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Celkový trh cigaret
Česká republika

2Zdroj: Odhady Philip Morris ČR a.s. 

Celkový trh cigaret vzrostl o 0,1 % zejména            

v důsledku:

• zlepšující se ekonomické situace,

• příznivého vlivu odhadovaného pohybu

zásob na trhu,

což bylo částečně eliminováno:

• poklesem podílu dospělých kuřáků.
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Změny cen 2014-2016
Česká republika

3Zdroj: Cenový věstník Ministerstva financí

Poznámka: Maloobchodní ceny jsou uvedeny

v Kč za krabičku s 20 kusy cigaret

• Zvýšení spotřební daně     

k 1. 12. 2014 

• Zvýšení spotřební daně

k 1. 1. 2016

Prosinec 

2014

Prosinec

2015

Prosinec 

2016

Prémiový 91 96 100

segment

Střední 79 84 89

segment 

Levný 

segment 74 79 84

Superlevný 

segment 72 77 82
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Tržní podíl a odbyt cigaret
Česká republika

Zdroj: Nielsen Company (Europe) Sárl., finanční data Philip Morris ČR a.s.

Nárůst tržního podílu o 0,2pp na 46,1 %,

zejména v důsledku:

• nárůstu značek Marlboro, L&M a Philip Morris.

Objem domácího odbytu se zvýšil o 3,6 %,

v důsledku:

• vyššího tržního podílu. 
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Celkový trh, tržní podíl a odbyt jemně řezaného tabáku
Česká republika
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Poznámka: Jemně řezaný tabák zahrnuje tabák pro ruční výrobu cigaret (0,73 g je ekvivalentem jedné cigarety) a více-objemový tabák pro ruční výrobu 

cigaret (0,60 g je ekvivalentem jedné cigarety).

Zdroj: Odhady Philip Morris ČR a.s., finanční data Philip Morris ČR a.s.
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Kombinovaný odbyt cigaret a ostatních tabákových výrobků
Česká republika
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Poznámka: Odbyt včetně ostatních tabákových produktů, jako jsou cigarillos, tabák pro ruční výrobu cigaret (0,73 g je ekvivalentem jedné cigarety) a 

více-objemový tabák pro ruční výrobu cigaret (0,60 g je ekvivalentem jedné cigarety).

Objem domácího odbytu se zvýšil o 3,9 %

zejména v důsledku:

• růstu tržního podílu cigaret, 

• růstu tržního podílu jemně řezaného 

tabáku. 

Zdroj: Odhady Philip Morris ČR a.s., finanční data Philip Morris ČR a.s.
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Celkový trh cigaret
Slovensko

7Zdroj: Odhady Philip Morris Slovakia s.r.o.

Celkový trh cigaret poklesl o 0,3 % 

zejména v důsledku:

• Nepříznivého vlivu 

odhadovaného pohybu zásob 

na trhu
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Prosinec

2014

Prosinec

2015

Prosinec

2016

Prémiový

segment 3,50 3,50 3,70

Střední 

segment 3,10 3,10 3,30

Superlevný

segment 2,90 2,90 3,10

2,80 2,80 3,00

Změny cen 2014 – 2016 (EUR/krabička)
Slovensko

8Zdroj: Ceníky Philip Morris Slovakia s.r.o.

• zvýšení prodejních cen 

ve třetím čtvrtletí 2014

• zvýšení prodejních cen 

společností Philip Morris 

Slovakia s.r.o. v prvním 

čtvrtletí 2016 v souvislosti se 

změnou počtu kusů cigaret v 

krabičce z 19 na 20
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Tržní podíl a odbyt cigaret 
Slovensko

9Zdroj: Nielsen Company (Europe) Sárl., finanční data Philip Morris Slovakia s.r.o.

Nárůst tržního podílu o 0,1pp na 57,1 %      

v důsledku: 

• vyššího podílu značek L&M a

Philip Morris,

• který byl částečně eliminován poklesem 

tržního podílu místních značek.

Objem domácího odbytu se zvýšil o 0,7 %,

v důsledku:

• vyššího tržního podílu.
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Tržby bez spotřební daně a DPH
Konsolidované finanční výsledky
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Konsolidované tržby se zvýšily o 5,4 %, respektive o 5,6 % po vyloučení vlivu měnových kurzů,

především v důsledku:

• příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České

republice a na Slovensku, a zároveň příznivým vývojem cen v České republice.

Zdroj: Finanční data Philp Morris ČR a.s.

Česká republika

(miliony Kč) 
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Provozní zisk
Konsolidované finanční výsledky
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Konsolidovaný provozní zisk vzrostl o 8,4 %, respektive o 8,0 % po vyloučení vlivu měnových kurzů,

především v důsledku:

• příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České

republice a na Slovensku,

• příznivého vývoje cen v České republice,

• což bylo částečně eliminováno nižšími kurzovými zisky.

Zdroj: Finanční data Philp Morris ČR a.s.

(miliony Kč) 

Česká republika
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Fiskální prostředí
Česká republika
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• Tříletý plán pro spotřební daň u tabákových výrobků pro roky 2016-2018 splňuje minimální 

požadavky EU.

• Zvýšení spotřební daně od ledna 2016, ledna 2017 a ledna 2018, valorická složka zůstává 27 %, 

pevná (specifická) a minimální spotřební daň se zvýší.

• Stanovení pevného data doprodeje cigaret konečnému spotřebiteli od 1. prosince 2014 zůstává 

platné i v letech 2016-2018.

Zdroj: Zákon č. 201/2014 Sb., Směrnice Rady 2011/64/EU
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Transpozice tabákové směrnice do české legislativy
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09.06.2016

Zákon publikován 

ve sbírce zákonů

07.09.2016

Nabývá účinnosti

+

Ukončení výroby

Doprodej

Cigaret & jemně 

řezaného tabáku

07.12.2016

Doprodej

Cigarillos, 

doutníků,

e-cigaret 

20.05.2017

Transponováno zákonem č. 180/2016 Sb. pozměňující zákon č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

Zákon č. 180/2016 Sb. obsahuje:

• pouze opatření v souladu s TPD EU

• pravidla pro komercializaci nových tabákových výrobků

• 65 % plochy pro zdravotní varování (kombinace text + obrázky) u cigaret a 

jemně řezaného tabáku

• 30 % plochy pro zdravotní varování (pouze text) u bezdýmných výrobků

• mentol a kapsle do 20. května 2020
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Nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky

návykových látek - Česká republika
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Nový zákon obsahuje :

• Úplný zákaz kouření v HORECA (restaurace

+ bary) (vyňaté venkovní terasy)  

• Používání elektronických cigaret je povoleno 

v HORECA

• Prodej tabákových výrobků prostřednictvím 

prodejních automatů je povolen

Nabývá 

účinnosti

31. května 

2017
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Fiskální prostředí
Slovensko
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• Tříletý plán pro spotřební daň u tabákových výrobků pro roky 2017-2019 byl schválen v 2016, 

zvýšení spotřební daně od 1. února 2017 a 1. února 2019. 

• Nová kategorie spotřební daně pro bezdýmné výrobky od 1. května 2017.

• Regulace předzásobení u cigaret (1 měsíc), u ostatních tabákových výrobků (8 měsíců).

Zdroj: Zákon č. 546/2011 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/2004 Sb. o spotřební dani z minerálního oleje ve znění pozdějších předpisů a kterým se mění a doplňují některé zákony, 

zákon č. 288/2012 Sb., Směrnice Rady 2011/64/EU

Požadavek EU

90 EUR na 1 000

kusů cigaret



© 2017 Philip Morris ČR a.s. 

Transpozice tabákové směrnice do slovenské legislativy
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19.02.2016

Zákon publikován 

ve sbírce zákonů

20.05.2016

Nabývá účinnosti

+

Ukončení výroby

Doprodej 

cigarety 

31.08.2016

Doprodej

Jemně řezaný 

tabák, cigarillos, 

doutníky, e-cigarety

20.05.2017

Zákon č. 89/2016 Sb obsahuje:

• pouze opatření v souladu s TPD EU

• pravidla pro komercializaci nových tabákových výrobků

• 65 % plochy pro zdravotní varování (kombinace text + obrázky) u cigaret a 

jemně řezaného tabáku

• 30 % plochy pro zdravotní varování (pouze text) u bezdýmných výrobků

• mentol a kapsle do 20. května 2020

Transponováno zákonem č. 89/2016 Sb. o výrobě, označování a prodeji tabákových 

výrobků a souvisejících výrobků a změně a doplnění některých zákonů
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Aktiva Změna

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 8 164 7 470 694

Zásoby 343 423 -80

Obchodní a ostatní finanční pohledávky 435 399 36

Ostatní nefinanční aktiva 2 220 2 847 -627

Daň z příjmu splatná 14 0 14

Dlouhodobá aktiva 4 394 3 915 479

Aktiva celkem 15 570 15 054 516

Vlastní kapitál a závazky

Obchodní a ostatní finanční závazky 1 846 1 756 90

Ostatní 437 385 52

Ostatní daňové závazky 4 920 4 775 145

Odložený daňový závazek 173 182 -9

Vlastní kapitál 8 194 7 956 238

Vlastní kapitál a závazky celkem 15 570 15 054 516

Prosinec 2016 Prosinec 2015

Aktiva & pasiva
Konsolidované finanční výsledky
(miliony Kč) 

Zdroj: Finanční data Philp Morris ČR a.s. 17

Spotřební daň na zásobách

Spotřební daň splatná

Nákup strojního zařízení
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Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Konsolidované finanční výsledky

18Zdroj: Finanční data Philp Morris ČR a.s.

(miliony Kč) 
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Návrh dividendy

19Zdroj: Finanční data Philp Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s.

(Kč/akcii)

Zisk běžného roku 885 819 825 925 1 007

Nerozdělený zisk minulých let 15 1 55 - 5 - 7

Navrhovaná dividenda k vyplacení 900 820 880 920 1 000

Zrušení rezervního fondu 60

Celková suma navrhovaná k vyplacení 900 880 880 920 1 000

2016201520142012 2013
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Děkuji


