
 
 

Unicorn dodá Norsku systém pro správu energetických certifikátů 

Praha, 9. července 2019 – Společnost Unicorn zvítězila v otevřeném mezinárodním tendru na 

implementaci IT systému norského registru energetických certifikátů. Unicorn pokračuje 

v nastoupeném trendu rychlého růstu ve Skandinávii a zajistí dodávku již čtvrtého IT systému pro 

energetiku v tomto regionu. 

Předmětem této dodávky je implementace nového registru energetických certifikátů provozovaného 
norským certifikačním orgánem Statnett SF. Cílem je dodat spolehlivou softwarovou platformu, která 
bude efektivně podporovat procesy pokrývající celý životní cyklus energetických certifikátů. 

NECS (Norwegian Energy Certificates System – Norský systém energetických certifikátů) má být 
provozován nejméně 10 let, a proto je velmi důležité, aby bylo dodané řešení robustní a dokázalo se 
vyrovnat s nástupem nových technologií. Systém NECS bude vybudován na platformě Unicorn 
Application Framework, která je určena pro vývoj cloudových aplikací a informačních systémů 
s bohatým uživatelským rozhraním pro všechny typy zařízení, založených na progresivních webových 
technologiích. 

„Statnett se pyšní dodávkami vysoce spolehlivých služeb orientovaných na zákazníka – a náš 
certifikační systém není výjimkou. Stávající systém dosáhl konce své životnosti, a tak vkládáme důvěru 
ve společnost Unicorn, která nám dodá systém nové generace. Společnost Unicorn Systems jsme 
zvolili, protože v tvrdé konkurenci předložila nejlepší popis celkového řešení. Navíc máme s Unicorn 
Systems dobré zkušenosti z předcházejících projektů. Nový systém umožní našim zákazníkům 
modernější interakce, komunikaci mezi počítači bez zásahu operátora a přizpůsobení sestav a dalších 
prvků specifickým potřebám jednotlivých zákazníků. Jedním z důležitých cílů je také vyšší výkon. 
Těšíme se, že nové řešení nabídneme svým zákazníkům již v létě 2020.“ řekl Ole Jacob Høyland, 
Director Market Operations. 

„Certifikace elektřiny je jedním z mechanismů umožňujících přechod evropského kontinentu k výrobě 
elektřiny z trvale udržitelných zdrojů energie. Norsko je zdaleka největším producentem certifikátů o 
původu elektrické energie v Evropě a Unicorn je opravdu hrdý, že získal zakázku na implementaci IT 
řešení pokrývajícího norský trh. Naším cílem je dodat perfektní řešení, které bude připraveno na další 
růst a stane se novým standardem v celém odvětví.“ řekl Jan Konrád, Chief Commercial Officer. 

O energetických certifikátech 

Elektřina se vyrábí z různých zdrojů a zákazníkům je dodávána prostřednictvím elektrifikační sítě. 
Z povahy věci není možné určit konkrétní zdroj elektřiny, kterou odebíráte. Energetický certifikát 
představuje elektronický dokument vydávaný pro každou 1 MWh vyrobené energie jako doklad jejího 
původu. 

Energetické certifikáty umožňují zavádění různých programů podpory obnovitelné energie, ať již 
dobrovolných (zelená energie a zelené štítky) nebo povinných (například mandatorní dodávky či 
normy pro skladbu portfolia). Za proces certifikace energie je odpovědný certifikační orgán. 

Norský certifikační orgán – Statnett SF – podporuje dva programy: European Guarantees of Origins 
(Evropské garance původu), což je dobrovolný program vydávající osvědčení, že je odebraná energie 



 
 
z certifikovaného zdroje, a Elcertificates, což je povinný program zavedený v Norsku a Švédsku na 
podporu nově budovaných certifikovaných zdrojů energie. 

O Unicornu 

Unicorn je skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a 
informačních a komunikačních technologií. Od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům 
konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických 
produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Významnou 
součástí skupiny Unicorn je Unicorn Systems, Unicorn College a Plus4U. Další informace o Unicornu 
jsou k dispozici na webových stránkách https://unicorn.com. 
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