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Tisková zpráva 

Chemický průmysl se dohodl na globálním standardu pro výpočet 
uhlíkové stopy produktu 

◼ BASF podporuje nový standard a je odhodlána dále přispívat k úspěchu 

iniciativy "Společně pro udržitelnost"   

Praha, Česká republika – 29. září 2022 – V rámci iniciativy "Společně pro 

udržitelnost" (TfS - Together for Sustainability) se 37 společností z chemického 

průmyslu, včetně BASF, dohodlo na globálních zásadách pro výpočet uhlíkové 

stopy výrobků (PCF - Product carbon footprints). Uhlíková stopa produktu je 

důležitou informací pro řízení emisí v hodnotovém řetězci. 

Nová směrnice TfS pro výpočet uhlíkové stopy produktu poskytuje specifické 

pokyny pro výpočet emisí chemikálií během celého výrobního procesu. 

Harmonizuje přístupy k výpočtu PCF v celém odvětví a je použitelná pro převážnou 

většinu chemických výrobků. V budoucnu to umožní společnostem v mnoha 

průmyslových odvětvích používajících chemické látky, a na širším trhu, přímo 

porovnávat a posuzovat dopad výrobků na klima. 

"My ve společnosti BASF jsme hrdí na to, že můžeme přispět k této směrnici 

prostřednictvím naší průkopnické práce v oblasti výpočtu a metodiky PCF v 

posledních letech," říká Dr. Christoph Jäkel, viceprezident pro firemní udržitelnost 

ve společnosti BASF. "Tato celooborová dohoda mezi předními světovými výrobci 

chemického a zpracovatelského průmyslu nás posouvá o velký krok blíže k 
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dosažení porovnatelnosti uhlíkové stopy produktu, a tím i rovných podmínek v 

chemickém průmyslu." 

S cílem podpořit standardizaci, společnost BASF otevřeně sdílí svoji PCF metodiku 

výpočtu s dodavateli, zákazníky a ostatními hráči. Tato metodika je v souladu s 

příslušnými normami ISO (ISO 14040, ISO 14044, ISO 14067) a normou pro 

produkty protokolu o skleníkových plynech, přičemž je normativnější a specifičtější 

pro chemický průmysl. Kromě toho, s jasným záměrem umožnit průmyslu provádět 

uhlíkové účetnictví ve velkém měřítku a podporovat transparentnost dat PCF, 

společnost BASF zpřístupňuje své digitální řešení pro výpočet uhlíkové stopy 

produktu na trhu tím, že jej licencuje softwarovým domům. 

V rámci svého závazku k metodické standardizaci má společnost BASF v úmyslu 

dále přispívat k úspěchu iniciativy TfS a plně sladit svou vlastní metodiku výpočtu 

PCF se sektorovým standardem TfS. 

"Společně pro udržitelnost" (TfS) je globální iniciativa vytvořená chemickými 

společnostmi s cílem posoudit, auditovat a zlepšit postupy udržitelnosti v rámci jejich 

globálních dodavatelských řetězců. Program je založen na principech OSN Global 

Compact a Responsible Care® a rozrostl se do globální organizace s regionálním 

zastoupením v Asii, Severní a Jižní Americe. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 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 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 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 http://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 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/

