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Philip Morris ČR a.s. zveřejňuje finanční výsledky 

za první pololetí roku 2011 

 
Philip Morris ČR a.s. dosáhla v prvním pololetí roku 2011 konsolidovaného čistého zisku ve 

výši 1,1 miliardy Kč, což představuje mírný nárůst o 1% oproti stejnému období roku 2010. 
 
“Zatímco naše pololetní finanční výsledky byly ovlivněny vývojem cen a odráží příznivý dopad zvýšení 
prodejních cen společností Philip Morris ČR a.s. v roce 2010 a v prvním pololetí roku 2011, náš objem 
odbytu nadále zůstává pod tlakem jak v České republice, tak na Slovensku, především z důvodu 
pokračujícího přechodu spotřebitelů k levnějším tabákovým výrobkům, včetně sypaného tabáku pro 
ruční výrobu cigaret,” řekl András Tövisi, 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.  
 
Podle údajů agentury ACNielsen poklesl v prvním pololetí roku 2011 tržní podíl společnosti Philip 
Morris ČR a.s. v České republice o 2,4 procentního bodu na 52,3 %. Tento pokles odráží nižší tržní 
podíl lokálních značek v nízkém cenovém segmentu, který byl částečně kompenzován nárůstem 
podílu mezinárodních značek jako je Marlboro, L&M a Red & White. V prvním pololetí roku 2011 se 
snížil objem odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s. v České republice o 5,8%.  
 
Podle údajů agentury ACNielsen poklesl v prvním pololetí roku 2011 tržní podíl společnosti Philip 
Morris Slovakia s.r.o. na Slovensku o 3,4 procentního bodu na 48,9 %, především v důsledku poklesu 
podílu lokálních značek společnosti a také přechodu spotřebitelů k levnějším značkám konkurence.  
V prvním pololetí roku 2011 poklesl objem odbytu společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. o 3,8%.  
 
Tabulka: Finanční výsledky Philip Morris ČR a.s. a její konsolidované skupiny

1
 za první pololetí roku 

2011: 
 

Období končící 30. 6. 2011 v mil. Kč Změna v % 

Tržby bez spotřební daně a DPH 5 622 1,5% 

Provozní zisk
2
 1 391 1,5% 

Zisk před zdaněním 1 401 1,0% 

Čistý zisk 1 131 1,0% 

 
 

                                                           
1
 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 ve znění přijatém Evropskou unií („IFRS“). 
2
 Výnosové úroky ve výši 10 milionů Kč (2010: 19 milionů Kč) byly překlasifikovány do finančních výnosů. 



 
 
 
Tabulka: Odbyt Philip Morris ČR a.s. a její konsolidované skupiny podle segmentů (v miliardách 
ekvivalentních jednotek)

3
 za první pololetí roku 2011: 

 

Období končící 30. 6. 2011 
v miliardách 

jednotek  
Změna v % 

Česká republika  4,67 -5,8% 

Slovensko 1,77 -3,8% 

Vývoz 7,06 1,9% 

Celkem  13,50 -1,7% 

 
 
„Přestože v prvním pololetí roku 2011 byl celkový objem trhu jak v České republice, tak na Slovenku 
stabilní, výhled pro zbytek roku zůstává z řady důvodů nejistý, například s ohledem na vývoj 
nezaměstnanosti, dlouhodobý trend poklesu trhu a míru přechodu spotřebitelů k levnějším značkám 
cigaret a nelegálním výrobkům,” uvedl Daniel Gordon, člen představenstva a finanční ředitel Philip 
Morris ČR a.s. 
 
 
Celá Pololetní zpráva 2011 je publikována na webové stránce:  
http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/pages/reports_and_sta
tements.aspx  
 
 
Představenstvo společnosti  
Philip Morris ČR a.s. 
 
 
Profil společnosti 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 přibližně 1 200 zaměstnanců napříč 
Českou republikou a nabízí 9 cigaretových značek, 78 variant cigaret a také 3 varianty sypaného tabáku pro ruční 
výrobu cigaret. Společnost provozuje jedinou továrnu na výrobu cigaret v České republice. Philip Morris ČR a.s. 
vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské 
republice. Podle maloobchodního výzkumu agentury ACNielsen společnost měla v prvním pololetí roku 2011 
52,3% podíl na trhu v České republice a 48,9% na Slovensku. Společnost po 18 let skrze Dobročinný Fond Philip 
Morris ČR 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 . 
 
Profil společnosti Philip Morris International Inc. (PMI): 

 
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající sedm z patnácti 
nejvýznamnějších tabákových značek na světě, včetně značky Marlboro, která je nejprodávanější cigaretovou 
značkou. Výrobky společnosti jsou prodávány přibližně ve 180 zemích. V roce 2010 činil odhadovaný podíl 
společnosti na mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 16,0 %, nebo 27,6 % mimo Čínskou lidovou republiku 
a USA. Více informací lze nalézt na www.pmi.com  

                                                           
3
 Odbyt včetně ostatních tabákových výrobků zahrnuje doutníčky a sypaný tabák pro ruční výrobu cigaret.  

http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/pages/reports_and_statements.aspx
http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/pages/reports_and_statements.aspx
http://www.philipmorris.cz/
http://www.pmi.com/

