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Praha 7. 12. 2022  TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Podpora inovací může pomoci zlepšení životního stylu Evropanů 

Obyvatelé EU vnímají nelegální užívání tabákových výrobků a obchodování s nimi jako hrozbu pro veřejné 
zdraví i bezpečnost. Jedním z hlavních důvodů, proč se v zemích EU nedaří efektivně snižovat podíl kuřáků 
mezi dospělými i nezletilými, je podle nejnovějšího průzkumu mezinárodní výzkumné společnosti Povaddo 
pro Philip Morris International provedeného i v Česku mimo jiné nelegální trh s tabákovými výrobky. 
Potenciál snížit důsledky kouření, nadměrného pití alkoholu i nezdravé stravovací návyky má pak podle 
dvou třetin Evropanů politika založená na vědeckých poznatcích. 

Výsledky exkluzivního průzkumu provedeného v polovině listopadu mezi více než 13 tisíci dospělými napříč 
EU ukazují, že nelegální trh s tabákovými výrobky je pro většinu respondentů významnou hrozbou pro 
bezpečnost i ochranu veřejného zdraví v EU. Konkrétně v Česku připouští tento problém 61 procent 
oslovených. Vysoký počet kuřáků je přitom jedním ze tří hlavních problémů zdravotní politiky České republiky 
pro celou čtvrtinu oslovených, což potvrzuje také reprezentativní vzorek tuzemských respondentů 
realizovaného průzkumu. Z 1 064 náhodně oslovených přiznala pětina z nich závislost na klasických cigaretách 
a dalších 8 procent respondentů odpovědělo, že kouří cigarety příležitostně. 

Nelegální trh ale není hrozba jen pro veřejné zdraví, ale také pro veřejné finance. Členským státům totiž přes 
něj každým rokem uniká více než 250 miliard korun. Aby v zemích EU došlo k trvalému snižování počtu kuřáků 
i omezení nelegálního trhu, je podle respondentů zapotřebí uplatňovat pragmatický a citlivý přístup ke 
zdanění tabákových výrobků založený na vědeckých důkazech o míře rizikovosti jednotlivých produktů. 
Pro 66 procent Evropanů může být právě tato forma regulace vhodnou motivací  pro  změnu jejich životního 
stylu. Podle průzkumu by 66 procent respondentů z řad tuzemských kuřáků v případě zvýšení daní u méně 
škodlivých alternativních tabákových výrobků (jako jsou např. zařízení na nahřívaný tabák, e-cigarety a další) 
na úroveň klasických cigaret na tyto alternativy nepřešlo a dále pokračovalo v kouření. 

Názor, že by vlády měly vedle prevence kouření motivovat dospělé kuřáky, kteří o to mají zájem, k přechodu 
na méně rizikové alternativy tím, že budou zdaněny nižší sazbou než klasické cigarety, má téměř 70 procent 
oslovených Evropanů. Podle nich by ale zdanění těchto alternativ mělo být stále dostatečně vysoké tak, aby 
odradilo nezletilé nebo nekuřáky od jejich užívání. V ČR má tento koncept podporu u 64 procent respondentů. 
Češi totiž nejen v oblasti tabákového průmyslu věří v přínos vědy, výzkumu a inovací. Pro nadpoloviční většinu 
(55 %) by právě regulace založená na vědeckém poznání a nezávisle ověřených faktech mohla vést k motivaci 
občanů zlepšit svůj životní styl a pro stejný počet respondentů mají právě inovace zásadní roli při snižování 
podílu kuřáků v populaci. V Evropě má tento koncept podporudvou třetin respondentů. Pro šest Evropanů 
z deseti jsou to právě bezdýmné výrobky, u kterých by určitá vládní podpora mohla také přispět ke snížení 
rozdílů ve veřejném zdraví u kuřáků z nízkopříjmové části společnosti. 

„Velmi dobře víme, že existuje lepší volba než je pokračování v kouření. Stejně jako v dalších oblastech jako je 
energetika nebo automobilový průmysl, i v našem odvětví má pragmatická a vhodně nastavená regulace moc 
zlepšit životy lidí, motivovat průmysl k udržitelným inovacím a zajistit spravedlivý přístup k technologickému 
pokroku, a to zejména v době ekonomické nestability,“ uvedl k výsledkům mezinárodního průzkumu Grégoire 
Verdeaux, senior viceprezident pro vnější vztahy Philip Morris International (PMI). 
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Metodika průzkumu 

Společnost Povaddo provedla online průzkum ve spolupráci s PMI ve dnech od 10. do 15. listopadu 2022. 
Průzkumu se zúčastnilo 13 630 dospělých osob z řad běžné populace ve věku 18 let a starších ve 13 členských 
státech EU: v Belgii, Bulharsku, České republice, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Polsku, Portugalsku, 
Rumunsku, Řecku, Slovensku a Španělsku. V každé zemi bylo provedeno přibližně 1 000 online rozhovorů. 
Údaje byly váženy tak, aby byly reprezentativní pro populaci v každé zemi v následujících proměnných: věk, 
pohlaví a doba užívání výrobků obsahujících nikotin tak, aby tyto charakteristiky odpovídaly národním 
statistikám. Výsledky jsou přesné s přípustnou odchylkou ±1 %. Výsledky nemusí být v důsledku 
zaokrouhlování vždy přesně 100%. 

 
Kontakt pro média:  
Klára Jirovcová Pospíšilová 
Manažerka komunikace  
Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com 

 

*** 

Philip Morris ČR a.s. 
Philip Morris ČR a.s. je společnost v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem 
a prodejcem tabákových výrobků, a je rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) 
bezdýmných výrobků HEETS a Fiit, elektronického zařízení IQOS a lil SOLID 2.0, náplní VEEV do elektronických 
cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris 
ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, 
zaměstnává více než 1100 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné 
společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 30 let přispívá na 
pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených 
na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz včetně 
výroční zprávy za rok 2021. 

 

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře 
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře 
a dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Současné 
produktové portfolio společnosti sestává především z cigaret a bezdýmných výrobků, zahrnující výrobky na 
nahřívání tabáku, vaporizační a orální nikotinové produkty, které se prodávají na trzích mimo USA. Od roku 2008 
investoval PMI více než 9 miliard dolarů do vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných 
výrobků pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření, s cílem zcela ukončit prodej cigaret. To zahrnuje budování 
hodnotících vědeckých schopností na špičkové úrovni, zejména v oblastech preklinické systémové toxikologie, 
klinického a behaviorálního výzkumu, jakož i postmarketingových studií. Americký Úřad pro kontrolu potravin a 
léčiv (FDA) povolil marketing výrobku IQOS Platformy 1 a tabákových náplní s označením „tabákový výrobek s 
modifikovaným rizikem“ (MRTP), přičemž zjistil, že jsou tyto výrobky  vhodné pro podporu veřejného zdraví. Podle 
odhadu společnosti PMI ke 30. září 2022 již zhruba 13,5 milionů dospělých kuřáků na celém světě vyjma Ruska a 
Ukrajiny přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyník dispozici na 70 trzích ve velkých 
městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. S významnými odbornými znalostmi, vybudovanými na 
pevných základech v oblasti biologických věd, oznámila v únoru 2021 PMI svou ambici rozšířit své působení do 
oblastí wellness a zdravotní péče a dodávat inovativní produkty a řešení, jejichž cílem je zabývat se nenaplněnými 
potřebami spotřebitelů a pacientů. Více informací naleznete na www.pmi.com a www.pmiscience.com.  
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