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V Kutné Hoře dne 29. září 2022   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 
 

Philip Morris ČR a.s. zveřejňuje finanční výsledky za první pololetí 2022 
 
 

Společnost Philip Morris ČR a.s. dnes zveřejnila konsolidované tržby ve výši 9,8 miliardy Kč a 
čistý zisk 1,8 miliardy Kč za první pololetí roku 2022. 
 
 

Hlavní události za první pololetí, končící 30. června 2022, zahrnují:  

• Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 10,4 % (respektive o 11,9 % po 

vyloučení vlivu měnového kurzu) na 9,8 miliardy Kč  

• Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 5,8 % na 1,8 miliardy Kč  

• Objem domácího odbytu zahřívaných tabákových výrobků se v České republice a na Slovensku 

zvýšil o 0,2 miliardy na celkových 1,6 miliardy kusů  

• Celkový objem domácího odbytu1 vzrostl o 0,6 % na 5,5 miliardy 

 
Odhadovaný kombinovaný tržní podíl Philip Morris ČR a.s. (cigaret a zahřívaných tabákových výrobků) 
klesl o 3,0 procentního bodu ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, zatímco tržní podíl HEETS 
vzrostl o 0,5 procentního bodu. Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných tabákových výrobků v 
České republice v prvním pololetí roku 2022 vzrostl o 7,9 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021.  
 
Odhadovaný kombinovaný tržní podíl Philip Morris Slovakia s.r.o. klesl o 0,5 procentního bodu v 
porovnání se stejným obdobím roku 2021, zatímco tržní podíl HEETS vzrostl o 2,3 procentního bodu. 
Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných tabákových výrobků na Slovensku v prvním pololetí 
roku 2022 vzrostl o 3,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. 
 
“S potěšením můžeme svým akcionářům oznámit solidní obchodní výsledky za první pololetí roku 
2022. Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se zvýšily o 10,4 % v porovnání se stejným 
obdobím minulého roku. Důležitým ukazatelem na naší cestě k budoucnosti bez kouře je také rostoucí 
počet dospělých kuřáků2, kteří si našli cestu k IQOS. V obou zemích jejich počet k pololetí letošního 
roku dosáhl zhruba 830 tisíc (přibližně 530 tisíc v České republice a 300 tisíc na Slovensku), z nich 570 
tisíc zcela odložilo cigarety3. Je to i díky tomu, že se nám podařilo rozšířit nabídku bezdýmných 
tabákových náplní Fiit a náplní VEEV pro elektronické cigarety z našeho portfolia. Důležitou zprávou 
pro naše dospělé uživatele na Slovensku je také fakt, že elektronické cigarety VEEV jsou dostupné i 
tam.  
 
Současnou situaci s dodávkami energie se nám daří zvládat i díky tomu, že jsme v poslední dekádě 
věnovali významnou pozornost snižování energetické náročnosti našeho výrobního závodu v Kutné 
Hoře. Od roku 2010 se nám podařilo snížit spotřebu energií o více než 40 % v přepočtu na vyrobený 
milion kusů cigaret. Hledání dalších rezerv a diverzifikaci zdrojů jsme navíc v prvním pololetí letošního 
roku ještě urychlili. Ačkoli situace je velmi těžko předvídatelná, je pro nás prioritou, abychom i v těchto 
podmínkách zůstali spolehlivým zaměstnavatelem, dodavatelem v rámci skupiny PMI a exportérem pro  

 
1 Odbyt v České republice zahrnuje cigarety, ostatní tabákové produkty jako cigarillos a tabák pro ruční výrobu cigaret (0,73 g je 

ekvivalentem jedné cigarety), jakož i víceobjemový tabák pro ruční výrobu cigaret (0,60 g je ekvivalentem jedné cigarety), a 
tabákové náplně. Odbyt na Slovensku zahrnuje cigarety a tabákové náplně. 
2 Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, kteří během posledních sedmi dnů použili zahřívané tabákové výrobky PMI 

(HEETS a Fiit). 
3 Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, jejichž denní individuální spotřeba zahřívaných tabákových výrobků představuje 

celkovou denní spotřebu tabáku za posledních sedm dní, z nichž alespoň 70 % tvoří zahřívané tabákové výrobky PMI (HEETS 
a Fiit) 
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domácí ekonomiku.“, uvedla Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka 
Philip Morris ČR a.s. 
 
K dopadu války na Ukrajině na Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. a jejich zaměstnance  
Andrea Gontkovičová dodala: „Napadení Ukrajiny nás, tak jako většinu našich spoluobčanů, hluboce 
zasáhlo. Řada našich kolegů v Česku a zejména na Slovensku stála v první linii pomoci uprchlíkům, 
podporovali jsme i neziskové organizace, které poskytovaly pomoc a v neposlední řadě jsme se podíleli 
na evakuaci našich kolegů a jejich rodinných příslušníků z Charkova a dalších míst.“ 
 
 
Celá Pololetní finanční zpráva 2022 je publikována na webové stránce: www.philipmorris.cz 

 
Představenstvo společnosti  

Philip Morris ČR a.s. 
 
 

Kontakt pro média: 
Klára Jirovcová Pospíšilová 
Manažerka komunikace 
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) 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 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 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 se sestává především z cigaret a bezdýmných 
výrobků, zahrnující výrobky na zahřívání 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 post-marketingových 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 k 30. červnu 2022 již zhuba 13,2 milionů 
dospělých kuřáků na celém světě, vyjma Ruska a Ukrajiny, přestalo kouřit a přešlo na výrobky s 
nahřívaným tabákem, které jsou nyní k 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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