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V Praze dne 18. února 2019       TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Philip Morris ČR a.s. získal prestižní certifikaci  
Top Employers Česká republika 2019 

 
Společnost Philip Morris ČR a.s. se již po páté může pochlubit získáním prestižní mezinárodní 
certifikace Top Employers Česká republika 2019, kterou obdržela od Top Employers Institute 
(TEI) za výjimečné pracovní podmínky. Tato certifikace je udělována pouze organizacím, které 
splní přísné podmínky TEI v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým 
auditem. 
 
„Získání certifikátu po páté v řadě nás velmi těší a zároveň motivuje k dalšímu úsilí být stále mezi top 
výběrem pro potenciální kandidáty. Zejména v této době, kdy firma prochází historickou transformací 
směrem k bezdýmné budoucnosti, je pro nás důležité přilákat a udržet zaměstnance a vytvářet 
atraktivní pracovní prostředí, ve kterém se mohou dále rozvíjet i na mezinárodní úrovni. Jen s těmi 
nejlepšími spolupracovníky totiž dokážeme svou misi naplnit. Zároveň chceme pěstovat takovou 
firemní kulturu, která bude příkladem pro další firmy,“ říká k ocenění Andrea Gontkovičová, Director 
Commercial Development Philip Morris ČR a.s. 
 
Společnosti, které získají certifikaci Top Employers, musí splňovat určité podmínky a projít přísným 
hodnotícím procesem, který je na celém světě stejný. V jeho rámci se zkoumá, zda zaměstnavatelské 
prostředí dané společnosti splňuje náročná kritéria v následujících oblastech: 
 

 Vyhledávání a řízení nových talentů 

 Plánování pracovních sil 

 Proces nástupu a adaptace nových zaměstnanců 

 Školení a rozvoj 

 Řízení výkonu 

 Rozvoj vůdčích schopností 

 Řízení kariéry a nástupnictví 

 Odměňování a zaměstnanecké výhody 

 Kultura pracovního prostředí 
 
V zájmu co nejvyšší objektivity celého certifikačního procesu jsou všechny odpovědi, data a procesy 
předkládané certifikovanou společností, podrobovány ještě nezávislému auditu. Certifikát je tak 
skutečným obrazem firemní kultury v oblasti péče o zaměstnance. 
 
„Jsme přesvědčeni, že organizace certifikované pro rok 2019 demonstrují výjimečné pracovní 
podmínky pro zaměstnance a směřují k dalšímu rozvoji těchto postupů s cílem umístit zaměstnance 
na první místo. Tyto společnosti pomáhají obohatit pracovní svět s jejich mimořádným odhodláním 
excelovat v oblasti řízení lidských zdrojů a proto jsou ohodnoceny tímto unikátním certifikátem,“ sdělil 
David Pink, generální ředitel Top Employers Institute. 
 
Philip Morris ČR a.s. 
Společnost Philip Morris ČR a.s. je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a 
distributorem bezdýmných setů HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České 
republice. Firma zde působí již od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 27 let přispívá 
různým charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených 
na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Společnost je součástí globální skupiny Philip 
Morris International Inc. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz. 
 
 
 



 

 
 
Philip Morris International Inc.: Vytváříme budoucnost bez kouře 
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost 
bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety takovými výrobky, které nevytvářejí kouř, ve prospěch 
dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je 
přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných 
tabákových výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků 
obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Svou budoucnost PMI staví na nové 
kategorii bezdýmných tabákových výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou 
než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým 
zařízením a vědeckému výzkumu  se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře  
splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků 
IQOS společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle 
odhadu společnosti PMI k 31. prosinci 2018 již 6,6 milionu dospělých kuřáků na celém světě přestalo 
kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 44 trzích ve velkých 
městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových 
stránkách PMI www.pmi.com a PMIScience www.pmiscience.com. 


