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Philip Morris ČR a.s. získal prestižní certifikaci  

Top Employers Czech Republic 2017 

Společnosti Philip Morris ČR a.s. se podařilo třetím rokem po sobě získat prestižní mezinárodní 
certifikaci Top Employers Institute (TEI). Tato certifikace je udělována pouze organizacím, které 
splní přísné podmínky TEI v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým 
auditem. 

„Každá nová generace zaměstnanců přichází s novými očekáváními. To je důvod, proč neustále 
pracujeme na dalším zlepšování našeho špičkového pracovního prostředí. Činíme tak s cílem nabízet 
ty nejlepší možné podmínky, aby každý zaměstnanec mohl naplno využít svůj potenciál. Věříme v to, 
že atraktivní pracovní příležitosti, možnost rozvoje kariéry doma i v zahraničí a otevřené pracovní 
prostředí jsou klíčem k motivaci zaměstnanců. Získání ocenění Top Employers potřetí v řadě je 
důkazem toho, že Philip Morris ČR a.s. takové prostředí poskytuje,“ řekl Metin Ozer, ředitel lidských 
zdrojů Philip Morris ČR a.s.  

Společnosti, které získají pečeť Top Employers, musí každý rok projít přísným certifikačním procesem, 
který je na celém světě stejný. V jeho rámci se zkoumá, zda zaměstnavatelské prostředí v dané 
společnosti splňuje náročná kritéria v oblastech:  

 řízení talentu 

 plánování pracovních sil  

 přijímání nových zaměstnanců  

 školení a rozvoj  

 řízení výkonnosti  

 rozvoj leadershipu  

 řízení kariéry a zastupitelnost  

 odměňování a zaměstnanecké výhody  

 celková kultura pracovního prostředí  

V zájmu co nejvyšší objektivity celého hodnotícího procesu jsou údaje předkládané certifikovanou 
společností podrobovány ještě nezávislému auditu. Certifikát je tak skutečným obrazem firemní kultury 
v oblasti péče o zaměstnance. 

„Optimální pracovní prostředí dává lidem možnost, aby se rozvíjeli po osobní i pracovní stránce. Náš 
podrobný výzkum došel k názoru, že Philip Morris ČR a.s. poskytuje svým zaměstnancům výjimečné 
pracovní prostředí a nabízí širokou škálu nástrojů, ať už jsou to zaměstnanecké výhody nebo programy 
řízení výkonnosti. Tyto nástroje jsou dobře promyšlené a skutečně propojené s celkovou firemní 
kulturou,“ sdělil David Plink, generální ředitel Top Employers Institute. 
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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 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 1100 zaměstnanců napříč Českou republikou a její portfolio zahrnovalo v roce 2015 sedm 
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. 
 
Philip Morris International Inc. (“PMI”)  
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající šest z 15 
nejvýznamnějších mezinárodních značek a působící ve více než 180 zemích. Vedle výroby a prodeje 
cigaret, včetně celosvětově nejprodávanější značky cigaret Marlboro, a dalších tabákových výrobků se 
PMI angažuje ve vývoji výrobků s potenciálem sníženého zdravotního rizika a v jejich uvádění na trh. 
Pojem výrobky s potenciálem sníženého zdravotního rizika používá PMI v souvislosti s výrobky, které 
v porovnání s pokračujícím kouřením představují, mohou představovat či mají potenciál představovat 
menší riziko škodlivosti na straně kuřáků, kteří přešli na užívání těchto výrobků, oproti pokračujícímu 
kouření. S využitím znalostí napříč obory ve vývoji, špičkových zařízení a bezkonkurenčních poznatků 
na poli vědy usiluje PMI o to, aby nabízelo portfolio výrobků s potenciálem sníženého zdravotního rizika, 
které splňuje očekávání dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Více informací lze nalézt na 
www.pmi.com a www.pmiscience.com. 
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