TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Philip Morris ČR a.s. uspěla v prvním veřejném ratingu
udržitelného podnikání v ČR
a získala titul TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2019
Praha, 1. listopadu 2019 - Philip Morris ČR a.s. se zařadila na špičku velkých firem z hlediska udržitelného
podnikání v České republice. Již pošestnácté letos aliance Byznys pro společnost vyhlašovala prestižní ocenění
v oblasti udržitelného podnikání. V letošním roce nově ve formě ratingu přístupu firem k jednotlivým oblastem
udržitelnosti. Philip Morris ČR a.s. hned při své první účasti získala významné ocenění TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ
FIRMA 2019 za škálu svých aktivit v udržitelném podnikání.
„Rating BpS TOP Odpovědná firma sleduje dlouhodobost, jasné cíle, komplexní odpovědný pohled na podnikání
přinášející udržitelnost firmám i společnosti. Hlásí se do něj firmy, které chtějí veřejně ukázat, jak se jim daří
jednotlivé oblasti naplňovat. Každý má tak možnost seznámit se s jejich přístupem k řízení lidí, životnímu
prostředí, dodavatelům a zákazníkům i k okolí a potřebným. Firmy v ratingu jsou hodnoceny na základě přihlášek,
a to více než padesátičlennou odbornou porotou. Poprvé letos přicházíme s přehledným žebříčkem přístupu firem
k odpovědnosti a udržitelnosti v podnikání. Jde o jedinečnou aktivitu svého druhu u nás, kdy chceme nabídnout
možnost seznámit se s nejlepšími firmami na trhu a inspirovat ostatní,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně
aliance Byznys pro společnost.
Rating BpS TOP Odpovědná firma 2019 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání
a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech odpovědnosti
a udržitelnosti firem:
• Strategie
• HR a diverzita
• Dodavatelsko-odběratelský řetězec
• Životní prostředí
• Podpora komunit
Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Na
základě bodových výsledků byl sestaven konečný rating všech TOP Odpovědných firem, které překonaly
nastavenou procentuální hranici úspěšnosti.
„Umístění mezi nejlepšími tuzemskými firmami v oblasti udržitelnosti si velmi vážíme a vnímáme jej jako odměnu
za naše několikaleté úsilí. Ještě více než ocenění samotné nás ovšem motivuje pozitivní změna, ke které může naše
firma přispět. Proto chceme pokračovat a dále se zlepšovat. I v tomto ohledu nám žebříček poskytl cenná
doporučení, na co se zaměřit,“ okomentovala ocenění Andrea Gontkovičová, generální ředitelka a předsedkyně
představenstva Philip Morris ČR a.s., a upřesnila: „Udržitelnost je v centru našeho podnikání a týká se všeho, co
děláme, počínaje našimi produkty, přes způsob výroby a distribuce až po péči o své kolegy. Udržitelné podnikání
pro nás znamená vytváření budoucnosti bez dýmu, nahrazení cigaret lepšími alternativami, a ve výsledku tak
příležitost poskytnout celospolečenskou přidanou hodnotu. K zodpovědnému přístupu pak také motivujeme své
obchodní partnery v celém svém dodavatelsko-odběratelském řetězci.“
Společnost Philip Morris ČR a.s. dlouhodobě patří k nejlepším zaměstnavatelům u nás. Je držitelem certifikátu
Equal-Salary za rovný přístup k odměňování zaměstnanců na stejných pozicích a několikanásobným držitelem
ocenění Top Employer. V oblasti životního prostředí se firma soustředí na dlouhodobé snižování uhlíkové stopy,
na optimalizaci spotřeby energií a vody a na minimalizaci odpadů. Ve výrobním závodě v Kutné Hoře se od roku
2010 například podařilo snížit relativní spotřebu energií o 31%, relativní spotřebu vody o 20%, emise oxidu
uhličitého za stejné období klesly o 84% a míra recyklace odpadu z výroby v roce 2018 dosáhla 90%. Firma
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rovněž podporuje odpovědný přístup svých zaměstnanců ke svému zdraví, jejich respekt vůči diverzitě, životnímu
prostředí a také jejich zapojování do dobrovolnických a charitativních projektů.
Do budoucna chce Philip Morris ČR a.s. zejména posílit povědomí svých zákazníků o odpovědném zacházení
s použitými filtry cigaretových nedopalků a tabákových náplní.
Více informací o aktivitách Philip Morris ČR a.s. v oblasti udržitelnosti můžete najít ve Výroční zprávě a ve Zprávě
o udržitelnosti za rok 2018.
O ocenění:
BpS TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí
a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují
rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny
BpS TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé
kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoha dalších. Přihlášené
společnosti si zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem
programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží
i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.
O organizátorovi:
Byznys pro společnost je největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup k podnikání v České
republice, pracující s více než 90 firmami s dosahem na více než 350 000 zaměstnanců a zaměstnankyň. Je národní
partnerskou organizací CSR Europe pro ČR. Motivuje a podporuje firmy, aby do své činnosti zaváděly principy
trvalé udržitelnosti a odpovědnosti, které zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců,
respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.
BpS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice
a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu
a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské
úrovni.
O Philip Morris ČR a.s.:
Společnost Philip Morris ČR a.s. je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a distributorem
tabákových náplní HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Firma zde působí již
od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 27 let přispívá různým charitativním projektům včetně těch,
které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách.
Společnost je součástí globální skupiny Philip Morris International Inc. Více informací lze nalézt na
www.philipmorris.cz.
--Kontakty pro média:
Milan Kříž
Byznys pro společnost
Mobil: 602 266 316
E-mail: kriz@byznysprospolecnost.cz

Klára Jírovcová-Pospíšilová
Philip Morris ČR a.s.
Mobil: 602 280 693
E-mail: Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com
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