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V Praze dne 1. února 2018   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Philip Morris ČR a.s. držitelem prestižní certifikace 

Top Employers Česká republika 2018 
 
Již po čtvrté v řadě se může Philip Morris ČR a.s. pochlubit ziskem prestižní mezinárodní 
certifikace Top Employers Česká republika 2018, kterou získala od Top Employers Institute (TEI) 
za výjimečné pracovní podmínky. Certifikát mohou získat pouze ty organizace, které splní přísná 
kritéria TEI v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým auditem. 

„Letošní certifikát Top Employers Česká republika 2018 je dalším důkazem našeho závazku být 
skvělým zaměstnavatelem. Ocenění je důležité obzvláště nyní, kdy se naše společnost dramaticky 
mění tím, že staví svou budoucnost na výrobcích bez kouře, a právě naši zaměstnanci jsou pro nás 
klíčem k úspěchu. Znovu to potvrzuje odhodlání společnosti Philip Morris ČR a.s. přitahovat, 
podporovat a udržet si své pracovníky, a to motivujícím a náročným prostředím, kde mohou rozvíjet 
své schopnosti a znalosti napříč týmy, oblastmi podnikání a státy,“ řekl k ocenění Dimitrios Karampis, 
ředitel Oddělení lidských zdrojů a.s. 

Společnosti, které získají certifikaci Top Employers, musí splňovat určité standardy a každým rokem 
projít přísným hodnotícím procesem, který je po celém světě stejný. V jeho rámci Top Employers 
Institute zkoumá, zda pracovní podmínky v dané společnosti splňují náročná kritéria v následujících 
oblastech: 

 řízení talentů 

 plánování pracovních sil 

 proces nástupu a adaptace nových zaměstnanců 

 školení a rozvoj 

 řízení výkonu 

 rozvoj vůdčích schopností 

 řízení kariéry a nástupnictví 

 odměňování a zaměstnanecké výhody 

 kultura pracovního prostředí 
 

Certifikát tedy získávají zaměstnavatelé, kteří vytvářejí optimální podmínky pro profesní i osobní rozvoj 
svých zaměstnanců. V zájmu co nejvyšší objektivity hodnotícího procesu jsou všechny odpovědi, data 
a procesy, poskytnuté hodnocenou firmou, podrobeny ještě nezávislému auditu. Certifikát je tak 
skutečným obrazem firemní kultury v oblasti péče o zaměstnance. 

„Z našeho zkoumání je vidět, jak společnost Philip Morris ČR a.s. staví na první místo rozvoj svých lidí 
a neustále pracuje na optimalizaci svých postupů v oblasti lidských zdrojů. Nyní, když získala certifikát 
Top Employers, se může oprávněně považovat za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů. Je to úspěch, 
kterým se právem může pyšnit,“ sdělil David Plink, generální ředitel Top Employers Institute. 

 

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 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 zaměstnanců napříč Českou republikou a její portfolio zahrnovalo v roce 2016 šest 
značek. 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 25 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. 
 
 

http://www.philipmorris.cz/


Philip Morris International Inc. (“PMI”)  
Jsme přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret a dalších 
výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Svou budoucnost stavíme na 
produktech bez kouře, které jsou mnohem lepší volbou, než pokračování v kouření cigaret. 
Prostřednictvím multidisciplinárních schopností při vývoji produktů, nejmodernějších zařízení 
a vědeckých důkazů se snažíme zajistit, aby naše výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých 
spotřebitelů a přísné regulatorní požadavky. Naše vize spočívá v tom, že tyto výrobky nakonec nahradí 
konvenční cigarety, a to ve prospěch dospělých kuřáků, společnosti, naší firmy a našich akcionářů. 
Další informace naleznete na stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com. 
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