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Philip Morris ČR a.s. zveřejňuje finan ční výsledky za první pololetí 2010  

 
V prvním pololetí roku 2010 klesl konsolidovaný čistý zisk spole čnosti Philip Morris ČR a.s. o 
16 milionu K č či o 1,4%  na 1 119 milion ů Kč oproti stejnému období roku 2009. 
 
Vyšší náklady a nižší odbyt v České republice byly hlavní příčinou poklesu čistého zisku v prvních 
šesti měsících roku 2010. „Díky hospodářskému zpomalení pozorujeme, že spotřebitelé pokračují 
v přechodu k jemně řezanému tabáku a k nejlevnějším značkám cigaret, jejichž podíl je nyní 
odhadován na téměř 70% celkového cigaretového trhu v České republice. Navíc dle vyjádření celní 
správy Česká republika také zažívá trend přechodu kuřáků do černého trhu s cigaretami.“ řekl pan 
Alvise Giustiniani, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR a.s., pobočky 
společnosti Philip Morris International Inc., která zastřešuje podnikání na trhu v České republice a na 
Slovensku. 
 
Tržní podíl Philip Morris ČR a.s. poklesl o 1,8 procentního bodu a dosáhl 54,3% na trhu v České 
republice (dle AC Nielsen) v prvním pololetí 2010. 
 
Podle interních odhadů společnosti se celkový trh cigaret na Slovensku snížil o 4,8% na 3,5 miliardy 
kusů oproti stejnému období roku 2009. Tento pokles byl způsobem zejména snížením slovenského 
trhu cigaret s vybíranou spotřební daní, který následoval po zvýšení spotřební daně v roce 2009.  
 
Tabulka: Konsolidované finanční výsledky Philip Morris ČR a.s. za první pololetí roku 2010 
 

Období končící 30. 6. v mil. Kč Změna v %  

Tržby bez spotřební daně a DPH 5 537 1.0% 

Provozní zisk 1 390 - 4.6% 

Zisk před zdaněním 1 387 - 3.5% 

Čistý zisk 1 119 - 1.4% 

Poznánka: Konsolidované účetní závěrky společností Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. byly 
sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“). 
 



 

Tabulka: Odbyt podle segmentu (v miliardách jednotek) za první pololetí roku 2010: 
 

Období končící 30. 6. v miliardách 
jednotek Změna v % 

Česká republika 4,94  - 6.3% 

Slovensko 1,84 0.0% 

Vývoz 6,84 6.0% 

Celkem 13,62  - 0.4% 

 
 
“Z důvodů pomalého ekonomického oživení předpokládáme do konce roku pokles trhu cigaret 
s vybíranou spotřební daní v České republice i na Slovensku“ řekl pan Daniel Gordon, člen 
představenstva a finanční ředitel Philip Morris ČR a.s.. 
 
 
Celou pololetní zprávu za rok 2010 lze nalézt na stránce www.philipmorris.cz . 
 
 
 

Představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. 

 

Philip Morris ČR a.s. v číslech: 

Philip Morris ČR a.s. je sou částí spole čnosti Philip Morris International Inc.  a je největším výrobcem a prodejcem 
tabákových výrobků v České republice. Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává přibližně 1 200 
zaměstnanců napříč Českou republikou a nabízí 9 cigaretových značek, 64 variant cigaret a také 2 varianty sypaného tabáku 
pro ruční výrobu cigaret. Společnost provozuje jedinou továrnu  na výrobu cigaret v České republice a investovala 751 milionů 
Kč do rozšíření výroby během posledních dvou let. V prvním pololetí roku 2010 společnost držela 54.3% podíl na trhu v České 
republice a 52.3% na Slovensku (AC Nielsen). Posledních 17 let společnost podporuje Philip Morris Dobročinný Fond, jehož 
prostřednictvím přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů 
zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz .  
 
 
 
Philip Morris International Inc. (PMI), 

je přední mezinárodní tabáková spole čnost , prodávající sedm z patnácti  nejvýznamnějších tabákových značek na světě a 
to včetně značky Marlboro, která je nejprodávanější cigaretovou značkou světa. Produkty PMI jsou prodávaný v cca 160 zemích 
světa. V roce 2009 společnost držela 15,4% podíl na mezinárodním trhu cigaret – mimo U.S. nebo 26,0% podíl bez zahrnutí  
trhů v U.S. a v Číně. Více informací lze nalézt na www.pmi.com . 


