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V Kutné Hoře dne 30. září 2020   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Philip Morris ČR a.s. zveřejňuje finanční výsledky za první pololetí 2020 
 

 

Společnost Philip Morris ČR a.s. dnes zveřejnila konsolidované tržby ve výši 8,6 miliardy Kč 
a čistý zisk 1,7 miliardy Kč za první pololetí roku 2020.  
 
Hlavní události za první pololetí, končící 30. června 2020, zahrnují: 
 

• Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 4,7 % (respektive o 3,8 % po vylouční 
vlivu měnového kurzu) na 8,6 miliardy Kč 

• Konsolidovaný čistý zisk klesl o 14,2 % na 1,7 miliardy Kč 

• Objem domácího odbytu zahřívaných tabákových výrobků se v České republice a 
na Slovensku zvýšil o 0,4 %, na 1,2 miliardy kusů 

• Celkový objem domácího odbytu klesl o 0,2 miliardy na 6,2 miliardy 
 

 

Odhadovaný kombinovaný tržní podíl Philip Morris ČR a.s. (cigaret a zahřívaných tabákových výrobků) 
se zvýšil o 3,5 procentního bodu ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to v důsledku nárůstu 
tržního podílu HEETS o 4,1 procentního bodu. Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných 
tabákových výrobků v České republice v prvním pololetí roku 2020 poklesl o 11,5 % ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2019. 
 
Odhadovaný kombinovaný tržní podíl Philip Morris Slovakia s.r.o. vzrostl o 0,2 procentního bodu 
v porovnání se stejným obdobím roku 2019, a to v důsledku nárůstu tržního podílu HEETS 
o 2,7 procentního bodu. Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných tabákových výrobků 
na Slovensku v prvním pololetí roku 2020 poklesl o 1,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.  
 
„V této mimořádné a bezprecedentní situaci způsobené globální pandemií COVID-19 je naší hlavní 
prioritou zajištění bezpečí našich zaměstnanců, jejich rodin, stejně jako našich partnerů a zákazníků. 
Stejně tak jsme odhodláni zůstat spolehlivým a přínosným partnerem pro celou společnost. Jsme hrdí 
na mnoho našich kolegyň a kolegů, kteří se aktivně zapojili a realizovali řadu charitativních projektů a 
iniciativ pomáhajících přímo tam, kde bylo třeba. 
 
Bez ohledu na COVID-19 a opatření přijatá vládami k zamezení šíření viru jsme dosáhli slušných 
výsledků. Celkový odhadovaný počet dospělých uživatelů1 IQOS v České republice a na Slovensku 
narostl ke dni 30. června 2020 o 169 000 a dosáhl 621 000 (448 000 v ČR a 173 000 na Slovensku). 
Zejména nás pak těší, že 427 000 z nich (306 000 v České republice a 121 000 na Slovensku) přestalo 
kouřit a přešlo na IQOS2, který ačkoliv není bez rizika, představuje lepší volbu pro jejich zdraví 
než pokračování v kouření klasických cigaret,“ říká Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva 
a generální ředitelka Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., která zastřešuje 
podnikání na trhu v České republice a na Slovensku. 

 
Celá Pololetní zpráva 2020 je publikována na webové stránce: www.philipmorris.cz  

 
Představenstvo společnosti 

Philip Morris ČR a.s. 
 

                                                           
1 Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, u kterých tabákové náplně HEETS tvoří alespoň 5% denní spotřeby tabákových výrobků 

za posledních 7 dní. 
2 Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, jejichž denní spotřeba HEETS tvořila nejméně 5% jejich celkové spotřeby tabáku v poledních 

sedmi dnech. 
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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, 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. Philip Morris ČR a.s. je opakovaně oceňována 
Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím jako jeden z dvaceti nejvýznamnějších 
plátců daně z příjmů právnických osob.  Společnost více než 28 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.: Přinášíme budoucnost bez kouře 
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost 
bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to 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 výrobků a s nimi 
souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích 
mimo Spojené státy americké. Společnost PMI navíc na základě licence dodává společnosti Altria 
Group, Inc. k prodeji ve Spojených státech verzi svého zařízení IQOS Platformy 1 a tabákové náplně 
autorizované k prodeji ve Spojených státech Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. 
Food and Drug Administration - FDA). Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných 
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 
2020 již 11,2 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným 
tabákem, které jsou nyní k dispozici na 57 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod 
značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a 
www.pmiscience.com. 
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