchodu se třídí na základě různých znaků, jako například 

druh sortimentu, umístění a velikost prodejní plochy, formy prodeje, dle cenové 

politiky, kvality zboží, služeb apod. 

V následující tabulce jsou zobrazeny typy prodejních jednotek a jejich členění, které 

využívá kritérií: šíře a hloubka sortimentu, výše ceny, umístění prodejny, vývojový 

trend, popř. forma prodeje a velikost prodejní plochy. [45] 

  

 

 

 

 

Tab. 3.1: Typy maloobchodních jednotek 

Zdroj: [17], [46] 

 



39 
 

Lokalizace maloobchodu 

Vhodná lokalizace je zásadní při správném fungování maloobchodní jednotky. 

Nezbytným procesem je provést analýzu trhu. V České republice o umístění nových 

obchodních jednotek rozhodují města a obce sama.  

Z důvodu dynamických změn maloobchodu významně stoupá odvětví geografie 

maloobchodu. V podmínkách socialistického režimu, kdy ekonomika byla striktně 

plánovaná, odvětví geografie ztrácelo smysl. Nyní se ke slovu dostávají lokalizační 

modely, analýza spádových oblastí, teorie týkající se prostorového chování 

zákazníků, nákupního chování spotřebitelů a další. Většina modelů a teorií se věnuje 

jak regionální, tak subregionální či městské úrovni. Geografie přispívá k plánování, 

lokalizací a fungování maloobchodních zařízení a přináší výhody, které umožní 

sledovat a řešit komplexní problémy. [12] 
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4. Metodika sběru dat 

Tato kapitola zahrnuje přípravnou a realizační etapu marketingového výzkumu 

chování zákazníka na trhu s krmivy pro zvířata. 

4.1 Přípravná fáze 

Definice problému 

Problémem této diplomové práce byla neznalost chování zákazníků při nákupu 

krmiva pro zvířata. 

Definice cíle 

Cílem práce bylo zjistit nákupní chování zákazníků na trhu s krmivem pro zvířata a 

zhodnotit získaná data v jednotlivých maloobchodech a dojít k závěru, jaký druh 

krmiv, jaké značky a za jakou cenu zákazníci tyto produkty nakupují a jaký 

maloobchod si pro svůj nákup volí.  

 

Hypotézy 

K dosažení výše uvedeného cíle byly na základě pozorování v maloobchodech 

stanoveny výzkumné hypotézy. Vycházelo se především z pozorování zákazníků při 

nákupu v různých časových obdobích a v druhé řadě také z vlastního zájmu o dané 

téma. Ze zjištěných poznatků se vyvodily následující hypotézy: 

 

Hypotéze č. 1: Zákazníci upřednostňují k nákupu krmiv pro zvířata více maloobchod 

než specializovanou prodejnu. 

Hypotéza č. 2: Více než 50% zákazníků nakupuje krmivo pro zvířata privátní značky 

maloobchodu. 

Hypotéza č. 3: Více než 75% zákazníků volí takové místo pro nákup zvířecích 

produktů, kde je nízká cena. 

Hypotéza č. 4: Pro většinu zákazníků je důležitá při výběru značky krmiva pro 

zvířata cena a časté slevové akce. 
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Typy dat 

Pro výzkum byla použita jak data sekundární, tak data primární. Jako sekundární 

data byly využity internetové stránky, odborná literatura a publikace. Data primární 

byla získaná pečlivým prováděním dotazníkového šetření, pravidelným sběrem dat 

v maloobchodech a metodou pozorování. To posloužilo k doplnění výše uvedených 

metod a k vytvoření celistvosti dané problematiky. 

Metoda sběru dat 

Analýza primárních dat probíhala přímo ve zvolených maloobchodech. Jednalo se o 

Albert, Globus, Interspar, Kaufland a Tesco. Sběr primárních dat byl naplánován 

v období jednoho roku, a to od března 2013 do března roku 2014. Po celý rok 

docházelo ke sběru cen krmiv pro zvířata v maloobchodech. Tento proces se 

uskutečňoval každý měsíc. Rovněž byla použita metoda pozorování. Bylo sledováno 

zejména nákupní prostředí, tzn. posuzování čistoty prodejního místa, prezentace 

zboží, zájem personálu atd. Jelikož jde o nepřímý nástroj sběru dat, který 

nevyžadoval přímý kontakt s respondentem, došlo v období od 10. 12. 2013 do 10. 2. 

2014 ke sběru dat pomocí dotazníkového šetření. Dotazník, vytvořen na základě 

teoretických poznatků, byl rozsahu patnácti dotazníkových otázek, z toho čtyřech 

otázek identifikačních. Otázky v dotazníku byly uzavřené, polootevřené a otevřené. 

Úplné znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1. K dotazníku byl vytvořen seznam 

značek krmiv s obrázky, který byl použitý při otázce č. 9. Respondent si tak mohl 

prohlédnout různé značky krmiva, které se ve zkoumaných maloobchodech vyskytují 

a snadněji vybrat ty značky, které znají. Sběr dat probíhal formou osobního 

dotazování. Jako respondenti byli zvoleni zákazníci jednotlivých maloobchodů a 

domácnosti, kteří vlastní aspoň psa nebo kočku. Oslovováni byli jak ženy, tak muži 

ve věku od 15 let. Za účelem empirického výzkumu bylo osloveno celkem 162 

respondentů.  

 

Kontrolní mechanizmy 

Byly stanoveny kontrolní mechanizmy formou předvýzkumu. Předvýzkum probíhal od 

18. 11. 2013 do 5. 12. 2013. Jako respondenti byli vybráni lidé, kteří ve své 

domácnosti vlastní psa či kočku. Někteří dotazování viděli chyby typu nejasnosti slov, 



42 
 

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad ProsinecLeden Únor Březen Duben Květen Červen

x

x

x x

x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x

x

Zpracování údajů

Příprava zprávy

Prezentace zprávy

Výzkum zpracovala Eliška Kristiníková

Aktivity

Definice problému

Plán výzkumu

Testování dotazníku

Realizace dotazníku

Orientační analýza

Sběr dat cen

Pozorování

špatně formulovaných otázek. Po úpravách těchto chyb v dotazníku došlo ke sběru 

dat.  

 

Rozpočet výzkumu 

Rozpočet projektu zahrnuje náklady na kopírování a tištění dotazníku (162 x 1,90,- 

Kč), alternativní náklady (70,- Kč/hod práce; 70,- Kč x 100 hod). Celkem za všechny 

dané položky se vložilo do výzkumu 7304,- Kč. 

 

Tištění dotazníků   308,- 

Alternativní náklady 7000,- 

Náklady celkem 7308,- Kč 

 

Metody analýzy 

Data byla shromažďována dotazníkovým šetřením, pravidelným sběrem cen v 

maloobchodech a následným zpracováním v programech Word, Excel a SPSS. Data 

byla tříděna podle vybraných segmentačních kritérií (věk, typ bydlení, pohlaví a 

dosažené vzdělání). Po důsledné kontrole údajů došlo k technickému a statistickému 

zpracování dat. Následoval popis jednotlivých veličin a grafické zpracování. 

Závěrečnou fází je interpretace získaných výsledků. Výstupy byly zpracovány v 

nominálním a procentuálním vyjádřením.  

 

Časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 
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4.2 Realizační fáze 

Sběr údajů 

Dotazníkové šetření probíhalo po dobu dvou měsíců, od 20. 12. 2013 do 20. 2. 2014. 

Aby se docílilo přesných odpovědí, došlo k oslovování respondentů přímo 

v jednotlivých maloobchodních řetězcích, kterých se analýza nákupních zvyklostí 

týkala. Byly stanoveny výběrové kvóty pro každý sledovaný obchodní řetězec, aby 

pokrývaly potřebný počet a strukturu dotázaných. Data byla sbíraná v počtu 27 

dotazníků v každém maloobchodě. Základní soubor byl tvořen obyvateli města 

Ostravy vlastníci psa či kočku, nakupujících zvířecí krmivo v maloobchodech, kde 

výzkum probíhal. Pro zajištění vysoké vypovídací schopnosti dat bylo osloveno 162 

respondentů. Z důvodu pěti nevhodně vyplněných dotazníků se ve výzkumné 

analýze pracovalo se 157 respondenty. Tito respondenti byli oslovováni pomocí 

přímého dotazování. Dotazník časově náročný nebyl, ani pozornost a ochota 

respondentům nechyběla. Během sběru cen produktů zvířecího krmiva 

v maloobchodech problémy nenastaly, avšak byl složitý a velmi náročný, zejména 

z časových důvodů. 

Kódování a analýza dat 

Sběr cen byl zapisován do archu podle daného maloobchodu. Bylo tedy vytvořeno 5 

záznamových matic, viz příloha č. 7, kde byly každý měsíc připisovány ceny. Poté 

byly tyto údaje zpracovány v programu Microsoft Excel a vytvořeny tabulky udávající 

vývoj ceny některých ze značek krmiv, které daný maloobchod po dobu výzkumu 

nabízel.  

Dotazníky byly při zpracování očíslovány a jednotlivým otázkám byly přiděleny kódy. 

Data získaná z dotazníků byla přepsána do datové matice, vytvořené v programu 

Microsoft Excel. Následně byla tato převedena do programu SPSS a statisticky a 

graficky zpracována. 
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Věk 

Výběrový soubor respondentů 

Výběrový soubor tvořilo 157 

osob nakupující krmivo pro zvířata 

v maloobchodních řetězcích, v nichž 

respondenti měli následující zastoupení 

uvedené v závorce: Albert (26), Globus 

(26), Interspar (26), Kaufland (27) a 

Tesco (26). Jak již bylo popsáno, 

výzkumu se mohli zúčastnit jak muži, 

tak ženy, a to v jakémkoli poměru. 

Osloveno bylo 68 % žen a 32 % mužů. 

Důvodem většího zastoupení žen než 

mužů, je především skutečnost, že v současné době chodí na nákupy spíše ženy.   

 

 

Výzkum byl zaměřen na 

osoby starší 15 let. A to z důvodu 

předpokladu, že lidé mladší tohoto 

věku si nekupují za své peníze 

krmivo pro zvířata. Výzkum 

potvrdil, že věkovou skupinou, 

která nakupuje krmivo pro zvířata 

v maloobchodních řetězcích 

nejčastěji, jsou lidé ve věku 26-35 

let. Zákazníci v rozmezí věku 46-55 let zaujali druhé místo. Zato osoby starších 56 let 

navštívily prodejny za účelem nákupu krmiva pro psy a kočky nejméně často. 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Pohlaví respondentů 

Obr. 4.2: Věk respondentů 
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40% 

32% 

17% 

11% 

Vzdělání 

Střední škola s 
maturitou 

Vysokoškolské 
vzdělání 

Základní škola 

Střední škola s 
vyučním listem 

51% 44% 

4% 1% 

Typ bydlení 

Rodinný 
dům 
Panelový 
dům 
Na chatě 

Jiné místo 

Z hlediska vzdělání, nejčastějšími návštěvníky jsou lidé se střední školou s maturitou, 

kteří zaujali celých 40 % z daného výzkumu a lidé s vysokoškolským vzděláním 

32 %. Nejméně procent, 11%, zaujali zákazníci krmiv pro zvířata se vzděláním 

středním s výučným listem. 

Nejvíce respondentů, 51%, kteří se výzkumu účastnili, bydlí v rodinném domě, což je 

pro chov zvířete ideální.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro následnou analýzu údajů byl použit program SPSS, kde byla výsledná data 

statisticky zpracována. Interpretace výsledků analýzy nákupního chování jsou 

součástí následující kapitoly.  

  

Obr. 4.4: Typ bydlení Obr. 4.3: Vzdělání 
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66% 

34% 

Jaké zvíře vlastníte? 

pes kočka 

5. Analýza získaných dat 

 

Tato kapitola se zabývá analýzou dat, která byla získána z dotazníkového šetření 

a ze sběru dat v podobě cen v jednotlivých maloobchodech. Nejprve budou 

analyzována pomocí třídění prvního stupně a následně pomocí stupně druhého, na 

základě individuálních charakteristik respondentů. 

 

Dotazník se skládá celkem z 15 otázek. Žádná z nich není filtrační otázka, to 

znamená, že všichni respondenti odpovídali na všechny dané otázky. Dotazník 

obsahuje 7 uzavřených otázek a 8 polootevřené otázky (otázka č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 

10, č. 14). Dotazník obsahuje 2 otevřené otázky. 

 

Cílem mé diplomové práce je zjistit nákupní chování zákazníků na trhu krmiv pro 

zvířata, zaměřené na produkty pro psy a kočky. Jako třídící znak jsem si zvolila 

pohlaví, věk, typ bydlení respondenta a úroveň vzdělání. Vzhledem k současnému 

trendu stěhování se z měst na venkov do rodinných domů, jsem přikládala nejvyšší 

váhu typu bydlení respondentů.  

 

První otázka z dotazníkového šetření, jaké zvíře respondent vlastní, sloužila 

pouze pro můj osobní pohled na danou problematiku a pro vytvoření celkového 

obrazu při dotazování každého respondenta zvlášť. Na základě zjištění z první 

otázky jsem si udělala představu o tom, jaké by mohl respondent chovat zvíře, kde 

nakupovat krmivo, a jaké značky krmiv znát.  

Z celkového počtu 157 respondentů jich 128 uvedlo, že vlastní psa a 67 respondentů 

kočku. Obě zvířata vlastní v domácnosti současně 38 dotázaných. Dá se tedy 

předpokládat, že větší zájem po zvířecím krmivu bude po krmivu pro psy, než po 

krmivu pro kočky. 

 

 

  

Obr. 5.1: Druh zvířete 
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5.1. Místo nákupu krmiva pro zvířata 

 

 Zákazníci se při nákupu krmiva pro své domácí zvíře rozhodují na základě 

několika kritérii. Jednak zde hraje svou roli cena krmiva. Vzhledem k současné 

ekonomické situaci, kdy mnoho lidí bere v úvahu vysoké ceny veškerého sortimentu, 

si lidé vybírají prodejní místa s takovou nabídkou, která jsou pro ně cenově dostupná.  

Dalším kritériem, které se zde nesmí opomenout, je místo nákupu. Náklady na 

cestování stále rostou, a pokud maloobchodní řetězce a drobné prodejny nabízí 

dostatečně výhodnou nabídku pro své zákazníky, která je natolik přesvědčí o 

správném nákupu, tak jsou proto ochotni do prodejny přijet a nakoupit. Někdy jsou 

zákazníci přesvědčení, že nejlepší výběr zboží je ve specializovaných prodejnách 

nebo ve velkoskladech a jsou ochotni proto cestovat i více kilometrů, než by si 

většina zákazníků mohla dovolit. Jde pouze o to, čemu každý majitel domácího 

zvířete dává přednost a co je pro něj prioritou. V dnešní době je člověk pro své zvíře, 

věrného přítele, schopný udělat mnoho, nehledě na vysoké náklady.   

5.1.1 Nejčastější místo nákupu 

Z uvedeného grafu vyplývá, že pro necelých 57 % respondentů je 

nejčastějším místem nákupu krmiv pro zvířata hypermarket a supermarket. Poté jsou 

29 % navštěvovány specializované prodejny a zbytek respondentů nakupuje krmivo 

pro zvířata přes internet. Pouze jeden tázaný zvolil jiné nejčastější místo nákupu 

krmiva pro zvířata, a to u veterináře. 
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Obr. 5.2: Nejčastější místo nákupu 
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Z výzkumu vyplynulo, že 

respondenti, jak bydlící v panelovém 

domě, tak v rodinném domě, 

upřednostňují nákup krmiv pro zvířata 

v hypermarketech a supermarketech 

více, než nákup ve specializovaných 

prodejnách, které jsou vyloženě na 

zvířecí sortiment zaměřeny. Naopak 

nákup přes internet, ačkoli je to v dnešní 

době rostoucí trend, stále zůstává v pozadí. Necelých 14 % respondentů žijící 

v rodinném domě, preferují nákup přes internet více, než respondenti bydlící 

v panelovém domě. Je to dáno možná skutečností, že lidé v rodinném domě nemusí 

díky nákupu přes internet dojíždět za nákupy pro krmivo do měst. 

Z hlediska pohlaví se v analýze neobjevily žádné výkyvy, až na poznatek, že nákup 

přes internet je více využívaný ženami. Na rozdíl od mužů, 16 % žen provádí nákup 

krmiv skrz internet. Muži jsou zde zastoupeny pouhými 6 %. Vzhledem k věkové 

kategorii, internet využívají k nákupu především lidé věku 15-25 let a 26-35 let. 

Zjištěné hodnoty podle kritéria vzdělání poukazují na to, že lidé se vzděláním 

středním a vysokoškolským nakupují krmivo pro zvířata v hypermarketech a 

supermarketech. Lidé se základním vzděláním provádějí nákupy ve specializovaných 

prodejnách více, než lidé s vyšším vzděláním. 

5.1.2 Důvod místa nákupu 

U třetí otázky byly respondenti tázání, z jakého důvodu nejčastěji nakupuji právě 

na tom místě, které uvedli v otázce předchozí. 34 % respondentů zde nakupuje kvůli 

snadné dostupnosti. 20 % si vybírá místo pro nákup podle nízkých cen. Další dva 

faktory, velký výběr zboží a znalý a ochotný personál, jsou zastoupeny poměrně 

stejným množstvím tázaných. Vyhovující uspořádání sortimentu nemá velký vliv na 

výběr místa prodeje u zákazníků. Pouhé 3 % dotázaných zvolilo jiný důvod, proč 

nakupuji právě na jejich oblíbeném místě, kvůli kvalitě krmiva, která prodejna nabízí a 

ze zdravotních důvodů jejich domácích zvířat. 

V panelovém domě V rodinném domě Na chatě 

57,1 60,0 

33,3 

31,4 26,3 

33,3 

8,6 13,8 
33,3 

V hypermarketech, supermarketech 

Ve specializovaných prodejnách 

Přes internet 

Obr. 5.3: Místo nákupu vzhledem k typu bydlení 
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Podle výzkumu lidé od 46 let a výše uvedli jako důvod návštěvy faktor nízké ceny. 

Naopak mladší věkové kategorie se zaměřuji na dostatečný výběr zboží a znalý, 

ochotný personál, který jim ve výběru krmiva rád pomůže.  

 

Mladí lidé a lidé středního věku, jdou s trendem a chtějí získávat o produktech, 

které nakupuji dostatečně uspokojivé množství informací. Proto výsledek, že mladší 

věková kategorie klade důraz na dobrý personál, byl předvídatelný stejně tak, jak 

starší lidé přiláká do obchodu dobrá cenová nabídka. Starší lidé jsou často 

informování letáky, které jim přicházejí poštou domu, a právě starší věková skupina 

je snadno takto ovlivnitelná a daný maloobchod ihned navštíví. To vše za účelem co 

nejlevnějšího nákupu. V dnešní době má reklama na veřejnost značně velký vliv. 

Reklamní letáky představují pro obchodní řetězce jednu ze stěžejních forem, jak 

zákazníka přilákat. 

Respondenti žijící v rodinném domě kladou důraz na dobrou dostupnost místa, 

kde jezdí nakupovat krmivo pro zvířata. Dalším důvodem pro návštěvu prodejny je 

výběr zboží za nízkou cenu. Z pohledu respondentů bydlících na chatě se dá říci, že 

vzdálenost obchodu pro nákup je sice důležitá, ale prioritou pro návštěvu dané 

prodejny, je velký výběr zboží. Co se týká snadné dostupnosti, je překvapivé, že pro 

osoby bydlící v panelovém domě je právě dostupnost důvodem, proč navštěvuji onu 

Obr. 5.4: Důvod místa nákupu 
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prodejnu. Dalo se předpokládat, že díky většímu množství a výběru prodejen, bude 

důvodem pro tyto respondenty například nízká cena či velký výběr zboží.  

5.2 Maloobchodní řetězce 

Nejen ve světě, ale přímo v České republice je mnoho druhů obchodních řetězců. 

Každý z nich se zaměřuje na jiný sortiment zboží nebo má jiné preference, jinou 

marketingovou komunikaci a triky, jak přilákat své zákazníky a udržet si je. 

Obchodní řetězce mají na chování zákazníka značný vliv, i když to na první 

pohled nelze vidět. Každá nově postavená prodejna má vliv na své okolí a podle 

toho, jaké používá prostředky, ovlivňuje jak stávající zákazníky, tak ty potenciální, 

kteří se do prodejny teprve chystají. Vše se poté odráží ve výši tržeb dané prodejny a 

rovněž její konkurence, především malých prodejen, které pomalu upadají.  

5.2.1 Návštěvnost prodejen 

Respondenti chodí na nákupy do různých prodejních míst. Zejména podle toho, 

který řetězec jim je schopen nabídnout výhodnější podmínky k nákupu a třeba prožít 

den i příjemněji, než pouhým nákupem, který je nutný.  

 

Následující graf představuje čtvrtou otázku, kde dále tázaný nakupuje krmivo pro 

zvířata. Z grafu je viditelné, že největší zastoupení a to 47 % a 43 % získaly prodejny 

Tesco a Kaufland. 27 % respondentů zvolilo odpověď, že nakupuji jinde. Ti, kteří 

uvedli možnost jiného 

místa nákupu, také 

označili, kde krmivo 

nakupují. Nejčastější 

odpovědi, které se 

objevovaly, jsou 

specializované 

prodejny typu 

zverimex. Lidé 

uváděli Super Zoo, 
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Kde dále nakupujete krmivo pro zvířata? 

Obr. 5.5: Návštěvnost prodejen 
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Zvěrokruh, Pet Center. Kromě zverimexu, jakožto hlavní nejčastější odpověď, 

dotázaní uváděli hobby markety typu Baumax, Hornbach. Nechyběly také diskontní 

prodejny Penny market a Lidl. Respondenti, kteří rádi nakupují ve velkém množství, 

zvolili jako jinou odpověď Makro.  

Při vyhodnocení dat druhého stupně, konkrétně třídícího znaku pohlaví se odpovědi 

lišily hlavně u místa nákupu Kaufland a nákup jinde. Dá se předpokládat, že právě 

ženy upřednostňují levnější ceny, kterými je Kaufland známý. Z dalšího kritéria – 

věku, se zjistilo, že kategorie lidí 56 let a více nakupuji nejvíce v Globusu a v Tescu. 

Je zajímavé, že mnoho starších lidí využívalo k nákupu Kaufland, ovšem z výzkumu 

je zřejmé, že pro nákup krmiv pro zvířata využívají především jiné prodejny. Je to 

možná dáno snadnou dostupností, které Tesco a Globus nabízejí. K oběma 

maloobchodním prodejnám je možné se dostat MHD dopravou. Kategorie 36-45 let 

navštěvuje všechny prodejny rovnoměrně. Bylo by vhodné se proto zaměřit na jiné 

věkové kategorie, protože se dá předpokládat, že zákazníci středního věku, obchod 

navštíví za jakýchkoliv podmínek.  

Podle kritéria vzdělání je zajímavé, že 40 % respondentů s vysokoškolským titulem 

nakupuji krmivo hlavně v jiných místech, ve specializovaných pet centrech. Získají 

zde totiž dostatek informací a dobré rady od znalého personálu více, než ve velkých 

prodejnách. Dalším místem, kde tato kategorie nakupuje je Globus.  Dá se usoudit, 

že je to z důvodu kvalitního jídla, velkého množství sortimentu, a zejména produktu 

bio, pro který je Globus znám. Stejné zastoupení respondentů, jiného vzdělání, než 

vysokoškolského, navštěvují nejvíce Kaufland a Tesco.  

Z hlediska typu bydlení se neobjevily žádné výchylky, dá se říci, že lidé bydlící mimo 

město v rodinných domech, nemají problém do jakéhokoli obchodu, který jim nabídne 

jimi vyhovující podmínky, zajet a nakoupit.  
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Z jakého důvodu navštěvujete Vámi vybraný 
maloobchod? 

5.2.2 Důvod návštěvy 

Každý z nás se rozhoduje individuálně, podle svých aktuálních potřeb, kde v daný 

moment půjde nakoupit. Z otázky, z jakého důvodu navštěvujete Vámi vybraný 

maloobchod vyplynulo, že 72 % respondentů si vybírá místo pro nákup takovou 

prodejnu, která je snadně dostupná. Z grafu se dále zjistilo, že 38 % respondentů 

navštěvuje maloobchod z důvodu nízkých cen a o pouhé 1 % méně osob z důvodu 

velkého výběru zboží. Pouhé 2,5 % dotazovaných uvedlo, že navštěvuji prodejnu 

z důvodu nákupu výhodného balení krmiv a kvality krmiva v dané prodejně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle výzkumu, právě 78 % respondentů 56 let a více nakupují tam, kde je 

snadné se dostat. Poté je pro ně důvodem k návštěvě prodejny nízká cena. 

Vzhledem k příjmům osob v důchodovém věku, je tento výsledek adekvátní. Naopak 

tato věková kategorie si nevybírá místo nákupu podle toho, zda je tam znalý a 

ochotný personál. Rozdílem k tomu jsou ostatní věkové kategorie, pro které je tento 

faktor důvodem, proč prodejnu navštívit. 

 

 

 

Obr. 5.6: Důvod návštěvy maloobchodu 
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Dotazníkové šetření bylo prováděno ve vybraných maloobchodech, a proto 

následující graf vyhodnocuje, proč respondenti nakupovali krmivo pro zvířata právě 

tam, kde se momentálně nacházeli. Až na Kaufland, kde bylo osloveno 27 osob, bylo 

jinak v každé prodejně prováděno dotazníkové šetření u 26 respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf uvádí četnost odpovědí, proč dotázaný navštívil danou prodejnu pro nákup 

zvířecího krmiva. Ukázalo se, že prodejna Albert je nejčastěji navštěvována z důvodu 

snadné dostupnosti. U řetězce Globus zvítězila možnost velkého výběru zboží. 

Interspar a Tesco jsou opět navštěvovány díky snadné dostupnosti. Jako jediné 

nákupní místo, navštěvováno kvůli nízkým cenám, je Kaufland. Výsledky se daly 

předpokládat, jelikož místa označené jako snadně dostupné (Albert, Interspar, 

Tesco), využívají lidé i k běžným nákupům, než jen pro nákup zvířecího krmiva. 

Hypermarket Globus zase nabízí opravdu velké množství zboží, avšak z hlediska 

metody pozorování, je to právě Tesco, které nabízí velké množství zvířecího 

sortimentu.  

 

 

Obr. 5.7: Důvody nákupu krmiva v navštíveném maloobchodu 
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5.3 Značky krmiv pro zvířata 

Dnešní společnost je natolik zaměřena na posuzování produktů, která je 

zdravá, výživná, či pouze známá, že je ochotna pro své domácí zvíře nakoupit cokoli, 

co trh nabízí. Výrobci těchto průmyslových krmiv to ví, a proto se na trh dostává stále 

více nových výrobců a jejich značek, o které se zákazník rád zajímá, popřípadě 

značku koupí. Podle statistik dokonce Češi utratili za jídlo pro psy a kočky za rok 

2013 okolo 5,5 miliardy. Trh s krmivem pro psy a kočky je stále rostoucí a není divu 

proč. Značek je v maloobchodních řetězcích, ve specializovaných prodejnách či na 

internetu opravdu mnoho. 

 

Během celého období, kdy 

probíhal výzkum, sběr dat a pozorování, 

docházelo v maloobchodech, kde byla 

data sbírána ke změnám. Tyto změny se 

týkaly buď úbytku některých značek 

zvířecího krmiva, nebo k příbytku 

sortimentu o nové zboží. Obrázek 5.8 

znázorňuje aktuální počet značek krmiv 

pro psy a kočky k měsíci březen 2014 

v jednotlivých obchodních řetězcích. 

Seznam jednotlivých značek je uveden 

v příloze č. 8. 

5.3.1 Nákup privátní značky 

Pro zjištění, jestli zákazníci nakupují levnější varianty krmiv pro zvířata, 

posloužila otázka šestá, zda nakupuji v maloobchodech privátní značky. Tato otázka 

byla spíš pouze informativní a slouží k doplnění přehledu o respondentovi a jeho 

nákupnímu chování. Nicméně z grafu níže lze vidět, že 81 % dotázaných nakupuje 

jinou, než privátní značky krmiv.  

 

Obr. 5.8: Množství značek ve zkoumaných maloobchodech 
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Pohlaví na nákup privátní značky 

nemá tak značný vliv. Ženy jsou zde 

zastoupeny 21,7 %, kdežto muži, 

nakupující privátní značky, jsou tvořeny 

14 % ze všech dotázaných. Vzhledem ke 

vzdělání a věku  

 

 

 

5.3.2 Značka   

Otázky č. 7, č. 8, a č. 9 z dotazníkového šetření byly zaměřeny na znalost značek 

krmiv pro psy a kočky.  Cílem bylo zjistit, zda si respondent značku spontánně vybaví 

při jednoduchém dotazu, kterou značku nakupuje nejčastěji a jaké další značky ještě 

nakupuje. 

V otázce č. 7, respondenti odpovídali na to, jakou značku krmiva nakupuji 

nejčastěji. Pokud měl respondent v domácnosti psa i kočku, uváděl značky pro obě 

zvířata.  

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

Nakupujete v maloobchodech 
jejich privátní značku krmiv 

pro zvířata? 
Ano Ne 

Obr. 5.9: Nákup privátní značky 

Obr. 5.11: Značka KOČKY Obr. 5.10: Značka PSI 
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Z analýzy lze vyhodnotit, že značka krmiv pro psy, nejvíce nakupována respondenty, 

je značka Pedigree. Nakupuje ji celých 28 % dotázaných. Poté následuji značky 

Darling (14 %) a Royal Canin (13 %). Naopak s nejmenším výsledkem, 5% odpovědi, 

získala značka Friskies. Skupina „jiné značky“ je tvořena značkami, které se 

nevyskytovaly tak často a respondenti je uváděli jen zřídka. U psů zde byly 

zaznamenány značky Almo Nature, Brit Care, Eucanuba, K9 a Bono.  

Z druhého grafu, který je zaměřen na totéž, ale u značek krmiv pro kočky, vyšel opět 

nepřekvapivě. Největší hodnoceni (54 %) získala značka Whiskas. Následuje velký 

skok, po kterém jsou nejčastěji nakupované značky krmiv Purina Pro Plan (17 %), 

Royal Canin (10%). Naopak nejmenší zastoupení, 3% respondentů, je skupina „jiné 

značky“, a to konkrétně značky Propesko a Applaws.  

V rámci třídění druhého stupně pomocí třídícího znaku pohlaví se velké rozdíly 

nikde neobjevily. Jediný výkyv v nákupu byl u značky Darling. Tu nakupuji 17,2 % 

ženy, kdežto pouhých 7,7 % mužů. U značky Pedigree je tomu naopak. Muži 

produkty značky Pedigree nakupuji častěji, než ženy. U nákupu krmiv pro kočky se 

z grafu ukázalo, že respondenti muži nenakupují značku Friskies oproti 11,4% žen, 

které krmivo Friskies nakupuji nejčastěji. 

Výsledek, nejčastěji nakupované značky krmiv pro psy, překvapení není 

vzhledem k tomu, jakou reklamou disponuje značka Pedigree. Stejně tomu tak je u 

krmiva pro kočky značky Whiskas. Mnoho zákazníků těchto krmiv netuší, že to, co je 

inzerováno v televizi, nemusí byt to nejlepší pro jejích domácí zvíře. Není zásada, že 

by se mělo kupovat krmivo pouze na doporučení veterináře, ale zajdeme-li do 

dobrého zverimexu, či k chovateli, ten svým zákazníkům nedá na výběr značky, 

jakou jsou Pedigree či Chappi. Není to špatné krmení, ale není tak kvalitní, jako jiné. 

Opět zde platí vysoká cena za neodpovídající kvalitu. Kromě toho dotyčný dotázaný 

vybral značku, která v reklamě přece slibuje jen to nejlepší. Ale doporučuji těmto 

lidem myslet na to, že je to především kvalita a složení surovin, co dělá krmivo 

významným. A ne jeho reklama. Na to mnoho zákazníků při nákupu nemyslí.  
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5.3.3 Další značky 

Otázka č. 8 měla zjistit, jaké další značky krmiva pro zvířata respondenti nakupují. 

Přičemž mohli opět uvádět značky pro psy a kočky zvlášť. Touto otázkou se mělo 

přijít na to, jaké další značky mají dotázaní v paměti.  

 

 

Pokud nastane situace, kdy zákazníkovi jeho preferovaná značka v ten 

moment, kdy nakupuje, chybí v regále, nebo ji předčí lepší cenová nabídka nebo 

nabídka výhodnějšího balení značky jiné, tak v tom případě, nejčastěji nakupovanými 

značkami jsou u psů opět Pedigree s 31 % a Purina Pro Plan s 19 %. Ještě stále 

oblíbené krmivo značky Darling (13 %) se liší pouhými 2% od skupiny značek, které 

respondenti nakupují. Jako jiné značky jsou zde zahrnuty krmiva Soft Mix, Bono, 

Canibag, Bosch, Brit Care či Eucanuba. Značka Frolic, získala hodnocení pouhých 8 

% a je tedy značkou, kterou respondenti nenakupuji tak často jako značky výše 

uvedené.  

V případě krmiv pro kočky je to právě značka KiteKat, která dopadla v této 

analýze nejlépe. Získala 22 % a je tedy značkou, kterou si zákazníci rádi nakoupí, 

když chtějí vystřídat jimi preferovanou značku. Podobně na tom dopadla krmiva 

Whiskas a Perfect Fit. Tyto dvě značky jsou nakupovány 19 % a 18 % respondentů, 

vlastníci kočku. Nejméně hodnocení získala značka Propesko (4 %) a značka 
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Obr. 5.12: Další značky PSI Obr. 5.13: Další značky KOČKY 
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Friskies (7 %). 15 % respondentů nakupující jiné značky, označili většinou krmivo 

Felix, Brit Care a Applaws. 

Z hlediska pohlaví jsou to zde ženy (35 %), které jako druhou značku nakupuji 

Pedigree. U krmiva pro kočky z analýzy vyšlo, že právě ženy nakupuji jako další 

značku krmiva pro své domácí zvířata Friskies (10,5%) a KiteKat (31,6%). Muži u 

těchto značek nemají žádné zastoupení. Ale za to nakupují právě oni krmivo jiných 

značek.  

5.3.4 Znalost značek krmiv 

Během otázky č. 9 měli respondenti k dispozici seznam značek s obrázky, 

popřípadě ukázku krmiva dané značky. Pomocí této karty vybírali, které další značky 

krmiv pro zvířata ještě znají. To znamená, které neuváděli v předešlých otázkách.  

 

Zjištěné hodnoty jsou seřazeny 

v grafu podle toho, kterou 

značku respondenti znají 

nejčastěji. Je to značka 

Friskies (57,2 %), kterou lidé 

uváděli nejčastěji. Poté 

následuje značka Chappi (52,9 

%), KiteKat (47,1 %), Pedigree 

(45,2 %) a Whiskas (43,9 %). 

Dalo by se říci, že všechny tyto 

značky mají dobrou reklamu a 

je zjevně ten důvod, proč o 

nich lidé mají větší přehled, 

než například o značce 

Pretender (2,5 %) nebo 

značkách Almo Nature (5,7 %) 

apod. Pokud tázaný neznal 

žádnou z uvedených značek, 

Obr. 5.14: Znalost značek krmiv 
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označil možnost, že žádnou jinou značku nezná. Ze všech respondentů to bylo právě 

pouhých 2,5 %, kteří kromě značek nakupující pravidelně, s dalšími značkami nejsou 

seznámeni. 

Podle výzkumu jsou to právě ženy, které mají větší povědomí o známějších 

značkách, uvedených v grafu výše. Naopak muži mají přehled právě zase o těch 

méně známých, vyskytujících se pouze v některých maloobchodech. Jedná se o 

značky Almo Nature, Canibag, Belly, Iams atd. 

Výsledek tohoto grafu byl předpokládán, protože reklamy značek Friskies, Whiskas, 

Pedigree apod. jsou v televizích poměrně často. Na základě toho bych doporučovala 

výrobcům značek, o kterých zákazníci nemají dostatečné množství informací, aby 

věnovali pozornost efektivnímu přenášení informací směrem k potenciálnímu 

zákazníkovi. A to formou reklamy, inzercí, ústním podáním, vlastní zkušeností atd. Je 

potřeba věnovat zvýšenou pozornost tomuto vhodnému přenosu informací, protože 

trh s krmivem je rostoucí a správná komunikace může ovlivnit prostředí, na kterém se 

objevuje stále více stálých i nových konkurentů. Když si zákazník krmiva pro zvířata 

bude umět vytvořit obrázek o produktu, vybaví si identitu značky, je jasné, že 

komunikace proběhla v pořádku.  

5.3.5 Poziční mapa nákupu a znalosti  

Z údajů, získané 

z předešlých otázek č. 7 

a č. 9, se sestavila 

poziční mapa nákupu a 

znalosti značek 

zvířecích krmiv. Slouží 

ke spojení informací o 

tom, co respondent zná 

a přitom nakupuje. 

Poziční mapa roztřídila 

tyto data do 4 kvadrantů. 

Obr. 5.15: Poziční mapa krmiv pro psy 
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Značky krmiv, které se vyskytují v levém horním kvadrantu, jsou právě ty, které 

zákazníci znají nejvíce. Avšak až v pravém horním kvadrantu je ta značka 

(Pedigree), kterou respondenti znají, a navíc nakupují více, než jiné konkurenční 

značky. Jelikož většina zákazníků nezná jiné značky psího krmiva, tak je tím pádem 

ani nenakupuje. Tato informace je zjevná z dolního levého kvadrantu.  

 

Tatáž poziční mapa, ale 

pro krmiva kočičí udává, 

že mezi nejznámější 

značky patří Friskies, 

Whiskas a Purina Pro 

Plan, ale je to právě 

značka Whiskas, která 

je respondenty nejčastěji 

nakupována. Stejně jako 

u krmiva pro psy, tak i 

tady jsou jiné krmiva 

neznáma pro 

respondenty, a tak je ani 

nemohou koupit.  

Na základě výsledků z pozičních map by bylo dobré, aby se marketingové oddělené 

těch značek krmiv, které respondenti neznají, zaměřili více na propagaci, a 

seznámení svých potenciálních nákupců značek tak, aby je začali vnímat, a tím 

pádem nakupovat. Příkladem jsou tomu značky Pedigree a Whiskas, které se umístili 

v pozičních mapách v horním pravém kvadrantu. Může to být důsledkem právě dobře 

zvolených a zacílených reklam a řadou kampaní, které tyto značky uskutečňují.  

 

 

 

Obr. 5.16: Poziční mapa krmiv pro kočky 
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Z jakého důvodu nakupujete právě Vámi uvedenou 
značku krmiva? 

5.3.6 Důvod nákupu  

Poslední otázka, uzavírající problematiku značky krmiv, se týkala důvodu nákupu 

značek, které respondenti uváděli, že nakupuji. Z pěti možností, které měli zákazníci 

na výběr, to byla právě nízká cena, která byla nejčastěji označována. 62,4 % 

respondentů nakupuji jimi vybrané značky krmiv kvůli nízké ceně. Na dalších místech 

se umístily faktory „zvyk“ s 51 % a „dřívější zkušenost“ s 50,3 %. Nejméně 

respondentů (7 %) uvádělo možnost jiný důvod, a to z toho důvodu, že jejich zvířeti 

krmivo chutná nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav. U faktoru „inspirace reklamou“ 

se dá tvrdit, že ač tento faktor označilo pouze 9,6 % respondentů, jsou lidé reklamou 

ovlivnění, aniž by to sami vnímali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě třídícího znaku pohlaví je nízká cena důležité především u žen. 

Muži zase dají na kvalitu a dřívější zkušenost. Podle věkových skupin se neobjevily 

žádné výkyvy.  

Chce-li prorazit na trhu nějaká značka, měl by zákazník mít pocit její 

jedinečnosti a měla by se nějakým způsobem odlišovat od ostatních a potenciální 

zákazník by měl mít důvod k její koupi. Často se ovšem může každý majitel 

domácího zvířete setkat s tím, že ten či onen výrobce tvrdí, že právě ta jeho značka 

obsahuje surovinu, která dává jeho produktu výjimečné vlastnosti. Je důležité 

nenechat se takto zlákat a pečlivě prostudovat všechny dostupné informace, než 

Obr. 5.17: Důvod nákupu 
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nákup uskutečnit. Podstata budování povědomí o značce je také v tom, jaké zážitky 

a zkušenosti zákazníci se značkou mají. To se ukázalo z analýzy, kde vyšlo, že 

dřívější zkušenost s produktem je důvodem, proč značku opět nakupují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 10 byla rozdělena podle toho, zda respondent vlastní psa či kočku. 

Posloužilo to k zjištění, zda jsou důvody pro nákup jimi uvedených značek odlišné 

podle toho, jaké chovají zvíře. Výsledky jsou totožné s výsledky z předchozího 

obrázku č. 5.16 až na atribut „dřívější zkušenost“. U psů je to častějším důvodem pro 

nákup, než faktor zvyku. Majitelé psů více přihlíží na to, zda mají s produktem psího 

krmiva zkušenosti, než majitele koček. Je to dáno možná tím, že kočkám na to co jí 

nezáleží tolik, jako psům a majitelé se podle toho chovají a nakupuji jimi ověřené 

krmivo. 

 

 

5.4 Důležitost  

5.4.1 Důležitost daných faktorů 

Důležitost zvolených faktorů měli za úkol respondenti zhodnotit v otázce č. 11, 

kde měli ohodnotit daný faktor známkou jako ve škole. Tím se seřadily faktory podle 

důležitost od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 

Obr. 5.18: Rozdělení důvodů nákupu značek dle zvířete 
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Do jaké míry jsou pro Vás důležité jednotlivé faktory při 
výběru zvířecích krmiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnižší a zároveň nejdůležitější hodnocení dosáhla „kvalita“, která získala průměr 

1,6. Jako druhý nejvýznamnější faktor vyšla „dřívější zkušenost“ s průměrem jen o 

málo vyšším 1,66. Tyto první dva faktory se značně liší od ostatních, u kterých jsou 

hodnoty vyšší. Jsou to faktory „zvyk“, který je hodnocen průměrem 2,18 a 

„doporučení“ s průměrem 2,32. Další dvojce faktorů, které jsou výsledkem k sobě 

blízko, jsou faktory „nízká cena“ a „slevové akce“. S nejvyšším průměrem se umístily 

faktory „inspirace reklamou“ a „design výrobku“. 

Kvalita a dřívější zkušenost je to hlavní, na co zákazníci dané značky dají. Je 

důležité si ale uvědomit, že cena není ukazatelem kvality. Některá dražší krmiva ze 

speciálních obchodů skončila v testech daleko hůř, než levné granule 

z hypermarketů. Také neplatí pravidlo, co psovi chutná, musí být určitě kvalitní. 

Faktor kvality sice skončil na prvním místě v hodnocení důležitosti, ovšem mnoho 

respondentů nemá představu o tom, jak rozpoznat kvalitní zvířecí krmivo. Proto je trh 

s krmivy pro psy a kočky pro obyčejné zákazníky velkou neznámou. Zákazníci by 

měli vědět, že podle zákona o krmivech musí být každí krmivo deklarováno. 

Deklarace se nachází většinou na zadní straně obalu. Zákazník si pak může přečíst 

údaje o tom, kolik procent bílkovin, tuků, vlákniny, vitamínů, obsahuje krmivo. 

Důležitější údaje si lze přečíst v kolonce složení. 

Obr. 5.19: Důležitost 
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Zákazníci by se měli tedy rozhodnout podle výše uvedených kritérií, avšak 

cena nemusí být přemrštěná. Cenu samozřejmě ovlivňuje kromě kvality výrobku 

rovněž reklama. Z grafu vyplývá, že respondenti nepokládají faktor „inspirace 

reklamou“, který získal průměr 3,53, za důležitý. Ovšem za reklamu bohužel platí i 

sám zákazník. Svou roli zde opět hraje cena versus kvalita, a to, že drahé může být i 

méně kvalitní krmivo s velkou reklamou. 

Ti znalejší zákazníci, kteří se již vypořádali se znalosti kvality, ocení stále 

rostoucí trend BIO produktů krmiv pro psy a kočky. Do prodeje se BIO sortiment 

dostává. Z předešlých analýz bylo zjištěno, že část respondentů je již seznámena 

s BIO produkty a nakupuje je. Konkrétně se jedná o značku Almo Nature a Eukanuba 

Wild Nature.  

Muži a ženy se v odpovědi na otázku důležitosti výrazně nelišili. Vzhledem 

k ženské převaze se předpokládá, že budou v odpovědích převažovat. Z třídicího 

znaku věková kategorie vyplynulo, že sice nejméně důležitý faktor pro všechny 

respondenty „inspirace reklamou“, je právě věková kategorie 56 let a více, pro kterou 

je daný faktor důležitý. Respondenti věkové skupiny 46-55 let a 56 let a více 

pokládají za důležitý faktor „zvyk“ více, než mladší respondenti. Tito lidé jsou zvyklí 

nakupovat jistou značku, které se drží a nemají důvod tento zvyk měnit. Výrobci by 

se mohli zaměřit na potřeby těchto zákazníků a přizpůsobit krmivo jejich požadavkům 

tak, aby začali nakupovat i jiné značky nebo typy krmiva. 

 

Otázka, jak jsou pro respondenty důležité jednotlivé faktory, byla rozebrána 

také na základě pokročilejších analýz. Jedná o škálovou otázku, kde proběhlo 

hodnocení na škále 1-5, kdy respondenti dávali známky jako ve škole. Jednička 

znamenala, že pokládají daný atribut za velmi důležitý a pětka znamenala opak, tedy 

nedůležitost atributu. Vzhledem k tomu, byly provedeny následující analýzy. 

 

 

 

http://www.veterinarnipece.cz/bio-almo-nature-psi/
http://www.veterinarnipece.cz/bio-eukanuba-psi-wild-nature/
http://www.veterinarnipece.cz/bio-eukanuba-psi-wild-nature/
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T-test 

Jako první byl použit jednovýběrový T-test, ve kterém se zjišťovalo, jaké bylo 

hodnocení faktorů. Hodnoty označené žlutě, viz obrázek níže, byly hodnocené 

průměrně, zelené hodnoty nadprůměrně a červeným jsou označeny podprůměrné 

hodnoty. Z testu bylo zjištěno, že atributy nízké ceny a slevové akce, byly hodnoceny 

průměrně, jelikož ve sloupci Sig. (2-tailed) 

vyšla hodnota vyšší, než 0,05, viz 

tab. 1 v příloze č. 4. Nadprůměrně 

byla hodnocena důležitost zvyku, 

doporučení, dřívější zkušenosti a 

důležitost kvality. Zbylé faktory, 

inspirace reklamou a design 

výrobku, označené červeně, se 

ukázaly jako podprůměrně 

hodnoceny. 

 

Korelační analýza  

V dalším testu bylo zjišťováno, zda mezi všemi proměnnými existuje korelace. 

Z tabulky č. 2 Korelace, která je doložena v příloze č. 4. nelze tvrdit, že korelace mezi 

všemi proměnnými opravdu existuje. Hodnota signifikace je různá a korelace tedy 

existuje pouze v případě proměnných, jejichž Sig. (2-tailed) je menší, než hodnota 

0,05. Je tomu právě tak mezi proměnnými „nízká cena“ a „slevové akce“. V tomto 

případě se jedná o nejvýznamnější pozitivní korelaci. Znamená to, že když se 

respondenti rozhodují na základě nízké ceny, jsou pro ně významné zároveň i 

slevové akce. 

Pro vedoucí oddělení maloobchodních řetězců a pro výrobce zvířecích krmiv by to 

znamenalo, že může na své zákazníky zapůsobit například prostřednictvím častých 

slevových akcí. 

 

Obr. 5.20: Důležitost – T-test 
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Analýza kategorizovaných dat 

Rezidua 

Závěrem proběhla analýza kategorizovaných dat, kdy se zjišťovala četnost 

odpovědí na základě hodnot „adjusted residual“, které vyšli z kontingenčních tabulek 

vždy u příslušného faktoru důležitostí. Faktory, ležící mimo konfidenční interval <-

1.96;1,96>, udávají to, že skutečná četnost odpovědí je vyšší respektive nižší, než 

bylo očekáváno. Všechny tabulky jsou uvedeny v příloze č. 4, tab. 3. V tabulkách 

jsou červeně označeny hodnoty, které jsou výrazně nižší, než bylo očekáváno. 

Zeleně zase hodnoty, které jsou výrazně vyšší, než bylo očekáváno. Z tabulek byla 

vybrána právě ta data, která se výrazně odlišuji od dříve zmíněného intervalu. 

Při zkoumání důležitosti s nízkou cenou zvířecích krmiv vzhledem k pohlaví nebyly 

nalezeny žádné významné statistické výchylky. Věková skupina 46-55 let pokládají 

za méně důležitý faktor nízké ceny, než bylo očekáváno. Na druhou stranu lidé starší 

56 let pokládají více za nedůležitý atribut nízké ceny, než bylo očekáváno. Vzhledem 

k typu bydlení bylo zjištěno, že lidé žijící v rodinném domě pokládají za méně 

nedůležitou úroveň ceny, než bylo očekáváno. Z uvedených tabulek je rovněž jasné, 

že lidé s vysokoškolským vzděláním berou více cenu za nedůležitý faktor, než bylo 

očekáváno.  

 

Adjusted Residual 

 Věk 

15-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 a více 

 

nejdůležitější  -2,0 ,7 -1,4 1,0 1,6 

spíše důležité  ,7 -1,3 -1,5 1,6 ,8 

důležité  1,6 2,4 ,8 -3,0 -2,1 

méně důležité  ,2 -, 6 1,2 ,7 -1,8 

nedůležité  -1,7 -1,7 -, 3 1,1 3,2 

 

Další atribut „slevové akce“ se výrazně lišil u osob starších 56 let. Na rozdíl od 

ostatních, právě oni uváděli, že je pro ně slevová akce nejdůležitější více, než se 

dalo očekávat. V případě hodnocení důležitosti slevových akcí na základě vzdělání 

Tab. 5.1: Důležitost nízká cena - věk 
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se zjistilo, že respondenti se základním vzděláním pokládají tento faktor za méně 

důležitý více, než bylo očekáváno.  

Co se týká toho, jak je zvyk pro dotazované důležitý, tak právě věková kategorie 46-

55 let pokládali za více důležitý zvyk, než bylo očekáváno. Na základě vzdělání, to 

byla skupina se základním vzděláním, pro které je zvyk spíše důležitý méně, než se 

dalo čekat. 

S atributem „dřívější zkušenost“ se respondenti věku 46-55 let zabývají více, jelikož 

je to pro ně spíše více důležité, než se dalo předpokládat. Také osoby 

s vysokoškolským vzděláním pokládají důležitost dřívější zkušenosti za nejdůležitější 

více, než se dalo očekávat. 

Důležitost pro vysokoškolsky vzdělané respondenty je znát také u faktoru kvalita, 

protože jej označovali za faktor nejdůležitější více, než se dalo očekávat. Lidé bydlící 

na chatě kvalitu pokládali za nedůležitou více, než se dalo očekávat. 

 

Atribut „inspirace reklamou“ je důležitý více, než se předpokládalo u osob se 

základním vzděláním. Respondenti se středním vzděláním s maturitou brali za úplně 

nedůležitý méně design výrobku, než bylo očekáváno.  

 

Chí Kvadrát test 

 

Výsledné hodnoty Chí kvadrát testu byly porovnány s hodnotou 0,05, na 

základě kterých bylo rozhodnuto o tom, zda se přiklonit k nulové či alternativní 

hypotéze. V případě vyšších hodnot než 0,05 se přijímá nulová hypotéza (H0), které 

vyznačuje nezávislost. Naopak tomu je u hodnot nižších, než 0,05, kdy se přijímá 

alternativní hypotéza (H1). V těchto případech zde tedy existuje závislost. Tabulka 

níže vyznačuje hodnotu nižší, než 0,05 a přijímá se proto hypotéza alternativní. 

Důležitost faktoru ceny se bude odvíjet podle věku respondentů. 

 

H0: proměnné nejsou závislé. 

H1: proměnné jsou závislé. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,532 24 ,002 

Likelihood Ratio 52,461 24 ,001 

Linear-by-Linear Association ,004 1 ,949 

N of Valid Cases 156   

 

Na základě Pearsonova Chi-Square testu byly určeny signifikantní hodnoty, 

které ukazovaly, zda existuje mezi jednotlivými faktory z otázky č. 11 závislost. 

Hodnoty v tabulce 5.3 označeny zeleně vyznačuji závislost, jelikož hodnota 

signifikance je menší, než 0,05. Nejčastější závislost se projevuje u identifikační 

otázky, která se zaměřuje na vzdělání. Dané faktory se budou odvíjet na základě 

identifikačního znaku. Naopak alternativní hypotéza se přijala u hodnot vyznačených 

bílé.   

 

 

 

 
Pearson Chi-Square  

Důležitost Pohlaví Věk Typ bydlení Vzdělání 

Nízká cena ,552 ,002 ,468 ,366 

Časté slevové akce ,567 ,144 ,669 ,003 

Zvyk ,004 ,149 ,550 ,049 

Doporučení ,017 ,390 ,007 ,011 

Dřívější zkušenost ,445 ,461 ,061 ,000 

Kvalita ,687 ,751 ,001 ,191 

Inspirace reklamou ,218 ,279 ,066 ,376 

Design výrobku ,237 ,019 ,059 ,155 

 

 

 

 

Tab. 5.2: Chi-Square test: cena - věk 

Tab. 5.3: Závislost 
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Míra intenzity 

 

Podle hodnoty Cramerova koeficientu kontingence se posuzuje síla závislosti. 

Tabulka 5.4 zobrazuje závislosti mezi jednotlivými faktory a je patrné, že část 

atributů, označených žlutě, projevuje velmi slabou závislost vůči jednotlivým 

kategoriím. Hodnoty se pohybuji totiž mezi 0,0 – 0,2. Zbylé hodnoty, označené 

zeleně, se nijak zvlášť neliší, jelikož vyznačuji slabou závislost a jsou v rozmezí 

koeficientu 0,2 – 0,4. 

 

 

 
Cramer´s 

Důležitost Pohlaví Věk Typ bydlení Vzdělání 

Nízká cena ,178 ,279 ,195 ,204 

Časté slevové akce ,158 ,207 ,161 ,272 

Zvyk ,335 ,206 ,171 ,231 

Doporučení ,297 ,184 ,260 ,254 

Dřívější zkušenost ,175 ,179 ,228 ,297 

Kvalita ,141 ,157 ,285 ,204 

Inspirace reklamou ,218 ,193 ,226 ,185 

Design výrobku ,188 ,218 ,209 ,190 

 

  

Tab. 5.4: Míra závislosti faktorů 
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Průměr Min Max Průměr Min Max

Belly 3 kg 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč Friskies 1,5 kg 117,90 Kč 99,90 Kč 119,90 Kč

10 kg 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč KiteKat 1.8 kg 119,41 Kč 89,90 Kč 129,90 Kč

Darling 3 kg 146,69 Kč 145,00 Kč 147,90 Kč Perfect Fit 1,4 kg 198,00 Kč 94,90 Kč 199,00 Kč

10 kg 295,67 Kč 219,00 Kč 329,00 Kč Purina One 1.5 kg 195,67 Kč 159,00 Kč 199,00 Kč

Friskies 3 kg 153,80 Kč 69,00 Kč 189,00 Kč Propesko 2 kg 119,74 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč

10 kg 454,00 Kč 329,00 Kč 479,00 Kč Reno 2 kg 92,94 Kč 92,90 Kč 93,10 Kč

Frolic 2 kg 186,98 Kč 164,90 Kč 193,00 Kč Whiskas 1.5 kg 125,66 Kč 89,90 Kč 129,00 Kč

4 kg 334,45 Kč 269,00 Kč 349,00 Kč

Chappi 3 kg 168,50 Kč 151,00 Kč 169,00 Kč

10 kg 381,50 Kč 219,00 Kč 419,00 Kč

Pedigree 2,4 kg 145,24 Kč 119,90 Kč 164,00 Kč

8.4 kg 434,83 Kč 249,00 Kč 519,00 Kč

Propesko 3 kg 116,10 Kč 64,50 Kč 129,00 Kč

10 kg 350,67 Kč 349,00 Kč 359,00 Kč

Reno 10 kg 262,64 Kč 199,00 Kč 269,00 Kč

Soft Mix 3 kg 156,83 Kč 121,50 Kč 162,00 Kč

5.5 Analýza cen 

V následující podkapitole bude rozebrána cenová situace krmiv pro psy a kočky 

v jednotlivých maloobchodech, kde sběr cen probíhal. Jedná se o Albert, Globus, 

Interspar, Kaufland a Tesco.  

Albert 

Některé značky např. Bono nebo Chappi, byly hned druhý měsíc výzkumu, 

odebrány z prodeje. Značku Belly nabízí kromě Alberta pouze ještě maloobchodní 

řetězec Globus, a to v podobě 3 kg a s cenou o 10 Kč vyšší.    

Z hlediska nabídky psích konzerv značka Chappi vyšla z prodeje v květnu roku 2013. 

V březnu roku 2014 se objevila v Albertu novinka pod značkou Chunks. Vyrábí jak 

krmivo pro psy, tak i pro kočky. Cenově citlivý zákazníci možná tento produkt 

nakoupí, pokud jej postřehnou. 

Privátní značka Albert Quality si drží svou cenu po celý rok, viz příloha č. 5. Při 

vyhodnocení cen konzerv pro kočky se ukázalo, že po období, kdy docházelo ke 

sběru dat, se ceny jednotlivých produktů neměnily a jsou stálé. K žádným výkyvům 

nedošlo, až na KiteKat, kdy cena osciluje kolem 109 Kč a 129,90 Kč, a po novém 

roce došlo dokonce ke snížení ceny skoro o 20 %. Změna, která nastala, byla z 

měsíce červen roku 2013 na měsíc červenec. Jde vidět, že ceny produktů značky 

Albert Quality, KiteKat a Whiskas vzrostly, ale poté se opět držely na stejné hladině.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.5: Albert - srovnání cen suchého krmiva 



71 
 

Průměr Min Max Průměr Min Max

Belly 3 kg 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč Almo Nature 2 kg 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč

Darling 3 kg 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč Friskies 1,5 kg 126,50 Kč 119,00 Kč 129,00 Kč

10 kg 318,17 Kč 199,00 Kč 329,00 Kč KiteKat 1.8 kg 122,83 Kč 84,90 Kč 129,00 Kč

Friskies 3 kg 176,58 Kč 169,00 Kč 199,00 Kč Perfect Fit 1,4 kg 195,36 Kč 169,00 Kč 199,00 Kč

10 kg 445,67 Kč 439,00 Kč 479,00 Kč Purina One 1.5 kg 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč

Chappi 3 kg 164,00 Kč 149,00 Kč 169,00 Kč Propesko 2 kg 114,99 Kč 79,90 Kč 119,00 Kč

10 kg 383,17 Kč 239,00 Kč 419,00 Kč Whiskas 1.5 kg 122,83 Kč 99,90 Kč 129,00 Kč

Pedigree 2,4 kg 147,39 Kč 119,00 Kč 165,00 Kč

8.4 kg 499,83 Kč 439,00 Kč 519,00 Kč

Propesko 3 kg 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

10 kg 262,42 Kč 174,50 Kč 349,00 Kč

Reno 10 kg 219,00 Kč 159,00 Kč 239,00 Kč

Soft Mix 3 kg 144,92 Kč 100,00 Kč 149,00 Kč

10 kg 361,50 Kč 279,00 Kč 369,00 Kč

Prostor určený k prodeji zvířecích krmiv se zdá být malý, docela nepřehledný a často 

docházelo k tomu, že v regálech nebylo to správné krmivo, které bylo na visačce 

s cenou uvedeno. Zákazníka by to mohlo lehce odradit od nákupu. A proto bych 

doporučovala vedení prodejny Albert, aby se více zabývalo merchandisingem a 

umístěním jednotlivých značek produktů, aby zákazníkům bylo jasné, co k čemu 

patří. 

Globus 

Během roku v nabídce přibyly granule značky Almo Nature a Belly. Také 

Globus umísťuje do prodeje krmivo privátní značky. Privátní značka Globus se 

objevila v podobě 10 kg pouze první měsíc, tzn. v dubnu roku 2013 a poté vymizela. 

Oproti privátní značce Globus Korrekt, která si po cenu dobu drží svou cenu na 

stejné úrovni, viz příloha č. 5. 

Co se psích konzerv týká, tak jak v ostatních řetězcích, i v Globusu došlo k úplnému 

odstranění psích konzerv značky Chappi. Dá se tedy předpokládat, že se nejedná 

pouze o rozhodnutí vedení určitého maloobchodního řetězce o tom, co chce a bude 

nabízet, ale o záležitosti výrobce. 

V konzervách si ovšem privátní značky vedou dobře a drží úroveň svých cen. 

Cenově nejlevnější značky jsou Juwel s průměrnou cenou 15,15 kč a Globus Korrekt 

– 10,95 Kč. Globus se může pyšnit svou stálou nabídkou krmiva pro zvířata, 

přehledným uspořádáním, čistotou a spokojenými zákazníky.  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.6: Globus - srovnání cen suchého krmiva  
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Průměr Min Max Průměr Min Max

Aport 10 kg 361,90 Kč 342,90 Kč 399,90 Kč Friskies 2 kg 134,08 Kč 99,90 Kč 151,90 Kč

Country Line 10 kg 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč KiteKat 1.8 kg 117,98 Kč 79,90 Kč 129,90 Kč

Darling 10 kg 314,07 Kč 199,90 Kč 329,90 Kč Molly 2 kg 80,90 Kč 72,90 Kč 84,90 Kč

Friskies 3 kg 212,17 Kč 199,90 Kč 214,90 Kč Perfect Fit 750 g 120,23 Kč 86,90 Kč 129,90 Kč

10 kg 446,57 Kč 239,90 Kč 484,90 Kč Purina One 800 g 122,40 Kč 94,90 Kč 124,90 Kč

Pedigree 2,4 kg 154,48 Kč 109,90 Kč 164,90 Kč Propesko 2 kg 115,42 Kč 87,40 Kč 124,90 Kč

8.4 kg 464,54 Kč 329,90 Kč 519,90 Kč Reno 2 kg 86,98 Kč 68,90 Kč 91,90 Kč

Propesko 3 kg 125,57 Kč 90,90 Kč 129,90 Kč Whiskas 1.5 kg 130,17 Kč 89,90 Kč 149,90 Kč

10 kg 322,82 Kč 219,90 Kč 359,90 Kč

Reno 10 kg 231,13 Kč 73,40 Kč 249,90 Kč

Scotty 10 kg 219,65 Kč 206,90 Kč 229,90 Kč

Vitacraft 2 kg 205,23 Kč 151,90 Kč 215,90 Kč

Interspar 

Značka Scotty, která se v žádné jiné maloobchodní prodejně nevyskytuje, se 

prodává za průměrnou cenu 10 kg granulí 219,65 Kč. V druhé polovině roku 2013 se 

objevila v regále značka Vitacraft a Aport. Společně s prodejnou Tesco, nabízí 

Interspar krmivo značky Country Line za průměrnou cenu 199,90 Kč. Privátní značka 

S-Budget je v nabídce po celý rok za průměrnou cenu 166,58 Kč u 10kg suchého 

krmiva a konzerva masa za 25,90 Kč. Značka Soft Mix se od července roku 2013 

odebrala z prodeje, ovšem u konkurentů stálé figuruje. 

Za povšimnutí v Intersparu stojí výše ceny značky Whiskas. Průměrná cena konzervy 

masa zde stojí 36,35 Kč. Ve srovnání s Kauflandem, ten ji nabízí za průměrnou cenu 

29,90. Což pro ty zákazníky, a je jich dle předcházející analýzy zjevné, kteří nakupují 

značku Whiskas, může byt velký důvod, proč právě navštívit jinou prodejnu, než 

právě Interspar. Srovnání cen značky Whiskas je uvedeno v příloze č. 4. Stejně tomu 

tak je u značky Felix, která si ve všech prodejnách drží svou cenu na stejné úrovni, 

až na Interspar kde je nabízena za vyšší cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.7: Interspar - srovnání cen suchého krmiva 
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Průměr Min Max Průměr Min Max

Bono 3 kg 139,18 Kč 99,90 Kč 149,00 Kč KiteKat 1.8 kg 95,53 Kč 63,90 Kč 129,00 Kč

Canibag 2 kg 39,40 Kč 34,90 Kč 39,90 Kč Perfect Fit 750 g 118,15 Kč 99,90 Kč 124,00 Kč

10 kg 202,00 Kč 189,00 Kč 319,00 Kč Purina One 800 g 120,74 Kč 73,90 Kč 125,00 Kč

Darling 3 kg 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč Propesko 2 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

Chappi 3 kg 165,00 Kč 149,00 Kč 169,00 Kč Whiskas 1.5 kg 124,33 Kč 72,90 Kč 129,00 Kč

10 kg 405,00 Kč 349,00 Kč 419,00 Kč

Friskies 3 kg 170,33 Kč 169,00 Kč 185,00 Kč

10 kg 394,67 Kč 235,00 Kč 479,00 Kč

Frolic 2 kg 164,98 Kč 94,90 Kč 189,00 Kč

Pedigree 2,4 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

8.4 kg 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč

Propesko 3 kg 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

Soft Mix 3 kg 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč

Kaufland 

V dotazníkovém šetření 42,7 % respondentů uvedlo, že nakupuji zvířecí krmivo 

v Kauflandu. Dá se předpokládat, že je to právě levná cena krmiv, na které tento 

řetězec láká své zákazníky, a ti se zde zpátky rádi vrací.  Ovšem za povšimnutí 

v regálech Kauflandu v době výzkumu stálo to, že ač velké množství značek krmiv 

Kaufland nabízí, tak je velmi nepřehledné, regály byly prázdné a špatně označené 

cenovkami. Po novém roce přišla ale velká změna. Produkty byly správně 

uspořádaný, regály čisté a přehledné. Náprava předešlých špatných prodejních 

podmínek, může udělat na zákazníky velký dojem. 

Některé značky, například Friskies, chybí v regálech a často je dostupné krmivo 

pokaždé jiné hmotnosti. V novém roce se zde objevila značka Butcher´s, která je 

dostupná rovněž v Tescu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.8: Kaufland - srovnání cen suchého krmiva 
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Průměr Min Max Průměr Min Max

Bono 3 kg 133,38 Kč 99,90 Kč 149,00 Kč Friskies 1,7 kg 107,04 Kč 89,90 Kč 129,90 Kč

10 kg 343,81 Kč 299,90 Kč 359,00 Kč KiteKat 1.8 kg 105,41 Kč 79,90 Kč 129,90 Kč

Bruno 5 kg 122,40 Kč 109,90 Kč 139,90 Kč Perfect Fit 1,4 kg 194,93 Kč 159,90 Kč 199,90 Kč

10 kg 196,17 Kč 158,90 Kč 199,90 Kč Purina One 1,5 kg 201,59 Kč 199,90 Kč 205,00 Kč

Butcher´s 3 kg 155,23 Kč 154,90 Kč 155,90 Kč Propesko 2 kg 118,72 Kč 79,90 Kč 125,90 Kč

10 kg 426,93 Kč 299,00 Kč 439,90 Kč Iams 1 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč

Darling 3 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč Claude 2 kg 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč

10 kg 271,81 Kč 199,00 Kč 329,00 Kč Whiskas 1.5 kg 125,08 Kč 94,90 Kč 144,90 Kč

Chappi 3 kg 159,26 Kč 104,90 Kč 169,00 Kč

10 kg 371,50 Kč 255,00 Kč 420,00 Kč

Friskies 3 kg 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč

10kg 422,14 Kč 299,90 Kč 479,90 Kč

Frolic 2 kg 160,61 Kč 132,50 Kč 192,90 Kč

4 kg 291,77 Kč 254,90 Kč 349,00 Kč

Soft Mix 3 kg 138,22 Kč 84,90 Kč 169,90 Kč

Iams 3 kg 249,37 Kč 244,90 Kč 254,90 Kč

Pedigree 2,4 kg 152,17 Kč 129,90 Kč 164,90 Kč

8,4 kg 512,64 Kč 469,00 Kč 529,00 Kč

Propesko 3 kg 125,81 Kč 84,90 Kč 129,90 Kč

10 kg 338,30 Kč 225,00 Kč 349,90 Kč

Tesco 

 Celý zvířecí svět je přehledný, správně označený a vždy dostatečně doplněný. 

Ve srovnání s ostatními prodejnami se Tesco může pyšnit velkým výběrem a to vše 

za rozumné ceny. 

V Tescu probíhaly během roku časté slevové akce, na které se zákazníci době chytli. 

Také poskytuje novinky od března roku 2014 pod značkou Tasty. 

Krmivo pro kočky je zde obohaceno od roku 2014 značkou Miao, kterou zákazníci 

můžou najít rovněž v Intersparu, značkou Jelly a Claude, která byla v nabídce již 

dříve.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 5.9: Tesco - srovnání cen suchého krmiva 



75 
 

249,00 Kč 

439,00 Kč 

329,90 Kč 

469,00 Kč 

200,00 Kč 

250,00 Kč 

300,00 Kč 

350,00 Kč 

400,00 Kč 

450,00 Kč 

500,00 Kč 

550,00 Kč 

Pedigree granule 8,4 g 
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Tesco 

5.5.1 Srovnání cen značek  

Na základě zjištění, že nejnakupovanější značkou u psů je Pedigree a 

v případě koček Whiskas, byla pozorovaná cena těchto dvou produktů ve všech 

obchodech a vytvořeny grafy, které jsou uvedené v příloze č. 5.  

Pedigree 

Je evidentní, že granule Pedigree jsou nabízeny pod různou cenou. 

Nejstabilnější, avšak nejdražší krmivo je nabízeno v Tescu. Nejnižší cena těchto 

granuly byla nabízena v Albertu v červenci roku 2013, kdy cena klesla až na 249 Kč. 

Časté slevové akce byly zaznamenány také v Intersparu a v Globusu, kde se cena 

pravidelně mění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzerva značky Pedigree, o objemu 1200 gramů, je prodávaná pouze v Albertu, 

Kauflandu a v Tescu. Cenový průběh je zachycen v příloze č. 4. Právě z toho 

důvodu, že se jedná o značku, kterou respondenti uváděli jako nejčastěji 

nakupovánu, bych zavedla rozšířit ji do prodeje ostatních hypermarketů. 

 

 

Obr. 5.21:Srovnání cen značky Pedigree 
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Obrázek 5.22 udává stav 

průměrných cen suchého krmiva 

značky Pedigree a to ve dvou 

objemech. Množství 8,4 kg se 

prodávalo za nejnižší průměrnou 

cenu v hypermarketu Albert, na 

druhé straně nejvyšší zjištění 

hodnota průměrné ceny byla 

v řetězci Tesco. 

 

Whiskas 

Suché krmivo značky Whiskas lze koupit ve všech sledovaných hypermarketech. 

Ceny 1,5 kg krmiva jsou různé. V Kauflandu a v Tescu byla zaznamenána nejlevnější 

cena. V říjnu roku 2013 to bylo 72,90 Kč. Naopak nejdražší suché krmivo je 

prodáváno v Intersparu, kde cena sahá až na 149 Kč, viz graf v příloze č. 4.  

Interspar nabízí také nejdráž konzervu Whiskas. Podle grafu níže je ihned evidentní, 

že cena konzervy 400 gramů se ani za jedno období nepřiblížila cenám, pod kterými 

je tato konzerva prodávaná v jiných maloobchodech. Velkým rozdílem je k tomu pak 

nejnižší cena 16,90, za kterou bylo možno konzervu Whiskas koupit v červenci 2013 

v Kauflandu. 

 

 

 

  

Obr. 5.23:Srovnání cen značky Whiskas 

Obr. 5.22: Průměrné ceny značky Pedigree 
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Albert Globus Interspar Kaufland Tesco 

I když se nejnižší ceny 

suchého krmiva Whiskas 

objevovaly s řetězci Kaufland a 

Tesco, nejnižší hodnota průměrné 

ceny Whiskas granulí byla zjištěna 

v řetězci Globus (122,83 Kč). 

Naopak nejvyšší průměrná 

hodnota v Intersparu.   

Obr. 5.24: Průměrné ceny značky Whiskas (1,5 kg) 
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5.6 Vyhodnocené hypotéz 

H1: Zákazníci upřednostňují k nákupu krmiv pro zvířata více maloobchod než 

specializovanou prodejnu. 

Z výzkumu vyšlo, že respondenti preferují nákup krmiv pro zvířata 

v maloobchodech než ve specializovaných prodejnách. Právě 57 % dotázaných 

uvedlo jako nejčastější místo, kde tyto produkty nakupují, hypermarket a 

supermarket. Specializovanou prodejnu využívá 29 % tázaných. Hypotéza se 

potvrdila. 

H2: Více než 50% zákazníků nakupuje krmivo pro zvířata privátní značky 

maloobchodu. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, jelikož privátní značka zvířecích krmiv je 

nakupována pouhými 19% respondentů. Z grafu je jasně vidět, že 81 % dotázaných 

nakupuje jinou, než privátní značky krmiv. Hypotéza byla vyvrácená. 

H3: Více než 75% zákazníků volí takové místo pro nákup zvířecích produktů, kde je 

nízká cena. 

Šetření ukázalo, že respondenti nejčastěji nakupují právě na tom místě, kde je 

nejsnazší se dostat. 34 % dotázaných zvolilo faktor snadné dostupnosti. Podle 

nízkých cen si vybírají místo pro nákup pouhých 20 % z nich. Hypotéza se zamítá.  

H4: Pro většinu zákazníků je důležitá při výběru značky krmiva pro zvířata cena a 

časté slevové akce.  

Tvrzení nelze přijmout, jelikož pro zákazníky je nejdůležitější atribut „kvalita“, poté 

atribut „dřívější zkušenost“. Zákazníci pokládají tyto dva faktory za důležitější, než 

faktor ceny a slevových akcí. Proto se hypotéza zamítá.    
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6. Návrhy a doporučení 

           V této části diplomové práce podávám návrhy a doporučení, která vyplývají z 

uvedených údajů z dotazníkového šetření a ze sběru cen v maloobchodních 

řetězcích. Některé údaje jsou doplněny z mého vlastního pozorování, které probíhalo 

během zjišťování cen. Pomocí analýzy chování zákazníků na trhu krmiv se zvířaty 

byly učiněny závěry, které by mohly přinést pozitivní změny a rady jak pro samotné 

výrobce značek zvířecích krmiv, tak pro vedení jednotlivých maloobchodních 

jednotek, kde se tyto značky krmiv prodávají a rovněž pro samotné zákazníky 

6.1 Všeobecné návrhy 

           Účastníci trhu, na kterém dochází k prodeji a k nákupu zvířecího krmiva, by 

měli být dostatečně informováni o jeho situaci. Měl by vědět, jací existují výrobci 

krmiv, dodavatelé, maloobchodníci a samozřejmě cíloví zákazníci. Trh zvířecího 

krmiva má své poptávající, kteří by měli věnovat dostatečnou pozornost tomu, co je 

nabízeno, za jakou cenu, v jaké kvalitě a množství. Naopak nabízející by měli znát 

požadavky daného trhu se zvířecím krmivem a na tomto základě by měl zvolit 

správou strategii jak svůj výrobek na trhu prodat a zajistit tu nejlepší informovanost 

potenciálním zákazníkům.  

Pro ty, kteří navštěvují specializované prodejny zaměřeny vyloženě na zvířecí 

sortiment, je důvodem pro nákup především znalý personál. Prodavač ve 

specializované prodejně hraje významnou roli, protože na jeho doporučení se většina 

nových zákazníků rozhodne jaké zboží koupit. Proto doporučuji zaměstnavatelům 

věnovat větší pozornost personálu, školit jej a náležitě motivovat.  

           Na základě výsledků z pozičních map bych doporučovala, aby marketingové 

oddělení značek, o kterých zákazníci nemají dostatečné množství informací, 

věnovalo pozornost efektivnímu přenášení informací směrem k potenciálnímu 

zákazníkovi. A to formou reklamy, inzercí, ústnímu podáním, atd. Je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost vhodnému přenosu informací. Trh s krmivem je rostoucí 

a správně zvolená komunikace může přispět k získání nových zákazníků. Jakmile si 

jedinec bude schopen vytvořit obrázek o produktu, je pravděpodobné, že 

komunikace proběhla v pořádku.  
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Faktor kvality skončil na prvním místě v hodnocení důležitosti. Ovšem mnoho 

respondentů nemá představu o tom, jak rozpoznat kvalitní zvířecí krmivo. Proto 

doporučuji, aby byl trh s krmivy pro zvířata lépe informován o kvalitě produktů.  

6.2 Doporučení pro maloobchodníky 

           V této podkapitole jsou veškeré návrhy a doporučení zacíleny na 

maloobchodníky a jejich marketingová oddělení. 

Nákupní prostředí 

Respondenti mají většinou stejný důvod, proč danou prodejnu navštívit. 

Velkou roli zde hraje snadná dostupnost. V dnešní době jsou hypermarkety, 

supermarkety i drobné prodejny rozmístěný tak, aby se tam dostal jak člověk vlastníci 

automobil, tak ten kdo používá MHD. Každý špatně zpřístupněný maloobchod, 

nenabízí zákazníkovi přidanou hodnotu a stává se konkurenčně méně atraktivní. Měl 

by se tedy na tuto problematiku zaměřit a zlepšit přístup k obchodu nebo obzvlášť 

u specializovaných prodejen dbát na dostatek parkovacích míst v okolí 

prodejny. 

           Respondenti si vybírají různá nákupní místa, ale především se rozhodují podle 

toho, který řetězec jim je schopen nabídnout výhodnější podmínky k nákupu a prožít 

den příjemněji, než jenom pouhým nákupem. Tesco, které se z analýzy ukázalo jako 

nejnavštěvovanější, nabízí největší výběr zvířecích produktů ve srovnání 

s konkurencí. Z cenového výzkumu vyplynulo, že Tesco po celý rok nabízelo cenové 

akce a zvýhodněné balíčky krmiv pro zvířata. Oblast zvířecího sortimentu je velmi 

přehledná, čistá a regály jsou vždy doplněny. Na základě dobrého příkladu 

hypermarketu společnosti Tesco doporučuji ostatním prodejnám, nabízející zvířecí 

produkty, více dbát na všechny detaily, které by zákazníka mohly přesvědčit, 

podnítit k nákupu a zjednodušit mu jeho rozhodování. 

           K doplnění posloužilo pozorování nákupních podmínek v jednotlivých 

maloobchodech, na základě kterého bych doporučila dbát na příjemné nákupní 

prostředí. Právě to může být důvodem návštěvy zákazníků. Pro zákazníky je 

důležité, aby zboží, které nakupují, bylo lehce dostupné, uspořádané a jasně 
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viditelně označené. Je to obzvlášť důležité ve velkých obchodních řetězcích, kde 

není okamžitě k dispozici školený personál. Proto bych navrhovala, více se zabývat 

merchandisingem a umístěním jednotlivých značek produktů. Zákazník uvidí určité 

zboží a díky prvního dojmu může daná oblast, kde je produkt umístěný, emocionálně 

zapůsobit. Tento dojem je způsobený zejména způsobem vystavení nebo čistotou 

prodejny. Určitě se nesmí zanedbat atmosféra prostředí, která by měla splňovat 

požadavky zákazníků a zajistit příjemný zážitek, který zákazník při nákupu stráví.  

Komunikace  

           Lidé prodejny často navštěvují kvůli nízké ceně. Proto by měl maloobchod 

dbát na to, aby se do domácností dostávaly poštou letáky, které informuji 

potenciální zákazníky o produktech, jejich cenách a aktuálních akcích. Podle 

výzkumu, to jsou především lidé ve věku 46 let a více, kteří právě kvůli nízkým 

cenám danou prodejnu navštíví. Reklamní letáky tak představují pro obchodní 

řetězce jedno ze stěžejních forem, jak zákazníka přilákat. 

           Kaufland, který se umístil v návštěvnosti jako druhý, je známý především díky 

svým nízkým cenám. Proto bych doporučila převážně u maloobchodů s podobnou 

cenovou strategií zvýšit kontrolu nad řádným doručováním informačních letáků. 

Pravidelné doručování může podnítit u zákazníka jistý druh zvyklostního chování, 

který v konečném důsledku povede ke zvýšení tržeb v daném sortimentu. 

           Při výběru značky krmiva se lidé nejčastěji rozhodují na základě jeho ceny. 

Nakupují tedy levnější krmivo, které často dosahuje nižší výživné hodnoty. 

Doporučuji v této souvislosti realizovat slevové akce na zboží vyšší kvality, které 

si lidé za běžnou maloobchodní cenu dovolit nemohou nebo nechtějí. V rámci této 

akce bych propagovala jeho vyšší kvalitu a užitek pro jejich domácí zvíře. Po nákupu 

takového krmiva může kupující zjistit, že cena tohoto produktu před slevou odpovídá 

jeho kvalitě. Ta se může projevit nejenom v obalu (pohodlné dávkování, odolnost, 

opětovné uzavření, atd.), ale hlavně v užitku pro zvíře samotné. Touto cestou je 

možné docílit nákupního chování, jehož projevem je zakoupení dražšího krmiva i po 

ukončení slevové akce. Jedná se zejména o krmivo pro větší plemena, která mají 

větší spotřebu a zákazníkovi se vyplatí nakupovat větší balení. Zákazník totiž nechce 

riskovat nákup neprověřeného zboží ve velkém množství.  
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Management nákupních středisek by měl zajistit přítomnost POP materiálů, které 

by měly být dostupné na místě prodeje. Tyto mohou přesvědčit zákazníka 

k impulzivnímu nákupu zboží, pro které původně do obchodu nepřišel. Klíčovým 

prvkem těchto pop materiálů by mohl být například motiv lásky ke zvířeti ve spojení 

s jeho smutkem, pokud dané zboží zákazník nezakoupí. 

V rámci studia sekundárních materiálů se prokázalo, že POP prostředky jsou 

100 % účinné v produktové kategorii zaměřené na zvířecí krmivo. Otázkou zůstává, 

kolik procent z celkových výdajů by měla společnost investovat na komunikační 

kampaně do POP prostředků. Ze zjištěných údajů plyne, že in-store prostředky jsou 

pro danou výrobkovou kategorii efektivní a na základě poznatků ze sekundárního 

výzkumu navrhuji použít na POP prostředky 35 % z marketingového rozpočtu 

firem. K doplnění poslouží příloha č. 9, která ukazuje přehled efektivnosti jednotlivých 

POP prostředků. Účinnost marketingové komunikace u krmiv pro psy a kočky je 

velká, a proto je vhodné, aby společnosti prodávající tyto produkty investovaly do 

reklamy v letácích, slev, regálových prostředků, podlahových stojanů, 

paletových ostrovů a zaměřit se na dekorace zvířecího sortimentu. 

Sortiment 

Otázka zaměřená na nákup privátní značky byla spíše informativní a slouží 

k doplnění přehledu o nákupním chování respondenta. Z mého vlastního pozorování 

je zřejmé, že privátní značky zabírají v regálech velkou plochu. Jelikož z analýzy 

vyplynulo, že většina osob privátní značku nenakupuje, navrhuji zaměřit pozornost 

na propagaci privátních značek, které jsou zákazníkům cenově dostupnější.  

           Nejvíce nakupována značka krmiva pro psy je Pedigree. Je zjevné, že tato 

značka působí jako kvalitní krmivo. Proto by měly maloobchody nabízet hlubší 

sortiment produktů Pedigree (tzn. jak suché granule, tak mokré krmivo v podobě 

konzervy aj.), jelikož se těší velké oblibě. Toto doporučení se vztahuje zejména na 

obchody, kde tato značka nabízena není. Z cenového průzkumu krmiv také 

vyplynulo, že dva obchody (Interspar a Globus), neprodávají psí konzervu o objemu 

1 200 g značky Pedigree. Tím, že je tato značka nejprodávanější, a z faktu, že lidé 

vlastní více psa než kočku, si mohou obchody nechat ujít část zisku, který by mohl 

být generován prodejem konzerv vyššího objemu. Proto doporučuji managementu 
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obchodů Interspar a Globus, aby doplnili do sortimentu konzervu Pedigree o 

objemu 1200 gramů.  

Způsob nákupu 

           Ačkoli možnost nákupu přes internet volilo malé procento respondentů, velké 

prodejny by určitě neměly podceňovat konkurenci v podobě e-shopu. Internetový 

prodej má stále u zákazníků větší oblibu a láká zákazníky na výhodné nabídky, které 

hypermarkety a supermarkety často nenabízí. Na základě toho doporučuji 

maloobchodníkům rozšířit své působení také na internet a takto dosáhnout 

rozšíření zákaznického portfolia o lidi, kteří preferují tuto formu nákupu 

6.3 Doporučení pro výrobce zvířecího krmiva 

           Výrobci tvoří v celém řetězci prvotní článek. Proto je jim věnována následující 

podkapitola návrhů, jejichž prostřednictvím mohou získat další zpětnou vazbu o 

svých značkách a produktech a tím zajistit větší odbyt na trhu.  

Druh produktů 

           Na základě informací z první otázky jsem si udělala představu o tom, na jaké 

produkty se respondent v obchodě zaměří a jaké značky krmiva by mohl znát. Jelikož 

většina dotázaných uvedla, že vlastní psa a pes má větší spotřebu, než kočka, dá se 

předpokládat větší zájem o psí krmivo. Na základě tohoto zjištění je výhodnější pro 

výrobce krmiv zaměřovat se na nabídku psího krmiva, věnovat mu větší pozornost 

a zajistit jeho dostatečný výběr. 

           Pouze malé procento respondentů ví o existenci tzv. BIO krmiv, které 

zaujímají stále větší pozici na trhu a jejichž obliba má rostoucí trend. Nejen lidé chtějí 

jíst zdravě. Chtějí toto dopřávat i svým domácím zvířatům. Výrobcům BIO krmiv 

doporučuji udržet kvalitu svého krmiva a dostat značky BIO produktů do 

povědomí potenciálních zákazníků.  

Propagace 

V případě krmiv pro kočky, největší hodnocení získala značka Whiskas. Podle 

mého úsudku, tato značka si vede velmi dobře ve srovnání s konkurenčními 
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značkami. A nepotřebuje v momentální situaci žádné prostředky a metody k zlepšení. 

Měla by se snažit udržet stávající pozici a nepolevit ve způsobu propagace. Ta 

evidentně působí na zákazníky pozitivně a investice do reklamy a podpory prodeje 

se vyplácí. 

           Další značky krmiv, které dotázaní mají v paměti a nakupují v případě, že 

nenakoupí jimi preferovanou značku zvířecího krmiva se ukázaly výrobky Pedigree, 

Purina Pro Plan, Darling a v případě krmiva pro kočky značka KiteKat. Doporučuji 

výrobcům krmiv uvedených značek nabízet výhodnější balení nebo cenové 

zvýhodněni pravidelně. A to z toho důvodu, ať si zákazníci tyto výrobky uloží do 

paměti jako kvalitní, zvyknou si na ně a nakupují je pravidelně, nejen po dobu 

slevové akce, ale hlavně po ní. 

           Vzhledem ke zjištění, že lidé znají značky těch výrobců, kteří disponují 

s televizními a jinými reklamami, doporučuji právě u neznámých značek zaměřit 

se více na propagaci. Televizní reklamy jsou sice nákladné, avšak zajišťují 

v budoucnosti jistou odezvu. Výrobci značek, kteří si nemohou dovolit investovat do 

televizních spotů, doporučuji seznámit své potenciální zákazníky s obalem 

produktů, zaměřit se na jeho design a atraktivnost. Obal by měl zaujmout a docílit 

většího vnímání značky zákazníkem. Mnoho kvalitních krmiv je zastíněno těmi 

nekvalitními, ale díky dobré podpoře prodeje jsou známějšími a tím pádem i více 

prodávanější.  

Lidé, když si něco koupí, chtějí mít pocit, že si vybrali správně a daný produkt 

jim nabídne něco jedinečného, co se odlišuje od konkurence. To je důvod, proč 

nakupují určité věci. Mají-li s výrobkem dobrou zkušenost, nakupuji jej dále. Chce-li 

prorazit na trhu nová nebo si zlepšit pozici stávající značka, výrobce by měl pořád 

myslet na to, jak odlišit svůj výrobek tak, aby přinesl zákazníkovi něco navíc, 

přidanou hodnotu. 
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6.4 Doporučení pro zákazníky 

           Následující návrhy se zaměřuji na rady a informace pro samotné zákazníky, 

bez kterých by nedocházelo ke koupi zvířecího krmiva. Zákazník by měl mít aspoň 

všeobecný přehled o produktech, které má v plánu koupit a využívat jej. Proto byla 

navrhnuta doporučení uvedená níže. 

Jako nejčastější místo pro nákup zvířecího krmiva se ukázalo, že jsou 

hypermarkety a supermarkety. Lidé si zvykli využívat cesty za běžným nákupem 

každodenní spotřeby právě zde a nechtějí kvůli nákupu zvířecího krmiva ztrácet čas 

zajížděním do specializovaných obchodů. Proto bych doporučila nepodcenit první 

dojem nákupního místa, v tomto případě oblast zvířecího sortimentu 

v hypermarketech a supermarketech. Tímto může být osloven zákazník vlastnící psa 

nebo kočku, který přišel do tohoto druhu maloobchodu za účelem nákupu jiného 

zboží.  

           Ceny jednotlivých zvířecích produktů se mění a objevují se zajímavé cenové 

nabídky či jinak zvýhodněné balení krmení. Pro ty zákazníky, kteří uskutečňují nákup 

krmiva z důvodu nízkých cen, doporučuji vnímat slevové akce. Bývá období, kdy 

ceny krmiv klesnou skoro o 50 %. Je to sice výjimečná situace, ovšem zákazníci, 

kteří si výhodné nabídky všimnou včas, tím můžou hodně ušetřit.   

           Zákazníci by měli vědět, že podle zákona o krmivech, musí být každé krmivo 

deklarováno. Deklarace se nachází většinou na zadní straně obalu. Proto také 

doporučuji, aby osoby, které mají větší zájem o koupi kvalitního krmiva, pečlivě 

studovali etikety, které se nachází na obalech, popřípadě si vyhledali informace o 

kvalitě na internetu nebo se poptali u odborných specialistů. 

  



86 
 

7. Závěr 

           Cílem mé diplomové práce bylo zjistit nákupní chování zákazníků na trhu 

krmiv pro zvířata. Práce byla zaměřena na produkty pro psy a kočky, jelikož jsou to 

dvě nejčastější domácí zvířata, které české domácností chovají. Záměrem bylo také 

vyhodnotit a porovnat ceny jednotlivých zvířecích produktů v řadě maloobchodů. 

Protože jsem majitelka jak psa, tak i kočky, mým osobním cílem bylo objasnit, jak se 

mění tyto ceny jednotlivých značek krmiv, a který ze zkoumaných maloobchodů 

nabízí zvířecí krmivo nejvýhodněji za příjemných nákupních podmínek. 

           Při stanovení cíle práce jsem vycházela z toho, že v té době již sběr dat cen v 

maloobchodech probíhal, tudíž zbývalo pouze se zaměřit na určitou oblast. V mém 

případě „svět zvířat“. Rovněž jsem vycházela z požadavků dnešních zákazníků a 

osob chovajících domácí zvířata.  

           V diplomové práci je zahrnuta teoretická část, ve které jsem vymezila pojem 

nákupní chování, definovala zákazníka, jeho nákupní a spotřební zvyklosti. Následně 

jsem se zaměřila na značku a v závěru na teorii maloobchodu. 

           Hlavní část diplomové práce byl marketingový výzkum, pomocí kterého jsem 

dosáhla určitých výsledků. Stanovila jsem hypotézy, na základě pozorování 

v maloobchodech, které se po vyhodnocení výzkumu potvrdily nebo naopak některé 

vyvrátily. Z dotazníkového šetření byly získány údaje a po jejich následném 

zpracování jsem došla k závěru, že zákazníkovo chování při nákupu krmiv je 

ovlivňováno několika faktory. Vždy to bude ale cena, která má na nákup zásadní vliv. 

Získané informace jsem zpracovala a vytvořila výše uvedené návrhy a doporučení, 

které zachycují celou situaci, a umožňuji lepší pohled na danou problematiku.  

           Doporučeními se mohou nechat inspirovat jak vedení jednotlivých 

maloobchodních řetězců, tak rovněž výrobci značek produktů pro psy a kočky. 

Inspirativní návrhy mohou využít podle svého uvážení také všichni zákazníci, kterých 

se téma mé diplomové práce týká.  

           Pet food společnosti jsou v dnešní době důležitou součástí zemědělského 

sektoru. Tento sektor neustále roste. Je to díky zvláštnímu poutu, které lidé sdílejí se 
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svými zvířecími přáteli. Během několika posledních desetiletí se zvířata posunula 

blíže k lidem. Důkazem je nedávna změna zákona, který již nepovažuje zvíře za věc, 

nýbrž za živou bytost. Také toto je důvod pro pet výrobce, aby neustále zlepšovali a 

zajišťovali vyváženou zvířecí stravu. Zvířecí průmysl se rozšiřuje také díky majitelům 

domácích zvířat a tím, že chtějí lepší potraviny pro své „domácí mazlíčky“. Tím i oni 

sami vytvořili na trhu ty správné podmínky.  
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Přílohy 

Příloha č. 1                                    Dotazník 

Dobrý den, jsem studentkou VŠB-EKF oboru marketing a obchod a dělám výzkum, který je zaměřen na  analýzu 

nákupních zvyklostí zákazníků na trhu krmiv pro zvířata. 

Ráda bych Vás požádala o spolupráci s vyplněním dotazníku, který bude sloužit pro mou diplomovou

práci. Váš názor je pro mě velmi důležitý, poskytne mi tím cenné informace. Dotazník je zcela anonymní

a nezabere Vám více než 10 minut. Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.

Eliška Kristiníková

Není-li uvedeno jinak označte pouze jednu správnou odpověď.

1. Jaké zvíře vlastníte? Možnost více odpovědí

1.1. Pes 1.2. Kočka

2. Kde nejčastěji nakupujete krmivo pro zvířata? 

2.1. V hypermarketu, supermarketu, v malých prodejnách

2.2. Ve specializovaných prodejnách

2.3. Přes internet

2.4. Jinde, uveďte:

3. Z jakého důvodu zde nakupujete?

3.1. Snadná dostupnost

3.2. Nízké ceny

3.3. Vyhovující uspořádaní sortimentu

3.4. Velký výběr zboží

3.5. Znalý a ochotný personál

3.6. Jiný důvod, uveďte: 

4. Kde dále nakupujete krmivo pro zvířata?     Možnost více odpovědí

4.1. Albert Hypermarket

4.2. Globus

4.3. Interspar

4.4. Kaufland

4.5. Tesco

4.6. Jinde, uveďte:

5. Z jakého důvodu navštěvujete právě Vámi zvolený maloobchod?   Možnost více odpovědí

5.1. Snadná dostupnost

5.2. Nízké ceny

5.3. Vyhovující uspořádaní sortimentu

5.4. Velký výběr zboží

5.5. Znalý a ochotný personál

5.6. Jiný důvod, uveďte: 

6. Nakupujete v maloobchodech jejich privátní značku krmiv pro zvářata? 

6.1. Ano 6.2. Ne

7. Jakou značku krmiva nakupujete nejčastěji? Pokud máte psa i kočku, uveďte značky dvě.

7.1. Pes:

7.2: Kočka:

8. Jakou další značku krmiva pro zvířata nakupujete?    Pokud máte psa i kočku, uveďte značky dvě.

Pokud nenakupujete jiné značky, přejďěte na otázku č. 9.

8.1. Psi:

8.2. Kočky:

Dotazník
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9. Vyberte značky krmiv pro zvířata, které ještě znáte:    Možnost více odpovědí

9.1. 9.10. 9.19.
9.2. 9.11. 9.20.
9.3. 9.12. 9.21.
9.4. 9.13. 9.22.
9.5. 9.14. 9.23.
9.6. 9.15.
9.7. 9.16. 9.24. Další značky krmiv neznám
9.8. 9.17.
9.9. 9.18.

10. Z jakého důvodu nakupujete právě Vámi uvedenou značku krmiva?     Možnost více odpovědí

PSI KOČKY

10.1. Nízká cena

10.2. Zvyk

10.3. Drívější zkušenost

10.4. Kvalita

10.5. Inspirace reklamou

10.6. Jiný důvod, uveďte: 

11. Označte, do jaké míry jsou pro Vás důležité jednotlivé faktory při výběru zvířecích krmiv:

(Ohodnoťte známkou jako ve škole, kdy 1 = nejdůleži tějš í a  5 = nejméně důleži té)

1 2 3 4 5 Neumím posoudit

11.1. Nízká cena

11.2. Časté slevové akce

11.3. Zvyk

11.4. Doporučení

11.5. Drívější zkušenost

11.6. Kvalita

11.7. Inspirace reklamou

11.8. Design výrobku

12. Pohlaví:

12.1. Žena 12.2. Muž

13. Věk?

13.1. 15-25 let

13.2. 26-35 let

13.3. 36-45 let

13.4. 46-55let

13.5. 56 a více

14. Bydlíte v:

14.1. Panelovém domě

14.2. V rodinném domě

14.3. Na chatě

14.4. Jiné místo, uveďte: 

15. Nejvyšší dosavadní vzdělání:

15.1. Základní škola

15.2. Střední škola s vyučním listem

15.3. Střední škola s maturitou

15.4. Vysokoškolské vzdělání
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Příloha č. 2                             Karta značek zvířecího krmiva 
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Příloha č. 3                                           Tabulky 

Otázka č. 1 

Otázka č. 2 

Otázka č. 3 

Otázka č. 4 
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Otázka č. 5 

 

Otázka č. 6 

Otázka č. 7 

Otázka č. 8  
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Otázka č. 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 10 
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Otázka č. 11 
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Příloha č. 4  

Tabulky k otázce č. 11 

 

Tab. 1: T-test 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: – Korelace 
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Tab. 3: Analýza kategorizovaných dat 
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67,90 Kč 

59,90 Kč 

50,00 Kč 

55,00 Kč 

60,00 Kč 

65,00 Kč 

70,00 Kč 

75,00 Kč 

80,00 Kč 

85,00 Kč 

Pedigree konzerva 1200 g 

Albert 

Kaufland 

Tesco 

89,90 Kč 

99,90 Kč 

89,90 Kč 72,90 Kč 

30,00 Kč 

50,00 Kč 

70,00 Kč 

90,00 Kč 

110,00 Kč 

130,00 Kč 

150,00 Kč 

170,00 Kč 

Whiskas granule 1,5 kg 

Albert 

Globus 

Interspar 

Kaufland 

Tesco 

Příloha č. 5     

Srovnání cen značek 

 

Značka Pedigree: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka Whiskas:  
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Příloha č. 6  

Přehled průměrných cen privátních značek 

 

 

Průměrné ceny privátních značek krmiv pro kočky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrné ceny privátních značek krmiv pro psy: 

 
Privátní značka Granule/konzerva Průměrná cena

Albert Quality 1240 g 34,90 Kč

10 kg 298,67 Kč

Globus Korrekt 1240 g 24,90 Kč

10 kg 169,50 Kč

K-Classic 1240 g 28,57 Kč

10 kg 228,09 Kč

S-Budget 1249 g 25,90 Kč

10 kg 166,58 Kč

Tesco 1240 g 27,90 Kč

10 kg 189,23 Kč

Privátní značka Granule/konzerva Průměrná cena

Albert Quality 415 g 17,40 Kč

2 kg 92,95 Kč

Globus Korrekt 415 g 10,95 Kč

2 kg 64,90 Kč

K-Classic 415 g 14,65 Kč

2 kg 63,23 Kč

S-Budget 415 g 11,48 Kč

2 kg 64,90 Kč

Tesco 415 g 12,72 Kč

2 kg 66,98 Kč
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Příloha č. 7  

Záznamové archy sběru cen v maloobchodech 

Albert 

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPADPROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN

GRANULE PRO PSY:

Albert Quality 10 kg 234,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč 234,00 Kč

3 kg 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč 109,00 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč

Belly 3 kg 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč 99,00 Kč

10 kg 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč 305,00 Kč

Bono 2 kg 69,00 Kč

Darling 10 kg 329,00 Kč 329,00 Kč 239,00 Kč 329,00 Kč 229,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 219,00 Kč 329,00 Kč 229,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč

3 kg 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 147,90 Kč 147,90 Kč 147,90 Kč 147,90 Kč 147,90 Kč 147,90 Kč 147,90 Kč

Friskies 10 kg 479,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 329,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 329,00 Kč 479,00 Kč

3 kg 69,00 Kč 185,00 Kč 169,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč

1,5 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

Frolic 2 kg 164,90 Kč 164,90 Kč 189,00 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč

4 kg 269,00 Kč 269,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč

Chappi 10 kg 219,00 Kč 349,00 Kč 239,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč

3 kg 199,00 Kč 151,00 Kč 151,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč

Pedigree 8.4 kg 469,00 Kč 299,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 469,00 Kč 519,00 Kč 469,00 Kč

2,4 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 164,00 Kč 119,90 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 119,90 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

Propesko 10 kg 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 359,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 359,00 Kč

3 kg 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 64,50 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 64,50 Kč

Reno 10 kg 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 199,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč

Soft Mix 3 kg 159,00 Kč 159,00 Kč 162,00 Kč 162,00 Kč 162,00 Kč 162,00 Kč 121,50 Kč 162,00 Kč 162,00 Kč

KONZERVY PRO PSY:

Albert Quality 1240 g 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč

Chappi 1200 g 52,90 Kč

Pedigree 1200 g 68,20 Kč 68,20 Kč 68,20 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč

400 g 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč

Propesko 1240 g 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 27,90 Kč

415 g 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 22,90 Kč

Chunks 1240 g 27,90 Kč

KOČKA

GRANULE PRO KOČKY:

Albert Quality 2 kg 93,10 Kč 93,10 Kč 93,10 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč

Friskies 1,5 kg 118,90 Kč 118,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 99,90 Kč

1,7 kg 129,90 Kč

2 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,90 Kč není není 149,90 Kč

4 kg 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 264,00 Kč 264,00 Kč není 264,00 Kč 264,00 Kč 264,00 Kč 264,00 Kč 264,00 Kč

KiteKat 1.8 kg 89,90 Kč 114,90 Kč 114,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 109,00 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 94,90 Kč

Perfect Fit 750 g 113,90 Kč 113,90 Kč 113,90 Kč 114,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 94,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč

1,4 kg 195,00 Kč 195,00 Kč 195,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč

Purina One 1.5 kg 199,00 Kč 159,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč

800 g 125,00 Kč 99,90 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 127,90 Kč 127,90 Kč 127,90 Kč 79,90 Kč 127,90 Kč 127,90 Kč 127,90 Kč 125,00 Kč

Propesko 2 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč

Reno 2 kg 93,10 Kč 93,10 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč 92,90 Kč

Whiskas 1.5 kg 128,90 Kč 128,90 Kč 89,90 Kč 128,90 Kč 128,90 Kč 128,90 Kč 128,90 Kč 129,00 Kč 128,90 Kč 128,90 Kč 128,90 Kč 128,90 Kč

KONZERVY PRO KOČKY:

Albert Quality 415 g 15,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč

Felix 400 g 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč

Friskies 400 g 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 27,90 Kč

KiteKat 400 g 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč

800 g 41,70 Kč 41,70 Kč 41,70 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč

Propesko 830 g 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč

415 g 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč

Whiskas 400 g 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč

Chunks 415 g 11,90 Kč

KOČKA KOČKA KOČKA KOČKA

ALBERT 
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Globus 

  

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN

Almo Nature 2 kg 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 300,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč

Belly 3 kg 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč

Darling 10 kg 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 199,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč

3 kg 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč

Friskies 10 kg 479,00 Kč 439,00 Kč 479,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč

3 kg 169,00 Kč 199,00 Kč 160,00 Kč 199,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 169,00 Kč

1,5 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

Globus 10 kg 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč

Globus Korrekt 10 kg 129,00 Kč 185,00 Kč 179,00 Kč 179,00 Kč 129,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 189,00 Kč 159,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč

Chappi 10 kg 329,00 Kč 329,00 Kč 349,00 Kč 239,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč

3 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč

Pedigree 8.4 kg 449,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč 519,00 Kč

2.4 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 165,00 Kč 165,00 Kč 165,00 Kč 149,00 Kč 149,90 Kč 149,00 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 119,00 Kč

Propesko 10 kg 349,00 Kč 349,00 Kč 199,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 174,50 Kč 199,00 Kč 174,50 Kč 219,00 Kč 219,00 Kč 219,00 Kč

3 kg 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

Reno 10 kg 239,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 239,00 Kč 159,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč

3 kg 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč

Soft Mix 10 kg 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 369,00 Kč 279,00 Kč

3 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 100,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

Globus 400 g 20,90 Kč 20,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč

Globus Korrekt 1240 g 27,90 Kč 27,90 Kč 24,90 Kč 23,90 Kč 24,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 27,90 Kč 21,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 19,90 Kč

Chappi 1200 g 30 Kč z 52,90 Kč NENÍ NENÍ

Juwel 1240 g 30,90 Kč 24,90 Kč 30,90 Kč 30,90 Kč 30,90 Kč 30,90 Kč 30,90 Kč 30,90 Kč 30,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč

Pedigree 400 g 28,90 Kč 28,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč

Propesko 1240 g 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 28,90 Kč 48,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 48,90 Kč

415 g 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč

Almo Nature 2 kg 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč

400 g 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

Friskies 2 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 130,00 Kč 130,00 Kč není není

1,5 g 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 119,00 Kč

1,7 kg 89,90 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

Globus 10 kg 249,00 Kč NENÍ

Globus Korrekt 2 kg 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč

KiteKat 1.8 kg 114,00 Kč 114,00 Kč 84,90 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

Perfect Fit 750 g 112,90 Kč 99,90 Kč 79,90 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč

1,4 kg 189,00 Kč 169,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč

Propesko 2 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 110,00 Kč 119,00 Kč 79,90 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

Purina One 1,5 kg 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč

800 g 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč

Whiskas 1.5 kg 99,00 Kč 114,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 99,90 Kč

Globus 400 g 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 14,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč

Globus Korrekt 415 g 9,90 Kč 11,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 10,90 Kč 10,90 Kč 11,90 Kč 10,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,50 Kč

Felix 400 g 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč

Juwel 415 g 15,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 10,90 Kč

KiteKat 400 g 19,90 Kč 19,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč

800  g 27,90 Kč 41,90 Kč 41,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč

Propesko 415 g 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč

830 g 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 36,90 Kč

Whiskas 400 g 27,90 Kč 27,90 Kč 29,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 19,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč

KONZERVY PRO KOČKY

GRANULE PRO KOČKY

2013 2014

GRANULE PRO PSY:

KONZERVY PRO PSY:
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Interspar 

  

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN PROSINEC BŘEZEN

Aport 10 kg 399,90 Kč 342,90 Kč 342,90 Kč 399,90 Kč 342,90 Kč 342,90 Kč

S-Budget 10 kg 129, 90 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 139,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 139,90 Kč 189,90 Kč 199,90 Kč

Country Line 10 kg 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč

Darling 10 kg 329,90 Kč 269,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 329,90 Kč 199,90 Kč

Chappi 3 kg 156,90 Kč 156,90 Kč 156,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč

10 kg 376,90 Kč 199,90 Kč 376,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 424,90 Kč 249,90 Kč

Friskies 3 kg 214,90 Kč 214,90 Kč 214,90 Kč 214,90 Kč 214,90 Kč 199,90 Kč 214,90 Kč 214,90 Kč 214,90 Kč 199,90 Kč 214,90 Kč

10 kg 439,90 Kč 484,90 Kč 314,90 Kč 239,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč 484,90 Kč

12 kg 369,90 Kč

Pedigree 2,4 kg 159,90 Kč 159,90 Kč 159,90 Kč 164,90 Kč 164,90 Kč 109,90 Kč 164,90 Kč 164,90 Kč 164,90 Kč 109,90 Kč 164,90 Kč 164,90 Kč

8,4 kg 441,90 Kč 441,90 Kč 441,90 Kč 334,90 Kč 519,90 Kč 519,90 Kč 329,90 Kč 519,90 Kč 519,90 Kč 519,90 Kč 519,90 Kč

Propesko 3 kg 129,90 Kč 116,90 Kč 90,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč

10 kg 229,90 Kč 219,90 Kč 244,90 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 359,90 Kč 359,90 Kč 349,90 Kč 359,90 Kč 349,90 Kč

Reno 3 kg 97,90 Kč 73,40 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč 73,40 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč 97,90 Kč

10 kg 187,40 Kč 249,90 Kč 249,90 Kč 185,90 Kč 249,90 Kč 249,90 Kč 249,90 Kč 249,90 Kč 249,90 Kč 249,90 Kč 169,90 Kč

Scotty 10 kg 206,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 219,90 Kč 229,90 Kč

Soft Mix 3 kg 149,90 Kč 181,90 Kč 181,90 Kč není není není není

Vitacraft 2 kg ? 215,90 Kč 215,90 Kč 215,90 Kč 215,90 Kč 215,90 Kč 151,90 Kč

S-Budget 1249g 20,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 21,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 21,90 Kč 27,90 Kč 28,90 Kč

Chappi 1200 g 59,90 Kč 59,90 Kč

Pedigree 420 g 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč

Propesko 1240 g 49,90 Kč 44,90 Kč 34,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč

Reno 1300 g 36,90 Kč 27,60 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 27,60 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 31,90 Kč

Scotty 1250 g 29,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 38,90 Kč

415 g 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 19,90 Kč

S-Budget 64,90 Kč 64,90 Kč

Friskies 2 kg 151,90 Kč 151,90 Kč 99,90 Kč 113,00 Kč 113,00 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč

Kitekat 1,8 kg 118,90 Kč 118,90 Kč 118,90 Kč 79,90 Kč 129,90 Kč 99,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 99,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč

Molly 2 kg 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč

Perfect Fit 750 g 118,90 Kč 86,90 Kč 118,90 Kč 118,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 89,90 Kč

Propesko 2 kg 99,90 Kč 112,40 Kč 87,40 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 87,90 Kč

Purina One 800 g 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 94,90 Kč

Reno 2 kg 91,90 Kč 68,90 Kč 91,90 Kč 91,90 Kč 68,90 Kč 91,90 Kč 91,90 Kč 91,90 Kč 91,90 Kč 91,90 Kč 91,90 Kč 78,90 Kč

Whiskas 1,5 kg 94,90 Kč 134,90 Kč 94,90 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,90 Kč 99,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 89,90 Kč

Caty 2 kg 75,90 Kč

S-Budget 415 g 9,90 Kč 12,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 12,90 Kč 12,90 Kč 12,90 Kč 9,90 Kč 12,90 Kč 13,90 Kč

Felix 400 g 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč 28,90 Kč

Friskies 400 g 25,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč 26,90 Kč

KiteKat 800 g 43,90 Kč 39,90 Kč 43,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč 46,90 Kč

400 G 25,90 Kč 25,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč

Molly 415 g 14,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 17,90 Kč 15,90 Kč 19,90 Kč

Propesko 415 g 16,90 Kč 18,80 Kč 14,60 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 15,90 Kč 20,90 Kč 15,90 Kč 20,90 Kč

830 g 29,90 Kč 35,00 Kč 27,20 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč 38,90 Kč

Reno 415 g 16,90 Kč 12,60 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 16,90 Kč 14,90 Kč

Whiskas 400 g 33,90 Kč 33,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč

GRANULE PRO PSY

2013 2014

GRANULE PRO KOČKY:

KONZERVY PRO KOČKY

KONZERVY PRO PSY
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Kaufland 

  

2013 2014

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN

GRANULE PRO PSY

K-Classic Dog Food 5 kg 139,00 Kč 139,00 Kč 139,90 Kč 119,00 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 119,00 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

15 kg 298,00 Kč 298,00 Kč 298,00 Kč 298,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 298,00 Kč 250,00 Kč 298,00 Kč 189,00 Kč

K-Classic Duolife 2 kg 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 64,90 Kč

10 kg 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 189,00 Kč 249,00 Kč 249,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 199,00 Kč

K-Classic High Premium Dry Dog Food3 kg 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 99,90 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč

Bono impuls 3 kg 99,90 Kč 99,90 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

10 kg 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč

Bono Joly Optimum 10 kg 319,00 Kč 319,00 Kč 319,00 Kč 319,00 Kč 300,00 Kč 319,00 Kč 319,00 Kč 319,00 Kč

3 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

Canibag 2 kg 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 34,90 Kč

10 kg 189,00 Kč 319,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč

Darling 3 kg 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč 145,00 Kč

Chapi 3 kg 149,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 149,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč

10 kg 349,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 349,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč 419,00 Kč

Frolic 2 kg 164,00 Kč 164,00 Kč 164,00 Kč 189,00 Kč 94,90 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 94,90 Kč 164,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč

Friskies 1,5 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

3 kg 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 185,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč

10 kg 479,00 Kč 479,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 235,00 Kč 439,00 Kč 439,00 Kč 235,00 Kč 235,00 Kč 439,00 Kč

Pedigree 2,4 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

10 kg 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč

Propesko 3 kg 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

10 kg 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 359,00 Kč

Soft Mix 3 kg 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč

Reno 10 kg 159,00 Kč 159,00 Kč 159,00 Kč 99,90 Kč

KONZERVY PRO PSY

K-Classic 415 g 11,90 Kč 11,90 Kč 13,90 Kč 11,90 Kč 13,90 Kč 13,90 Kč 11,90 Kč 13,90 Kč 13,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč

1240 g 27,90 Kč 27,90 Kč 29,90 Kč 27,90 Kč 32,90 Kč 29,90 Kč 27,90 Kč 32,90 Kč 29,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 19,90 Kč

Bono 1200 g 42,90 Kč 42,90 Kč 42,90 Kč 42,90 Kč 42,90 Kč 59,90 Kč 59,90 Kč 42,90 Kč 42,90 Kč 59,90 Kč 59,90 Kč 59,90 Kč

Chappi 400 g 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč

1200 g 52,90 Kč 52,90 Kč 52,90 Kč 52,90 Kč

Pedigree 400g 21,90 Kč 28,90 Kč 21,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 21,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč

1200 g 67,90 Kč 67,90 Kč 67,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 67,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč

Propesko 1240 g 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 26,90 Kč 48,90 Kč 23,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč 48,90 Kč

malé 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 19,90 Kč

Pretender 1250 g 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč

410 g 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč

Butcher´s 29,90 Kč

GRANULE PRO KOČKY

K-Classic Dry Cat Food 2 kg 64,90 Kč 39,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 69,90 Kč

K-Classic High Premium Dry1,5 kg 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč

Friskies 2 kg 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč x 149,00 Kč 149,00 Kč x x

1,5 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

4 kg 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč x 259,00 Kč 259,00 Kč x x

KiteKat 1,8 kg 114,00 Kč 114,00 Kč 99,90 Kč 129,00 Kč 63,90 Kč 129,00 Kč 67,90 Kč 63,90 Kč 99,90 Kč 67,90 Kč 67,90 Kč 129,00 Kč

Perfect Fit 750 g 113,00 Kč 113,00 Kč 99,90 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč 99,90 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč 124,00 Kč

Propesko 2 kg 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč 119,00 Kč

Purina One 800 g 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 73,90 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč

1,5 kg 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč

Whiskas 1,5 kg 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 72,90 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč 129,00 Kč

KONZERVY PRO KOČKY

K-Classic 415 g 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 11,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč

Felix 400 g 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč

KiteKat 400 g 19,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 22,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč

800 g 25,90 Kč 41,90 Kč 41,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 41,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč

Miao 405 g 23,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 17,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 17,90 Kč 17,90 Kč 32,90 Kč

Propesko 415 g 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč 20,90 Kč

830 g 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 21,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč 36,90 Kč

Suri Cat 410 g 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč 11,50 Kč

Whiskas 400 g 27,90 Kč 29,90 Kč 26,90 Kč 16,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 26,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč

Butcher´s 22,90 Kč
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Tesco 

 

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC PROSINEC PROSINEC BŘEZEN

Tesco 3 kg 91,90 Kč 69,90 Kč 74,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč

10 kg 188,90 Kč 188,90 Kč 188,90 Kč 184,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč

Tesco s ťapkou 3 kg 127,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 99,90 Kč 139,90 Kč 79,90 Kč 129,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 76,90 Kč

10 kg 299,00 Kč 299,00 Kč 299,00 Kč 299,00 Kč 299,00 Kč 199,00 Kč 179,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 399,00 Kč 189,00 Kč

Bono impuls 3 kg 102,90 Kč 102,90 Kč 102,90 Kč 99,90 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč 149,00 Kč

10 kg 305,00 Kč 305,00 Kč 299,90 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč 359,00 Kč

Bruno 2 kg 54,90 Kč 54,90 Kč 54,90 Kč 54,90 Kč 72,90 Kč 72,90 Kč 69,90 Kč 76,90 Kč

5 kg 109,90 Kč 109,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč 109,90 Kč

10 kg 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 158,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč

Butcher´s 3 kg 155,90 Kč 155,90 Kč 155,90 Kč 155,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč 154,90 Kč

10 kg 435,00 Kč 435,00 Kč 435,00 Kč 439,90 Kč 439,90 Kč 439,90 Kč 299,00 Kč 439,90 Kč 439,90 Kč 439,90 Kč 439,90 Kč 439,90 Kč

Darling 3 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč

10 kg 329,00 Kč 329,00 Kč 229,00 Kč 230,00 Kč 329,90 Kč 239,00 Kč 329,90 Kč 199,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč 239,00 Kč 329,90 Kč

Chappi 3 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 104,90 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,00 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč

10 kg 365,00 Kč 365,00 Kč 365,00 Kč 255,00 Kč 420,00 Kč 299,00 Kč 289,00 Kč 420,00 Kč 420,00 Kč 420,00 Kč 420,00 Kč 420,00 Kč

Friskies 3 kg 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč 189,90 Kč

10kg 479,00 Kč 479,00 Kč 479,00 Kč 479,90 Kč 479,90 Kč 299,90 Kč 479,90 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 329,00 Kč 479,90 Kč

1,5 kg 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč

Frolic 4 kg 269,00 Kč 269,00 Kč 269,00 Kč 269,90 Kč 349,00 Kč 254,90 Kč 349,00 Kč 279,90 Kč 279,90 Kč 279,90 Kč 340,00 Kč

2 kg 132,50 Kč 165,90 Kč 164,90 Kč 189,00 Kč 189,00 Kč 132,90 Kč 192,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč

Soft Mix 3 kg 169,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 118,90 Kč 169,90 Kč 169,90 Kč 127,40 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 84,90 Kč 169,90 Kč

Iams 3 kg 255,00 Kč 245,00 Kč 254,90 Kč 254,90 Kč 244,90 Kč 254,90 Kč 244,90 Kč 244,90 Kč 244,90 Kč

Pedigree 2,4 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 164,90 Kč 164,90 Kč 129,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 164,90 Kč

8,4 kg 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč 529,00 Kč

Propesko 3 kg 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 84,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč

10 kg 349,00 Kč 349,00 Kč 349,00 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 225,00 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč 349,90 Kč

Popular granule 3 kg 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč 139,90 Kč

Reno 3 kg 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč

Country line 1240 g 28,90 Kč 28,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 49,90 Kč

Tesco 1240 g 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč

Tesco s ťapkou 1240 g 42,90 Kč 42,90 Kč 61,90 Kč 32,90 Kč 61,90 Kč 32,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 27,90 Kč

Bruno 1240 g 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 34,90 Kč

415 g 14,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 14,90 Kč

Bono 1250 g 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 32,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč 45,90 Kč

Butcher´s 1200 g 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč 66,90 Kč

400 g 29,90 Kč 29,90 Kč 14,90 Kč 29,90 Kč 22,40 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč

Pedigree 1200 g 67,90 Kč 67,90 Kč 67,90 Kč 69,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 59,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč

Propesko 1240 g 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 34,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč

415 g 21,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč

Tasty malé 22,90 Kč

velké 46,90 Kč

Tesco 2 kg 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 64,90 Kč 69,90 Kč 69,90 Kč 69,90 Kč 69,90 Kč 69,90 Kč

Tesco s ťapkou 2 kg 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 99,90 Kč 144,90 Kč 89,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 76,90 Kč

Friskies 2 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 99,90 Kč 149,90 Kč není

1,5 kg 89,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč

1,7 kg 129,90 Kč 129,90 Kč není 89,90 Kč 89,90 Kč 89,90 Kč 89,90 Kč 129,90 Kč

KiteKat 1,8 kg 115,90 Kč 91,90 Kč 92,50 Kč 129,90 Kč 99,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 79,90 Kč 129,90 Kč

Perfect Fit 1,4 kg 195,00 Kč 195,00 Kč 195,00 Kč 194,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 159,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč

750 g 125,90 Kč 96,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč

Purina One 800 g 125,90 Kč 125,90 Kč 112,90 Kč 125,90 Kč 125,90 Kč 125,90 Kč 99,90 Kč 99,90 Kč 125,90 Kč 125,90 Kč 125,90 Kč 125,90 Kč

1,5 kg 205,00 Kč 205,00 Kč 205,00 Kč 204,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč 199,90 Kč

Propesko 2 kg 125,90 Kč 125,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 124,90 Kč 79,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč 119,90 Kč

Whiskas 1,5 129,90 Kč 94,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 96,90 Kč 144,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč 129,90 Kč

Iams 1 kg 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč 149,90 Kč

Claude 1 kg 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč 39,90 Kč

Miao 1,5 KG 129,90 Kč

Tesco 830 g 24,90 Kč 24,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 22,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč

415 g 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 11,90 Kč

Tesco s ťapkou 415 g 13,20 Kč 13,40 Kč 13,40 Kč 19,90 Kč 28,90 Kč 15,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč

Felix 400 g 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč

Friskies 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč 27,90 Kč

KiteKat 400 g 22,90 Kč 22,90 Kč 17,90 Kč 24,90 Kč 19,90 Kč 24,90 Kč 24,90 Kč 19,90 Kč 19,90 Kč 19,90 Kč 25,90 Kč

800 g 42,90 Kč 42,90 Kč 42,90 Kč 29,90 Kč 44,90 Kč 34,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč 44,90 Kč

Whiskas 400 g 29,90 Kč 29,90 Kč 29,90 Kč 24,50 Kč 32,90 Kč 23,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč

Propesko 830 g 36,90 Kč 36,90 Kč 25,90 Kč 26,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč 37,90 Kč

Butcher´s Classic 400 g 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 21,90 Kč 24,90 Kč

Claude 415 g 14,90 Kč 14,90 Kč 14,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 11,90 Kč 14,90 Kč

Jelly 14,90 Kč

GRANULE PRO KOČKY

KONZERVY PRO KOČKY

2013 2014

GRANULE PRO PSY:

KONZERVY PRO PSY:
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Albert Globus Interspar Kaufland Tesco

Almo Nature

Aport

Bely 

Bono

Bruno

Butcher´s Classic

Canibag

Caty

Claude

Country line

Chappi

Chunks

Darling

Felix

Friskies

Frolic

Iams

Jelly

Juwel

KiteKat

Miao

Molly

Pedigree

Perfect Fit

Popular granule

Purina Pro Plan

Pretender

Propesko

Reno

Scotty

Soft Mix

Suri Cat

Tasty

Vitacraft

Whiskas

Výskyt značek v maloobchodních řetězcích

Příloha č. 8  

Výskyt značek zvířecího krmiva 
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Příloha č. 9  

Efektivita in-store nástrojů 

Uvedena příloha, která doplňuje kapitolu č. 6 Návrhy a doporučení, zobrazuje 

ohodnocení efektivnosti jednotlivých nástrojů in-store marketingu. Ze zjištěných 

výsledků by se společnosti mohli nechat inspirovat, vybrat ten správný POP materiál 

a zainventovat.  

 

 

 


