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RRP Vize
„Věřím, že přijde doba, kdy
bude tento alternativní
výrobek natolik rozšířený a tak
známý, že budeme moci,
spolu s vládami, začít
uvažovat o postupném
omezení cigaret.“
André Calantzopoulos
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Výrobky se sníženým rizikem označují výrobky, které představují,

pravděpodobně představují nebo mají potenciál představovat menší
riziko škodlivého účinku pro kuřáky, kteří na ně přejdou, ve srovnání se
situací, kdy by pokračovali v kouření cigaret. Máme řadu výrobků se
sníženým rizikem v různých stupních vývoje, vědeckého hodnocení a
uvedení na trhy. Vzhledem k tomu, že naše výrobky se sníženým rizikem

nespalují tabák, produkují mnohem nižší množství škodlivých a
potenciálně škodlivých látek než cigaretový kouř.
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Platformy výrobků se sníženým rizikem*
P1

• Obsahuje elektronický nahřívač a
tabákový výrobek
• Udržuje teplotu tabáku pod bodem hoření

P2

• Uhlíkem zahřívaný tabák

• Bez zařízení

P3

• Alternativní způsob získání
nikotinu

• Výrobek na jedno použití

• Aerosol vzniká chemickou reakcí
s nikotinem

• Dobíjecí lithiová baterie

• Nejvíce připomíná rituál s hořící
cigaretou

• Bez tabáku

• Speciálně vyvinuté tabákové náplně
HEETS FROM MARLBORO a HEETS

• Podobné vlastnosti aerosolu jako
u platformy P1

• Zlatá platina a keramická zahřívací čepel

• Nevypouští kouř

P4

• Elektronický výrobek, který
vytváří aerosol obsahující
nikotin bez hoření
• Neobsahuje tabák, ale zařízení
napájené baterií, které
odpařuje nikotinovou tekutinu a
vytváří inhalovatelný aerosol.

• Jednorázové spotřební zboží

• Tabákové směsi a systémy příchutí byly
vyvinuty tak, aby vyhovovaly nižší provozní
teplotě
* Na základě spotřebitelské poptávky a aktuální situace na trhu ve vztahu k výrobkům se sníženým rizikem představenstvo společnosti Philip
Morris ČR a.s. zhodnotí a rozhodne, které ze zbývajících platforem výrobků by měly být uvedeny na trh v České republice, a jednatelé
společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. zhodnotí a rozhodnou, které ze zbývajících platforem výrobků by měly být uvedeny na trh na Slovensku.
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Uvedení výrobku IQOS na trh v České republice a na
Slovensku

Společnost Philip Morris ČR a.s. plánuje uvést na trh v České republice

náplně HEETS FROM MARLBORO a výrobek IQOS a společnost Philip
Morris Slovakia s.r.o. plánuje uvést na trh na Slovensku náplně HEETS a
výrobek IQOS v druhé polovině roku 2017.
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IQOS + NÁPLNĚ HEETS FROM MARLBORO
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Přínosy výrobku IQOS
•

IQOS tabák zahřívá, ale nespaluje ho a vytváří tabákový aerosol a nabízí tak
skutečnou chuť tabáku a uspokojení, přičemž v průměru snižuje úroveň škodlivých
a potenciálně škodlivých látek o 90 – 95 % v porovnání s kouřem ze standardní
referenční cigarety vytvořené pro výzkumné účely.*

•

Na základě vědeckých důkazů, které jsou k dispozici k tomuto datu, představuje
úplný přechod na IQOS pravděpodobně menší riziko škodlivých účinků než
pokračování v kouření cigaret, a proto se jedná o lepší volbu.

•

Důležitá informace: to neznamená, že IQOS je bez rizika.

•

Navštivte stránky www.pmi.com nebo www.pmiscience.com, kde najdete další
informace o IQOS, a také stránky www.svetbezkoure.cz, které budou spuštěny
v blízké době.

* Průměrné snížení koncentrací (vztaženo k jednomu kusu náplně) jednotlivých škodlivých a potenciálně škodlivých složek měřených v aerosolu IQOS v porovnání se
standardní 9,4 mg “dehtovou” referenční cigaretou (3R4F). Sběr aerosolu a kouře uskutečněný podle pravidel pro simulátor kouření Health Canada Intense (objem
potáhnutí 55ml, trvání potáhnutí 2 vteřiny, interval mezi potáhnutími 30 vteřin). Výpočty snížení nezahrnují nikotin.
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IQOS – Regulatorní prostředí
Oznámení o uvedení
na trh výrobku IQOS

•

•

V souladu s platnou legislativou bylo příslušným českým úřadům
předloženo oznámení o uvedení na trh náplní HEETS FROM MARLBORO a
výrobku IQOS a příslušným slovenským úřadům bylo předloženo
oznámení o uvedení na trh náplní HEETS a výrobku IQOS.
Náplně HEETS FROM MARLBORO a náplně HEETS budou uvedeny na trh
jako bezdýmné tabákové výrobky:
– Velikost zdravotního varování: 30 %
– Text zdravotního varování v českém jazyce: „Tento tabákový
výrobek škodí Vašemu zdraví a je návykový.“
– Text zdravotního varování v slovenském jazyce: „Tento tabakový
výrobok poškodzuje vaše zdravie a je návykový.“
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IQOS – Spotřební daň
Česká republika

•

HEETS FROM MARLBORO nepodléhají spotřební dani (výrobek nemůže být bez dalších úprav
kouřen) dle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

•

Ministerstvo financí ČR pracuje na návrhu novely zákona o spotřebních daních, která by
zdanila tabákové výrobky určené k zahřívání. Předpokládáme, že legislativní proces začne na
podzim 2017.
Slovensko

• Od 1. května 2017 HEETS podléhají spotřební dani jako bezdýmný tabákový výrobek dle
zákona č. 106/2004 Z.z., o spotřební dani z tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
• Výše spotřební daně je 76,70 EUR/kg tabáku v bezdýmném tabákovém výrobku.
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