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

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

 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. svolává řádnou valnou 

hromadu akcionářů, oznamuje finanční výsledky za celý rok 2016 a návrh na 

rozdělení zisku společnosti 

 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo, že řádná valná hromada akcionářů 

společnosti se bude konat dne 28. dubna 2017 od 10.00 v sídle společnosti v Kutné Hoře. 

Rozhodným dnem k účasti a hlasování na řádné valné hromadě je 21. duben 2017. 

Společně s pozvánkou a pořadem jednání řádné valné hromady zveřejnilo představenstvo společnosti 

Philip Morris ČR a.s. finanční výsledky za loňský rok končící 31. prosincem 2016. Tyto výsledky vychází 

z konsolidovaných finančních výkazů Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o., které byly 

sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 

 
Údaje za celý rok 2016: 
 

 Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 7,7 % na 2,8 miliardy Kč; 
 

 konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH ve výši 11,5 miliard Kč vzrostly o 5,4 %,  
resp. o 5,6 % při vyloučení vlivu měnového kurzu; 

 

 celkový trh cigaret vzrostl o 0,1 % v České republice a poklesl o 0,3 % na Slovensku; 
 

 tržní podíl na trhu s cigaretami vzrostl o 0,2 procentního bodu v České republice a o 0,1 procentního 
bodu na Slovensku a 
 

 objem odbytu vzrostl o 3,9 % v České republice a o 0,7 % na Slovensku.  
 
 

„Růst našeho čistého zisku a konsolidovaných tržeb v roce 2016 byl především dán příznivým vývojem 
objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek při prodejích v České republice a na Slovensku 
a zároveň příznivým vývojem cen v České republice,“ uvedl Árpád Könye, předseda představenstva 
Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., která zastřešuje podnikání na trhu 
v České republice a na Slovensku.  
 
Árpád Könye dodal: „Na nárůstu našeho tržního podílu v České republice se projevilo především 
zvýšení podílu značek Marlboro, L&M a Philip Morris. Značka Marlboro těžila ze změny designu krabiček 
červené a zlaté varianty uvedené v roce 2015. Pokračující růst značky L&M byl zejména dán úspěšným 
uvedením varianty L&M Double Forward Purple, cigarety s ochucenou kapslí v rostoucí kategorii cigaret 
s kapslí uvnitř filtru. Růst značky Philip Morris byl hlavně podpořen pokračujícím úspěchem varianty 
Philip Morris Original. 



 
 
 
 
 
 

 

Náš tržní podíl na Slovensku pokračoval v růstu, který byl zejména způsoben nárůstem podílu značek 
L&M a Philip Morris, což bylo částečně eliminováno nižším tržním podílem místních značek. Růst 
značky L&M byl dán úspěšným uvedením dvou inovací v rostoucí kategorii cigaret v užším formátu 
L&M Loft 2-in-1 a L&M Loft Blue. Značka Philip Morris těžila zejména z migrace varianty Petra SSL do 
značky Philip Morris spolu s úspěšným uvedením varianty Philip Morris Pearl Cap v kategorii cigaret 
v užším formátu.“ 
 
 
Výroční zpráva za rok 2016 je publikována na webové stránce: 

http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/pages/vyrocni_zprava_

2016.pdf 
  
Návrh na rozdělení zisku 
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy z čistého zisku za 
rok 2016 ve výši 1000,00 Kč na akcii, tj. celkem 2 745 386 000,00 Kč. 
 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je 21. duben 2017. Návrh na výplatu dividendy byl 
přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude předložen na řádné valné hromadě 
společnosti akcionářům ke schválení. 
 
Dokumenty a informace týkající se řádné valné hromady 
 
Dokumenty a informace týkající se řádné valné hromady, které mají být uveřejněny dle platného 
českého práva, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společností na řádné valné hromadě, 
jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to 
v pracovní dny od 28. března 2017 do 28. dubna 2017, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Veškeré výše 
uvedené informace a dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
www.philipmorris.cz. 
 
 
 
 

Představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. 
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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 více 
než 1000 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 životních 
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. 

http://www.philipmorris.cz/
http://www.pmi.com/
http://www.pmiscience.com/

