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Zpráva o udržitelném rozvoji Bochemie 2019
Jako lídr v oboru si uvědomujeme, že naší aktivitou zasahujeme do společnosti i životního prostředí, a cítíme vůči
oběma značný závazek. Logickým vyústěním našeho zaměření na ochranu životního prostředí je zapojení firmy do
programu Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care (od roku 1997). Jedná se o celosvětovou dobrovolnou
iniciativu chemického průmyslu zaměřenou na udržitelný rozvoj zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení,
přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii
koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu
(CEFIC) a u nás Svazem chemického průmyslu České republiky.
Dlouhodobým snižováním uhlíkové stopy přispíváme k ochraně klimatu a omezení zátěže planety emisemi vedoucími
ke skleníkovému efektu.
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I když dochází k pravidelnému snižování povolených limitů na jednotlivé znečišťující látky, nebylo v roce 2019
zaznamenáno překročení emisních limitů.
V průběhu celého výrobního procesu dlouhodobě klademe důraz na kontinuální snižování odpadů. Díky našim
cílevědomým aktivitám a projektům na snižování odpadů, které se zaměřují mj. na lepší výtěžnost vstupních surovin,
a také měnicí se struktuře produkovaného sortimentu, se podařilo produkci odpadů v roce 2019 opět snížit.
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Produkce odpadů (v %) na tunu výrobku
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Důležitou součástí udržitelného rozvoje je hospodaření s vodou. Účinnými zásahy do procesu výroby se nám daří
postupně snižovat spotřebu vody na jednotku produkce.

O Bochemii
Bochemie a.s. buduje své know-how již více než 115 let. S kontinuální dlouhodobou podporou vlastního výzkumu a
vývoje se stala nejen předním výrobcem moderních značkových chemických specialit, ale zejména inovátorem se
silnou inovační strategií orientovanou na uvádění unikátních, chytrých, efektivních a ekologicky vstřícných produktů a
řešení napříč průmyslovými odvětvími na evropský i globální trh.
Bochemie a.s. má více než 60letou zkušenost v oblasti výroby materiálů pro alkalické Ni-Cd akumulátory pro
průmyslové využití. Dnes tato produktová skupina dosahuje 60% podíl na tržbách společnosti a dále se rozvíjí. V
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minulém roce se stala součástí Bochemie německá společnost GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH,
světově významný hráč na poli průmyslových Ni-Cd baterií. Akumulátorové hmoty z Bohumína a následně
průmyslové baterie ze Zwickau tvoří spolehlivé záložní zdroje energie v takových strategických oblastech, jako jsou
rafinerie včetně ropných plošin, telekomunikace, doprava, obnovitelné zdroje energie, bezpečnostní systémy,
nouzová osvětlení, záložní generátory v nemocnicích, UPS systémy apod. Tuto oblast hodlá Bochemie posilovat i do
budoucna.
Celosvětově je firma také úspěšná v oblasti odokujování dlouhých nerezových produktů, výrobek Feropur™ je
základem unikátní technologie moření nerezových ocelí a slitin v redukční tavenině. Další významnou značkou
Bochemie je Bochemit - impregnační přípravky chránicí dřevo proti škůdcům. Prodeje těchto výrobků trvale rostou
jak u nás, tak na evropských trzích. Nedílnou součástí výrobního programu je i výroba dezinfekčních a čisticích
prostředků pro smluvní partnery.
Celá skupina, do které kromě společností Bochemie a.s a GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH patří i
Bochemie Slovakia, s.r.o a Bochemie PL Sp. z o.o., zaměstnává téměř 400 zaměstnanců. Plánované tržby pro rok 2020
by měly dosáhnout výše 1,2 mld. Kč, nepředpokládají však propady globálních trhů v oblasti ukládání energií a výroby
nerezových ocelí.
Více na www.bochemie.cz.

