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Tisková zpráva 1. prosince 2021  

BASF urychluje plnění svých emisních cílů a provádí reorganizaci 

 Nové oddělení Net Zero Accelerator bude mít na starost koordinaci 
průřezových projektů týkajících se nízkoemisních technologií, cirkulární 
ekonomiky a obnovitelných zdrojů. 

 Nová dceřiná společnost BASF Renewable Energy GmbH bude 
zajišťovat zásobování evropských závodů BASF zelenou elektřinou. 

 

Praha, Česká republika – 1. prosince 2021 – Největší evropská chemická 

společnost BASF propojuje a urychluje rozsáhlé aktivity, jimiž sleduje dosažení 

klimatické neutrality do roku 2050. S tímto záměrem BASF provádí reorganizaci 

a zakládá dvě nové organizace. 

Nově vytvořené oddělení s názvem Net Zero Accelerator se sídlem v německém 

Ludwigshafenu bude mít od 1. ledna 2022 na starost koordinaci průřezových 

projektů týkajících se nízkoemisních výrobních technologií, cirkulární ekonomiky 

a obnovitelných zdrojů. Zpočátku jej bude tvořit přibližně 80 zaměstnanců. Hlavní 

úkol oddělení bude spočívat v realizaci a globální implementaci stávajících 

i budoucích průřezových projektů, jako jsou termochemická recyklace plastů či 

bezemisní pyrolýza metanu. V oblasti obnovitelných zdrojů, jež taktéž spadají 

do působnosti nového oddělení, podnikla BASF v posledních měsících několik 

zásadních kroků: skupina například uzavřela dohodu se společností Vattenfall 

na zakoupení 49,5% podílu na větrné elektrárně Hollandse Kust Zuid 

s předpokládanou celkovou kapacitou 1,5 GW či smlouvu na odběr elektrické 
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energie v objemu 186 MW po dobu 25 let se společností Ørsted z plánované 

pobřežní větrné elektrárny Borkum Riffgrund 3. Vedením oddělení byl pověřen 

Dr. Lars Kissau, jenž se bude zodpovídat přímo předsedovi představenstva 

skupiny BASF. 

Druhý krok podporující transformaci BASF spočívá ve sdružení aktivit v oblasti 

obnovitelných zdrojů do dceřiné společnosti BASF Renewable Energy GmbH 

se sídlem rovněž v Ludwigshafenu. Ta svou činnost zahájí také k 1. lednu 2022. 

Její obchodní aktivity se zaměří na zásobování evropských závodů BASF zelenou 

elektřinou, obchodování s elektřinou na evropských trzích a globální poradenství 

v rámci skupiny. V čele společnosti stane Horatio Evers. 

„V rámci transformace se roční spotřeba elektřiny BASF v Evropě zvýší přibližně 

z 9 terawatthodin z fosilních zdrojů, což je samo o sobě závratné číslo, 

přinejmenším na tří- až čtyřnásobek z obnovitelných zdrojů. Tuto komplexní 

výzvu, jak pro naše závody zajistit dostatečný a stabilní objem energie, bude řešit 

vznikající dceřiná společnost,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel 

společnosti BASF spol. s r.o. v České republice. 

Více o BASF o udržitelném rozvoji ve společnosti BASF se dočtete zde. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 

dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na www.basf.cz.  

https://www.basf.com/cz/cs/who-we-are/sustainability.html
http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/
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