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V Kutné Hoře dne 27. března 2018   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

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

hromadu akcionářů, oznamuje finanční výsledky za celý rok 2017 a návrh 

na rozdělení zisku společnosti 

 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo, že řádná valná hromada akcionářů 
společnosti se bude konat 27. dubna 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti v Kutné Hoře. 

Rozhodným dnem k účasti a hlasování na řádné valné hromadě je 20. duben 2018. 

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 2017. 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 2017: 

 Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 25,9 % na 3,5 miliardy Kč. 

 Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH ve výši 12,2 miliardy Kč se zvýšily o 6,5 %, 
resp. o 7,2 % při vyloučení vlivu měnového kurzu. 

 Celkový trh cigaret poklesl o odhadovaných 0,6 % v Česku a vzrostl o odhadovaných 1,9 % 
na Slovensku. 

 Tržní podíl na trhu s cigaretami poklesl o 0,9 procentního bodu v České republice a 0,1 
procentního bodu na Slovensku. 

 Objem odbytu se snížil o 4,2 % v Česku a zvýšil o 2,4 % na Slovensku. 

 

„Růst našeho čistého zisku a konsolidovaných tržeb, bez spotřební daně a DPH, v roce 2017 byl dán 
především příznivým vývojem cen cigaret v Česku a na Slovensku,“ uvedl Árpád Könye, předseda 
představenstva Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., která zastřešuje 
podnikání na trhu v Česku a na Slovensku. 

Arpád Könye dodal: „Na český a slovenský trh jsme v červenci 2017, respektive v srpnu 2017, uvedli 

elektronické zařízení IQOS, které zahřívá speciálně vyrobené tabákové náplně HEETS FROM 

MARLBORO (v Česku)1 / HEETS (na Slovensku) na teploty výrazně pod hranicí spalování, běžné 

u klasických cigaret.“ 

Společnost Philip Morris ČR a.s. uvedla na trh od 1. července 2017 zařízení IQOS společně 

s tabákovými náplněmi HEETS ve vybraných cílových oblastech v rámci České republiky. Podíl značky 

HEETS, měřený podle prodejů koncovým zákazníkům – dospělým uživatelům – ve vybraných městech 

dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 1,8 %, což představovalo roční podíl 0,3 % na domácím trhu pro 

rok 2017. 

                                                           
1 V roce 2017 byl v Česku tento výrobek uveden pod obchodním názvem HEETS FROM MARLBORO a tento obchodní název 

se v Q1 2018 změnil na HEETS. Od tohoto místa dále je v rámci tiskové zprávy používán jednotný obchodní název HEETS pro 
oba trhy. 



 

 

Společnost Philip Morris Slovakia s.r.o. uvedla na slovenský trh od 1. srpna 2017 zařízení IQOS 

společně s tabákovými náplněmi HEETS ve vybraných cílových oblastech v rámci Slovenské republiky. 

Podíl značky HEETS, měřený podle prodejů koncovým zákazníkům – dospělým uživatelům 

ve vybraných městech dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 1,6 %, což představovalo roční podíl 0,3 % 

na domácím trhu pro rok 2017. 

Výroční zpráva za rok 2017 je publikována na webové stránce: 

http://www.philipmorris.cz  

Návrh na rozdělení zisku 

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy z čistého zisku 

za rok 2017 ve výši 1 080,00 Kč na akcii, tj. celkem 2 965 016 880,00 Kč. 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je 20. duben 2018. 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 27. března 2018 do 27. dubna 2018, 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. 

 

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 a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited 
risk distributor) bezdýmných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího 
příslušenství 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 lidí napříč Českou 
republikou. 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 26 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”) 
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 pro spotřebitele 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 
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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