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V Kutné Hoře, 24. září 2019                              TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Philip Morris ČR a.s. oznamuje změny ve vedení společnosti 

 
Představenstvo Philip Morris ČR a.s. na svém jednání dne 23. září vzalo na vědomí rezignaci člena 
a předsedy představenstva, pana Árpáda Könye, a to s účinností od 30. září 2019. 
 
Představenstvo za novou předsedkyni s účinností od 1. října 2019 zvolilo paní Andreu 
Gontkovičovou, která je od 26. dubna letošního roku členkou představenstva. 
 
S účinností ke 30. září pan Könye rovněž rezignuje na pozici generálního ředitele Philip Morris ČR a.s. 
a paní Gontkovičová se s účinností od 1. října stane novou generální ředitelkou zodpovědnou 
za Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. 
 
Jménem představenstva nám dovolte poděkovat panu Könye za jeho mimořádnou práci, kterou 
vykonával od jara roku 2016, kdy byl jmenován generálním ředitelem a zvolen předsedou 
představenstva. Vedl naše úsilí při uvádění IQOS, inovativního výrobku na zahřívání tabáku, na trhy v 
České republice, Slovenské republice a v Maďarsku. Pan Könye zůstane ve společnosti Philip Morris 
International aktivní do dubna příštího roku, kdy ukončí svou bohatou profesní kariéru. Mezi tím bude 
pracovat na několika důležitých projektech v regionu EU. 
 
Andrea Gontkovičová začala pracovat ve společnosti Philip Morris International (PMI) v roce 1997, a to 

ve slovenské pobočce, kde postupně zastávala různé funkce, včetně pozic v oddělení vnějších vztahů.  

V roce 2004 přešla do centrály společnosti ve Švýcarsku, aby získala zkušenosti v oddělení 

strategického obchodního plánování. Po svém návratu v prosinci 2005 byla jmenována ředitelkou 

vnějších vztahů Philip Morris Slovakia s.r.o. a od roku 2009 následně zastávala funkci ředitelky vnějších 

vztahů a členky představenstva Philip Morris ČR a.s. Od roku 2012 byla ředitelkou vnějších vztahů pro 

EU ve švýcarské centrále, načež od roku 2016 přešla na pozici ředitelky pro komercionalizaci 

bezdýmných produktů. Po návratu do Philip Morris ČR a.s. roku 2016 byla jmenována ředitelkou 

oddělení bezdýmných produktů pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Od roku 2018 

pracuje jako ředitelka obchodního rozvoje. Paní Gontkovičová je držitelkou titulu doktorky filozofie 

ze slovenské University Komenského v Bratislavě. 

Rádi bychom popřáli paní Gontkovičové hodně úspěchů v její nové roli při naplňování našeho závazku 

k budoucnosti bez kouře. 

 

--- 

Představenstvo dále 23. září 2019 vzalo na vědomí rezignaci paní Zariny Maizel, členky 

představenstva a jmenovalo pana Piotra Cereka jako zastupujícího člena, a to do valné hromady Philip 

Morris ČR a.s. v roce 2020. Paní Maizel se rozhodla pro jiné kariérní příležitosti mimo PMI. 

Pan Cerek byl jmenován ředitelem továrny Philip Morris ČR a.s., a to s účinností od 1. října 2019. 

Povede naše úsilí při transformaci továrny v Kutné Hoře a udržení její konkurenceschopnosti v rámci  

i mimo PMI. Pan Cerek se přidal k naší společnosti v roce 1994 v Polsku jako stážista ve výrobním 

oddělení. Následně zastával několik vedoucích pozic ve výrobě. V roce 2006 zahájil svou první 

mezinárodní zkušenost jako manažer výroby v továrně v ukrajinském Charkově následované pozicemi 

v oblasti dodavatelského řetězce v Polsku, ředitel továrny v Rusku a na Ukrajině. V současné době 

zastává pozici ředitele pro výrobní zařízení ve Švýcarsku. Pan Cerek je držitelem titulu inženýr 

strojírenství z Technické university v Krakově v Polsku. 



--- 

Na svém jednání dne 23. září dále dozorčí rada a výbor pro audit vzal na vědomí rezignaci pana Franka 

Vroemena na pozici člena a jmenoval pana Stefana Bauera jako zastupujícího člena, a to až do 

jednání valné hromady Philip Morris ČR a.s. v roce 2020. Pan Bauer byl také zvolen novým předsedou 

dozorčí rady a výboru pro audit.  

Pan Vromemen byl s účinností od 1. října letošního roku jmenován VP Finance Corporate Functions 

PMI. 

Pan Bauer nastoupil do PMI v roce 1997 v Německu. Dále pokračoval jako finanční manažer 

ve Spojeném království, jako finanční ředitel na trzích v Itálii a Japonsku a jako viceprezident pro 

finance a obchodní plánování pro region EEMA a později EEMA a bezcelní zóny se zodpovědností 

za operace v rámci EU. Je držitelem titulu MBA z německé univerzity v Augsburgu.  

Jménem dozorčí rady a výboru pro audit nám dovolte poděkovat panu Vroemenovi za jeho práci, 

pečlivost, vytrvalost a inspiraci. Své roli se věnoval od léta 2014, kdy byl zvolen předsedou dozorčí rady 

a výboru pro audit. Zároveň přejeme panu Bauerovi hodně úspěchů v jeho nové roli. 

 
 
Kontakt pro media: 
 
Klára Jirovcová Pospíšilová  
Manager Communications, Philip Morris ČR a.s. 
Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com 

Philip Morris ČR a.s. 
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším 
výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited 
risk distributor) zahřívaných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním 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 1 000 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 27 let přispívá na pomoc různým 
charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených 
na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz. 
 
Philip Morris International Inc.: Vytváříme budoucnost bez kouře 
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost 
bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety takovými výrobky, které nevytvářejí kouř, ve prospěch 
dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je 
přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných 
tabákových výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků 
obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Svou budoucnost PMI staví na nové 
kategorii bezdýmných tabákových výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou 
než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým 
zařízením a vědeckému výzkumu  se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře  splňovaly 
preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků IQOS 
společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle 
odhadu společnosti PMI k 30. červnu 2019 již 8 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit 
a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 48 trzích ve velkých městech 
nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách 
www.pmi.com a www.pmiscience.com. 

http://www.philipmorris.cz/
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