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Unicorn vytváří nový systém pro řízení obchodu plynové přepravní soustavy v ČR 

Praha | 26. března 2020 - Společnost Unicorn zvítězila ve výběrovém řízení na implementaci komplexního IT 
systému pro obchodní řízení přepravní soustavy plynu v ČR. Výběrové řízení vypsala společnost NET4GAS, která 
je provozovatelem přepravní soustavy plynu a držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České 
republice. Společnost Unicorn Systems uspěla ve výběrovém řízení s nabídkou, která byla postavena 
na prověřeném energetickém produktu Lancelot. 

Robustní informační systém zajistí pro potřeby NET4GAS mj. následující klíčové oblasti: 

• Automatizace obchodních a technických procesů v přepravní soustavě plynu České republiky, 

• Flexibilní a automatizovaná komunikace mezi provozovatelem přepravní soustavy, ostatními účastníky trhu 
(zejména domácími i zahraničními obchodníky, zásobníky plynu, provozovateli distribučních soustav či 
zahraničními provozovateli plynových přepravních soustav) a autoritami (např. operátory trhu) 

• Naplnění požadavků evropské legislativy v oblasti plynárenství 

 

„Společnost Unicorn tímto vítězstvím opět potvrzuje svoji pevnou pozici spolehlivého partnera a důvěryhodného 
dodavatele IT řešení pro energetiku. Po dokončení projektu budou produkty Unicornu kompletně pokrývat veškeré 
obchodní procesy spojené s řízením přenosových soustav – v elektřině s produktem Damas a v plynu s produktem 
Lancelot,“ říká Jan Konrád, obchodní ředitel Unicorn Systems. 

Předmětem implementačního projektu je rovněž splnění náročných bezpečnostních požadavků a integrace s 
ostatními informačními systémy NET4GAS. Dodávka nezahrnuje jen systém samotný, ale i následný servis, 
provoz a rozvoj po dobu 10 let, a to v režimu 24/7/365, který je pro tyto kritické procesy nezbytný. 

O NET4GAS 

Společnost NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. NET4GAS 
provozuje plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce více než 3 
800 km. Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu). 
Zároveň provozuje tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na 
rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu. Společnost NET4GAS je členem Českého plynárenského svazu, 
mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz a zaměstnává více než 500 
zaměstnanců. Společnost NET4GAS je plně vlastněna společností NET4GAS Holdings, s.r.o., která je v držení 
konsorcia společností Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. (50 %) a Borealis Novus Parent B.V. (50 %). Více 
informací o NET4GAS je k dispozici na webových stránkách https://www.net4gas.cz/. 

O Unicornu 

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti 
informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu 
přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a 
rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme 
zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na 
robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky, a hlavně pro lidi. 
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Pro více informací, prosím, kontaktujte:  

Zuzana Dietrichová     Lucie Peřinová 
Marketing Director | Unicorn Systems   Senior Account Manager | Move up, s.r.o 
Zuzana.Dietrichova@unicorn.com   Lucie.Perinova@moveup.cz  
tel.: +420 721 780 146     tel.: +420 777 728 090 
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