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Sdělení skupiny NET4GAS a jejích společníků k současné situaci 
na trhu 

 

V Praze dne 17. března 2022: Společnost NET4GAS, s.r.o., průběžně sleduje situaci na trhu, na kterém 
působí. S cílem vybudovat ve skupině NET4GAS finanční odolnost jako rezervu proti případným vnějším 
šokům dozorčí rada společnosti NET4GAS, s.r.o., s podporou společníků okamžitě pozastaví výplatu podílu 
na zisku společníkům, dokud se riziko vnějšího šoku výrazně nesníží. S podporou společníků bude skupina 
NET4GAS nadále vyhodnocovat všechny možnosti, jak podpořit svou finanční odolnost jakožto vlastníka a 
provozovatele kritické infrastruktury v České republice. 
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Společnost NET4GAS, s.r.o., je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zajišťuje svým 
zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím 
své soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravuje kolem 45 miliard m3 zemního plynu ročně. Jako 
středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hraje společnost NET4GAS aktivní roli při propojování 
a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků. Zároveň se podílí 
na vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Více informací najdete 
na www.net4gas.cz. 

Omezení odpovědnosti  

Toto sdělení obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání skupiny 
NET4GAS. Tato výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití výhledové terminologie, včetně výrazů „věří“, 
„odhaduje“, „plánuje“, „předvídá“, „předpokládá“, „očekává“, „zamýšlí“, „má za cíl“, „může“, „usiluje“, „pravděpodobně“, „by“, 
„mohl“, „může mít“, „bude“ nebo „měl by“, nebo v každém případě i jejich záporných forem nebo jiných variant či srovnatelné 
terminologie. Výhledová prohlášení se mohou a často se také skutečně podstatně liší od skutečných výsledků. Podnikání 
skupiny NET4GAS je vystaveno řadě rizik a nejistot, které mohou rovněž způsobit, že se výhledová prohlášení, odhady 
nebo předpovědi budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo které vyplývají z výhledových prohlášení 
obsažených v tomto sdělení. Informace, názory a výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení se vztahují pouze ke 
dni jeho vydání a mohou se bez předchozího upozornění změnit. V důsledku toho by se žádnému výhledovému prohlášení 
neměl přičítat přílišný význam. 

Úvěrový rating nepředstavuje doporučení ke koupi, prodeji nebo držení jakýchkoli cenných papírů a ratingová agentura 
může rating kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit.  

Toto sdělení obsahuje vnitřní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 (nařízení 
o zneužívání trhu). 
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