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Skanska podepsala se společností PwC nájemní
smlouvu, na jejímž základě PwC přesune své sídlo do
budovy City Green Court v Praze
PwC Česká republika (PwC) uzavřela se společností Skanska nájemní
smlouvu v budově City Green Court, která jako první kancelářská budova
v České republice získala precertifikaci LEED Platinum. PwC přesune své
působiště z Prahy 2 do nových prostor v zavedené kancelářské čtvrti Praha
4 – Pankrác. Společnost si zde od začátku roku 2013 pronajme zhruba
12 000 metrů čtverečních prvotřídních kancelářských prostor.
PwC přesune své sídlo do kancelářské čtvrti Pankrác a poskytne svému více
než 800člennému týmu skvělé pracovní prostředí v zelených a flexibilních
kancelářích. Pro společnost PwC jako zodpovědného zaměstnavatele je
důležité vytvořit prosvětlený a otevřený kancelářský prostor, v němž je
věnována maximální pozornost aspektům udržitelnosti.
“Přesun do budovy City Green Court podpoří strategii PwC růst na českém
trhu a jít příkladem jako zodpovědná firma. Získáme o 50 % více moderních
kancelářských prostor na místě, které je atraktivní pro současné i budoucí
zaměstnance. Zvlášť si vážím toho, že se společností Skanska sdílíme
stejné hodnoty ohledně zodpovědného chování společnosti – nové ústředí
PwC bude mít nejvyšší rating z hlediska udržitelnosti v Česku,“ říká Jiří
Moser, Managing Partner, PwC Česká republika.
„PwC je vedoucím příkladem společnosti, která vnímá hodnotu udržitelných
kancelářských řešení. Vážíme si toho, že ji můžeme přivítat jako prvního
nájemce budovy City Green Court,“ říká Britta Cesar, výkonná ředitelka
Skanska Property Czech Republic, a dodává: „Zakládáme si na našem
pevném partnerství se společností PwC, se kterou sdílíme společný důraz
na sociální zodpovědnost firem.“
Po akvizici na jaře roku 2010 byl původní návrh budovy City Green Court od
newyorského architektonického studia Richard Meier & Partners upraven v
souladu s požadavky společnosti Skanska za účelem dosažení nejvyšší
úrovně certifikace LEED. City Green Court se právě staví v zavedené
obchodní čtvrti Praha 4 – Pankrác s výbornou dostupností a širokou škálou
služeb a občanské vybavenosti v okolí. Osmipodlažní budova nabídne
přibližně 16 300 m² celkové hrubé pronajímatelné kancelářské plochy
uspořádané okolo impozantního atria.
Cílem společnosti Skanska je přispět k udržitelnému rozvoji výstavbou
nejmodernějších kancelářských budov, které využívají inovativní stavební
řešení, materiály a procesy. Všechny kancelářské budovy Skanska v Evropě
budou certifikovány nezávislými třetími stranami, což je zárukou vysoké
úrovně standardu a komfortu pro uživatele. Všechny chystané projekty

společnosti Skanska Property Czech Republic budou usilovat o nejvyšší
úroveň certifikace LEED – Platinum.
Skanska Commercial Development Europe je jednou ze 14 obchodních jednotek
ve skupině Skanska. Svou činnost zaměřuje především na stavební a developerské
aktivity administrativních budov. Soustřeďuje se na development v hlavních
metropolitních oblastech České republiky, Maďarska a Polska. Skanska Commercial
Development Europe je rozdělena do tří lokálních společností: Skanska Property
Czech Republic, Skanska Property Hungary a Skanska Property Poland.
Skanska Property Czech Republic, s.r.o. (www.skanska.cz/property) je na
českém trhu aktivní od roku 1997 a v Praze realizovala řadu administrativních budov
a obchodních prostor. Společnost aktuálně buduje na pražském Pankráci svůj
kancelářský projekt City Green Court (www.skanska.cz/citygreencourt), který získal
jako první kancelářský projekt v České republice a první kancelářský projekt
společnosti Skanska v Evropě precertifikaci LEED Platinum, což je nejvyšší možná
úroveň nejnovější verze systému LEED.
PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby zaměřené na
jednotlivá odvětví s cílem získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání
pro klienty a jejich vlastníky. Více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích napříč
naší sítí sdílí své myšlení, zkušenosti a řešení pro vývoj neotřelých pohledů na
problémy a praktických rad.
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