
 

Philip Morris ČR a.s. IČ: 14803534 kontaktní adresa: 

Sídlo: Kutná Hora DIČ: CZ 14803534 Karlovo náměstí 10 

Vítězná 1 zapsaná v obchodním rejstříku 120 00 Praha 

PSČ 284 03 vedeném Městským soudem Tel.: (+420) 266 702 111 

Česká republika v Praze, odd. B, vložka 627 www.philipmorris.cz 

V Kutné Hoře, 2. července, 2012                TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Výroba tabákových výrobků v České republice vstupuje do třetího století 

 

Investice do nejmodernějších výrobních technologií a různorodé portfolio výrobků společnosti 

Philip Morris ČR a.s. – to jsou hlavní faktory, o něž se opírá pokračování dlouholeté tradice 

zpracování tabáku v České republice. Kutnohorský závod dnes představuje jedinou společnost 

v České republice vyrábějící tabákové výrobky a zároveň si udržuje postavení jedničky 

na trhu. 

Rok 2012 je pro český tabákový průmysl rokem významných výročí. V roce 1812, 

tedy přesně před dvěma stoletími, byla v bývalém klášteře v Sedlci u Kutné Hory založena 

továrna na zpracování tabáku. Ve stejném objektu dnes vyrábí cigarety společnost 

Philip Morris ČR a.s., která se po privatizaci v roce 1992 stala pokračovatelem společnosti 

Tabák, a.s. Před dvaceti lety šlo o největší americkou investici ve střední Evropě a druhou 

největší zahraniční investici v tehdejším Československu. Philip Morris ČR a.s., jako člen 

skupiny Philip Morris International, rovněž vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti 

Philip Morris Slovakia s.r.o. 

Od svého vstupu na československý a český trh společnost Philip Morris ČR a.s. továrnu 

v Kutné Hoře několikrát zmodernizovala a počet zaměstnanců vzrostl z necelých 600 v roce 

1992 na zhruba 800 v současnosti. Továrna představuje jednoho z největších zaměstnavatelů 

ve Středočeském kraji. Společnost Philip Morris ČR a.s. si uvědomuje svou důležitou roli 

v rámci regionu a aktivně podporuje několik regionálních projektů, jako je např. unikátní 

projekt „Zelené město“ v Kutné Hoře. 

Tradice zpracování tabáku v Kutné Hoře je nejen bohatá, ale i pestrá. Na počátku se tu 

vyráběly jen lulkové a šňupavé tabáky, v roce 1844 byla zahájena výroba doutníků. 

Vůbec první cigarety se zde začaly vyrábět před 130 lety a je to dvacet pět let, kdy výrobní 

linky na základě licence Philip Morris zahájily produkci první americké cigarety značky 

Marlboro. Během rozsáhlé rekonstrukce klášterního refektáře a přilehlé kaple v letech      



 

1995–1997 společnost Philip Morris ČR a.s. ukázala úctu k místní historii. Na základě této 

značné investice se bývalé cely cisterciáckých mnichů proměnily v moderní kanceláře 

poskytující zázemí administrativě závodu. Během renovace byly zároveň zrestaurovány 

unikátní freskové malby v refektáři, které tak získaly zpět svoji původní krásu. 

Dnešní továrna v Kutné Hoře díky pokračujícím investicím do výrobních technologií 

21. století představuje jeden z nejmodernějších a nejkomplexnějších závodů na výrobu 

tabáku. Investice do této továrny za poslední tři roky přesáhly dvě miliardy korun. 

Za uplynulé dvě dekády se výrobní kapacita zvětšila více než pětkrát (z 6,5 miliardy 

na 40 miliard jednotek). „Těší nás pestrost našeho portfolia výrobků,“ říká András Tövisi, 

generální ředitel Philip Morris ČR a.s. „Vyrábíme vysoce kvalitní mezinárodní a tradiční 

lokální značky, i další tabákové výrobky reagující pružně na poptávku dospělých kuřáků.“ 

V roce 2011 továrna dodávala na více než 50 trhů na celém světě oproti 3 na začátku 

devadesátých let. V prvním čtvrtletí roku 2012, v porovnání se stejným obdobím v minulém 

roce, stouply příjmy z vývozu o více než 38%, díky čemuž konsolidované čisté výnosy 

společnosti Philip Morris ČR a.s. celkově vzrostly o 16%. „Jsme hrdí na to, že jsme nedílnou 

součástí českého průmyslového a ekonomického prostředí. Pro budoucí rozvoj je nezbytná 

ekonomická stabilita a předvídatelné vyvážené fiskální a regulativní prostředí – toto jsou 

klíčové faktory, které investoři potřebují pro svá rozhodnutí,” doplňuje András Tövisi. 

 

 


