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Společnost Grinity, přední hráč v segmen-
tu technického a stavebního poradenství, 
navazuje na úspěšnou historii svého pů-
sobení na trzích v ČR a na Slovensku jako 
Arcadis Czech Republic a rozšiřuje spek-
trum svých služeb v oblasti udržitelnosti 
a technického poradenství o možnost ener-
getické optimalizace existujících budov. 
Experti Grinity tak reagují na intenzivní po-
ptávku po zefektivnění a zlevnění provozu 
nemovitostí tváří v tvář měnícím se cenám 
energií na evropských trzích. Realizací byl 
pověřen samostatný specializovaný tým, 
jehož členové mají na poli optimalizací bu-
dov v rámci již dříve poskytovaných služeb 
dlouholeté know-how. Jak probíhá audit bu-
dov, jakými opatřeními investičního i nein-
vestičního rázu lze dosáhnout úspor a s ja-
kou účinností a návratností lze počítat? 
O tom hovoříme s ředitelem Grinity Pavlem 

Čermákem, Sector Leaderem Sustainability 
Lenkou Matějíčkovou a Sector Leaderem 
Commercial Developers Jakubem Pavelkou. 

Letošní rok byl v řadě směrů turbulentní. 
Navíc jste procházeli zásadní reorganizací 
vašeho byznysu. Jak se vám dařilo zvlád-
nout náročnou transformaci a zároveň uspo-
kojit sílící poptávku po specializovaném po-
radenství?      
PČ: První polovina roku 2022 byla pro nás ve 
znamení transformace na novou společnost 
a jejího uvedení na trh. Poté, co se skupina 
Arcadis rozhodla ukončit činnost v České re-
publice a na Slovensku, dohodlo se tuzemské 
vedení na manažerském odkupu dceřiné spo-
lečnosti. Převzali jsme celé domácí klientské 
a projektové portfolio a již v průběhu transfor-
mace našim partnerům i klientům poskytova-
li servis v plném rozsahu a kvalitě. Do nově 

vzniklé společnosti přešel celý náš sehraný 
expertní tým s více než sto členy, který nadále 
sídlí v kancelářích v Praze a v Bratislavě. Vlastní 
management nám umožnuje daleko pružněji 
reagovat na změny na trhu a na potřeby našich 
zákazníků. V současné době, kdy je transfor-
mace úspěšně ukončena, se tak plně soustře-
díme na růst obchodních aktivit a na rozšiřování 
nabídky o nové služby. Naším cílem je upevnit 
své postavení jednoho z největších stavebně-
-technických poradců v ČR a na Slovensku 
a současně pokračovat v rozvoji významných 
projektů v rámci celé Evropy i mimo ni.

Společnost Grinity je v oboru stavebně-
-technického poradenství a udržitelnosti líd-
rem. V reakci na otřesy na trzích s energiemi 
rozšířila nově své portfolio o službu energe-
tické optimalizace stávajících nemovitostí…
PČ: V našem týmu máme skvělé stavební, ale 

ENERGETICKOU OPTIMALIZACÍ budovy
lze snížit provozní náklady až o 40 % 

Pavel Čermák,
CEO společnosti Grinity

Lenka Matějíčková,
Sector Leader Sustainability, Grinity

Jakub Pavelka,
Sector Leader Commercial Developers, Grinity
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Grinity, a leading player in the technical 
and construction consultancy segment, is 
following in the footsteps of its successful 
history on the Czech and Slovak markets as 
Arcadis Czech Republic and expanding the 
spectrum of its sustainability and technical 
consultancy services to include the oppor-
tunity for the energy optimization of exist-
ing buildings. Thus, Grinity‘s experts are 
responding to the intense demand for more 
effi  cient and cheaper property operations 
in the face of changing energy prices on 
European markets. The implementation was 
entrusted to a separate specialized team, 
whose members have long-term experience 
in the fi eld of building optimization as part 
of the previously provided services. How are 
buildings audited, through what investment 
and non-investment measures can savings 

be achieved and what effi  ciency, and re-
turn can be expected? We discussed this 
with the Grinity CEO Pavel Čermák, Sector 
Leader Sustainability Lenka Matějíčková 
and Sector Leader Commercial Developers 
Jakub Pavelka. 

This year was turbulent in several ways. 
What’s more, you have gone through a ma-
jor business reorganization. How did you 
manage a challenging transformation while 
meeting the growing demand for specialized 
advice?      
PČ: For us, the fi rst half of 2022 was marked 
by our transformation into the new company 
and its launch on the market. After the Arcadis 
group decided to conclude its activities in the 
Czech Republic and Slovakia, the local leader-
ship agreed on the management buy-out of the 

company. We took over the entire domestic cli-
ent and project portfolio and have already pro-
vided our partners and clients with full scope 
and quality services during the transformation. 
Our well-coordinated team of experts, with over 
100 members, which continues to be based in 
offi  ces in Prague and Bratislava, came over to 
the newly established company. Our in-house 
management allows us to react much more fl ex-
ibly to changes on the market and the clients´ 
needs. Now that the transformation has been 
successfully completed, we are entirely focused 
on the growth of our business activities and the 
expanding our off er to include new services. Our 
goal is to maintain our position as one of the 
most signifi cant construction/technical consul-
tants in the Czech Republic and Slovakia, while 
simultaneously continuing to develop essential 
projects throughout Europe and beyond.

 OPERATING EXPENSES can be lowered by up to 
40 % through building energy optimization

Amazon Kojetín (184,000 m2) – the most advanced robotic distribution centre in CR with BREEAM Excellent certifi cation 
Developer/Investor: Panattoni/Accolade ■ Shadow design, Cost Management, Technical advisory and BREEAM certifi cation: Grinity
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i strojní a technologické inženýry, kteří mají zku-
šenosti ze stovek realizovaných objektů – sází-
me tedy na toto obrovské stavebně-technické 
know-how. V rámci naší standardní činnosti jsme 
přítomni u všech fází životního cyklu budov: od 
designu, přes výstavbu a řízení projektu, až po 
uvedení do provozu a následný prodej. Pro in-
vestory zajišťujeme v průběhu akvizičního pro-
cesu i technická due diligence, tj. analýzy tech-
nického stavu nemovitosti, energetické efektivi-
ty, kvality provozu i předpokládaných investic. Už 
ve fázi projektování a certifi kací vytváříme navíc 
také energetické 3D modely budov a navrhuje-
me opatření směřující k udržitelnému a efektiv-
nímu provozu. Logickým vyústěním těchto aktivit 
bylo nabídnout našim stávajícím i novým klien-
tům službu energetické optimalizace také u stá-
vajících budov. Na rostoucí poptávku odpovídá-
me založením specializovaného interního týmu, 
který sdílí zkušenosti napříč celou společností, 
ale věnuje se výhradně této nové službě.

Jak konkrétně proces energetické optimali-
zace nemovitosti probíhá? 
JP, LM: Prvním krokem je prohlídka s následující 

důkladnou analýzou nemovitosti včetně sběru 
dat z reálných odečtů spotřeby veškerých energií 
a médií. Následně vytváříme energetický 3D mo-
del budovy, díky němuž jsme schopni v reálném 
čase přesně defi novat, kde a jakým způsobem 
dochází k úniku a plýtvání energiemi. Tak zjistí-
me, zda je budova správně provozovaná a jaký 
je potenciál úspor. Už v rámci modelu lze navíc 
testovat nová nastavení technologií či uvažova-
ná investiční opatření a ověřovat jejich efektivitu. 
Po konzultaci s klientem pak doporučíme několik 
možných scénářů optimalizace, včetně předpo-
kládané investice a její návratnosti. Vždy se sna-
žíme kombinovat krátkodobá režimová opatření, 
která nevyžadují vyšší náklady, se střednědobý-
mi, investičně náročnějšími, která ale přinášejí 
výraznější úspory. Následně zajišťujeme rov-
něž dohled při realizaci a díky 3D simulačnímu 
modelu můžeme účinnost realizovaných řešení 
opět efektivně sledovat a vyhodnocovat. 

Pro jaký typ nemovitostí je služba energetic-
ké optimalizace nejčastěji poptávána? Jedná 
se pouze o komerční budovy, nebo vnímáte 
zájem také o zefektivnění bytových domů?

LM: Energeticky optimalizovat lze jakékoliv ob-
jekty, tedy i rezidenční, obchodní, hotelové nebo 
také průmyslové nemovitosti. Majoritu našich za-
kázek tvoří administrativní budovy, kde je hned 
po výrobních podnicích potenciál úspor zpravi-
dla nejvýraznější.

Jak ovlivní míru úspory stáří budovy? 
JP, LM: Rozhodující je vždy kombinace několika 
faktorů: stáří, technologického vybavení, tepelně 
technických parametrů obvodových konstrukcí 
a kvality provozu. Budovu vnímáme vždy jako 
celek a v širším kontextu. Obvykle platí, že čím 
starší budovy, tím mají zastaralejší technické vy-
bavení a tím větších úspor lze tudíž dosáhnout 
vhodnými investičními opatřeními. Pokud se jed-
ná o objekt, který je morálně i technicky zastara-
lý, je namístě repase či výměna technologických 
celků nebo jejich částí. 

Zmínili jste investiční a režimová opatření. 
Co si lze pod těmito pojmy představit? 
LM: K režimovým, nebo také neinvestičním opat-
řením, která mohou majitelé v budovách zavést, 
patří například efektivnější nastavení provozního 
harmonogramu velkých technologických celků 
v závislosti na obsazenosti objektu. To znamená, 
že systémy vytápění, chlazení i větrání jsou v pl-
ném provozu pouze v pracovní době, přes noc 
probíhá temperace, nebo noční předchlazování, 
a večer i o víkendech dochází k útlumu techno-
logií. Dalším může být omezení osvětlení budov 
během noci. V neposlední řadě lze energetickou 
náročnost výrazně snížit osazením měřicí tech-
niky pro jednotlivé funkční jednotky, protože ná-
jemci budou mít v ruce nástroj, který jim umožní 
ovlivnit vlastní spotřebu energie. Těmito kroky 
lze někdy dokonce uspořit až 20 % nákladů.
JP: Investiční opatření, vyžadující zásahy do tech-
nického vybavení, jsou fi nančně náročnější, o to 
větší úsporu ale přinesou. Může se jednat o re-
konstrukce/refi t vzduchotechniky, modernizaci 
systémů osvětlení, případně o stavební úpravy 
v podobě renovace fasád nebo zateplení objek-
tu. K často realizovaným opatřením patří výměna 

Centrála společnosti Generali, Praha 4 – Pankrác ■ Komplexní poradenství  v oblasti udržitelnosti, optimalizace provozu
a zefektivnění stavebně-technických parametrů komplexu budov v souladu s parametry ESG: Grinity
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Grinity is a leader in the fi eld of construction 
and technical consultancy and sustainabil-
ity. In response to the turmoil on the energy 
markets, it has expanded its portfolio to in-
clude an energy optimization service for ex-
isting properties…
PČ: We have great civil engineers in our team, as 
well as mechanical and technological engineers, 
who have experience from hundreds of con-
structed buildings, so we have bet on this wide 
construction/technical know-how. As part of our 
standard activities, we are present at all stages of 
the buildings life cycle: from the Design, construc-
tion, and Project Management to putting them 
into operation and their subsequent sale. We also 
provide Technical Due Diligence for investors dur-
ing the acquisition process, i.e., an analysis of the 
technical state of the property, energy effi  ciency, 
quality of operation and anticipated investments. 
In the early design and certifi cation stage, we also 
create 3D energy models of buildings and pro-
pose measures leading to sustainable and effi  -
cient operations. The logical outcome of these ac-
tivities was to off er our existing and new clients an 
energy optimization service also for existing build-
ings. We have responded to the growing demand 
by establishing a specialized internal team that 
shares experience throughout the entire company 
but is dedicated exclusively to this new service.

How specifi cally does the process of energy 
optimization of the property take place? 
JP, LM: The fi rst step is an inspection with the 
subsequent thorough analysis of the property, in-
cluding the collecting data from actual readings 
of all energy and utility consumption. We then 
create a 3D energy model of the building, which 
allows us to defi ne precisely where and how en-
ergy leakage and waste occur in real-time. That 
is how we determine if the building is operating 
correctly and what the potential for savings is. In 
addition, new technology settings or investment 
measures under consideration can be tested, 
and their eff ectiveness verifi ed as part of the 
model. After consulting with the client, we rec-

ommend several possible optimization scenar-
ios, including the expected investment and its 
return. We always try to combine short-term re-
gime measures that do not require higher costs 
with medium-term, more investment-intensive 
ones, which bring more signifi cant savings. Our 
team also subsequently provides supervision 
during the implementation, and thanks to the 3D 
simulation model, we can again eff ectively moni-
tor and evaluate the eff ectiveness of the imple-
mented solutions. 

For which type of property is the energy op-
timization service most often requested? 
Are they only commercial buildings, or do 
you also see interest in making blocks of 
fl ats more effi  cient?
LM: Any building can have its energy-optimized, 
thus also residential, retail, hotel or even industrial 
properties. Most of our projects are offi  ce build-
ings, where the savings potential is usually the 
most signifi cant after manufacturing companies.

How does the age of the building infl uence 
the amount of savings? 
JP, LM: A combination of several factors is always 
decisive: the age, technological facilities, thermal 
technical parameters of the perimeter construc-
tion, and the quality of operations. We always 

perceive the building as a whole and in a broader 
context. Usually, the older buildings are, the more 
outdated the technical equipment is, and the 
greater the savings appropriate investment mea-
sures can achieve.If a building that is morally and 
technically obsolete, the overhaul or replacement 
of technological units or their parts is required. 

You mentioned investment and regime mea-
sures. What can be understood by these 
terms? 
LM: The regime or non-investment measures 
that building owners can implement include, for 
example, a more effi  cient confi guration of the 
operating schedule of large technological units 
depending on the occupancy of the building. 
This means that heating, cooling, and ventilation 
systems are only in full operation during working 
hours, while overnight, the temperature is re-
duced, or the building is pre-cooled, and in the 
evening and on weekends, the technologies are 
dampened. Another can be the limitation of the 
lighting of buildings during the night. Finally, the 
energy intensity can be signifi cantly reduced by 
the fi tting of measuring equipment for individual 
functional units because tenants will have a tool 
in hand that will allow them to infl uence their own 
energy consumption. These steps can some-
times even save up to 20 % of the expenses.

Roztyly Plaza, Prague 4 – Pankrác (under construction) ■ Developer: Passerinvest Group
Project Management, Cost Management and Technical advisory: Grinity
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starých ventilátorů za nové s EC motory, tak aby 
bylo možno regulovat intenzitu větrání. Stále více 
majitelů zvažuje instalaci alternativních zdrojů 
energie jako tepelná čerpadla a fotovoltaika.
LM: S požadavkem na instalaci tepelných čer-
padel se setkáváme v posledním roce také 
u nových administrativních projektů nebo při 
rekonstrukcích kancelářských budov, kde jsou 
instalována namísto centrálního zásobování 
teplem nebo plynových kotlů. U průmyslových 
nemovitostí nejčastěji řešíme, zda instalovat na 
střechy fotovoltaické panely. Efektivitu ovlivní 
také sklon a umístění panelů, a podstatná je 
i skutečnost, zda je možno je připojit do sítě. 
Dokážeme rovněž efektivně propojit odpadní 
teplo z výrobních technologií, které je poté vy-
užíváno pro vytápění prostor. U kancelářských 
vestaveb pak doporučujeme instalaci venkov-
ních žaluzií, které slouží v létě i v zimě při správ-
ném užívání jako nečekaně efektivní tepelná 
izolace. V bytových domech se naše doporuče-
ní týkají vedle stavebních úprav také například 
využití vhodného systému řízené ventilace a in-
stalace účinnějších LED svítidel.

Jaká je obecně efektivita navrhovaných opat-
ření a jak rychlá je návratnost investice? 

JP: Kombinací režimových a investičních opat-
ření lze dosáhnout snížení provozních nákla-
dů o 10–40 %. Návratnost se může pohybovat 
v závislosti na konkrétním řešení od okamžitých 
přímých úspor v případě neinvestičních opatření 
až po 10 let, je ale ovlivněna i aktuální situací na 
trhu. Ve chvíli, kdy ceny energií výrazně vzrostly, 
doba návratnosti investice se významně zkracu-
je. To je také jedním z důvodů, proč v poslední 
době velmi citelně sílí poptávka po naší službě 
energetické optimalizace. 

Od jaké klientely registrujete největší zájem 
o proces energetické optimalizace?
PČ, LM: Zájem vnímáme ze strany developerů 
a majitelů novostaveb i starších budov. O posou-
zení energetické náročnosti nemovitosti včetně 
návrhu možných úsporných opatření a jejich ná-
kladnosti se zajímají také investoři v rámci akvi-
zic. Ti všichni si dnes naléhavě uvědomují, že 
pokud chtějí mít jistotu, že jejich portfolio zůsta-
ne do budoucna udržitelné a budovy si zachovají 
svoji hodnotu a pronajímatelnost, musí maxi-
málně zefektivnit jejich provoz. O energetických 
úsporách se hovoří již řadu let, ale teprve letos 
se v důsledku dramatického zvýšení cen ener-
gií staly skutečně zásadním tématem. A mění se 

i pohled nájemců, kteří čím dál častěji vyvíjejí tlak 
na vlastníky nemovitostí, aby optimalizovali spo-
třebu energií ve svých objektech. 

Grinity dnes nabízí široké portfolio služeb. 
Můžete připomenout i některé z budov, na 
kterých nyní pracujete? 
PČ, JP: Aktuálně pracujeme na několika pro-
jektech pro společnosti Passerinvest Group, 
Kooperativa Vienna Insurance Group a Generali 
Real Estate. Významnými klienty Grinity z řad 
developerů a investorů administrativních bu-
dov jsou také například Penta Real Estate, Mint 
Investments nebo Finep. Pro Českou spořitelnu 
jsme ve spolupráci s projektantem optimalizovali 
její budoucí centrálu v komplexu Smíchov City – 
Jih, což je jeden z největších připravovaných 
projektů současnosti. V rezidenčním sektoru 
bych rád vyzdvihl investiční společnost Zeitgeist, 
která rozvíjí řadu projektů nájemního bydlení ne-
jenom v České republice.  
LM: V sektoru industriálních nemovitostí našich 
služeb využívají prakticky všichni významní de-
velopeři, kteří působí na českém a slovenském 
trhu, především Panattoni, Accolade, Prologis, 
P3, GLP, Contera, Arete, VGP a další.
PČ: Podporujeme naše klienty na významných 
projektech širokou škálou služeb technického 
poradenství a nově tedy i poradenstvím energe-
tické optimalizace budov.

Aktivity společnosti se ale neomezují pouze 
na tuzemský trh… 
LM: Grinity působí vedle Evropy i v některých 
exotických destinacích. Ve Spojených arabských 
emirátech jsme se například podíleli na projek-
tu skupiny luxusních hotelových rezortů v rámci 
projektu Red Sea, který je zajímavý tím, že má 
fungovat jako ostrovní systém. Veškeré energie 
bude tedy generovat obrovská fotovoltaická 
elektrárna a chlazení v nočním čase zajistí vel-
ké zásobníky chladu. Naším úkolem byla práce 
na certifi kaci LEED a optimalizace energetic-
ké náročnosti jednotlivých hotelů, bungalovů 
i apartmánů. 

Budoucí nová centrála České spořitelny v komplexu Smíchov City – Jih ■ Energetická optimalizace: Grinity
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JP: Investment measures requiring interventions 
in the technical equipment are more expensive, 
but they bring more savings. It can be the recon-
struction or refi t of the ventilation, modernization 
of lighting systems, or construction modifi cations 
in the form of the renovation of façades or insula-
tion of the building. The frequently implemented 
measures include replacing old fans with new 
EC motors so that it is possible to regulate the 
ventilation intensity. More and more owners are 
considering installing alternative energy sources 
such as heat pumps and photovoltaics.
LM: We have also encountered requests to in-
stall heat pumps in the last year in new offi  ce 
projects or during the reconstruction of offi  ce 
buildings, where they are installed instead of 
the central heat supply or gas boilers. We often 
resolve whether to install photovoltaic panels on 
roofs for industrial properties. The gradient and 
placement of the panels will also aff ect the effi  -
ciency as well as whether they can be connected 
to the network. We can also effi  ciently connect 
waste heat from production technologies, which 
is then used for heating the spaces. For offi  ce 
buildings, we recommend the installation of out-
door blinds, which are used in summer and win-
ter as unexpectedly effi  cient thermal insulation 
when used correctly. In residential buildings, our 
recommendations concern the use of a suitable 
controlled ventilation system and the installa-
tion of more effi  cient LED lighting, in addition to 
building modifi cations.

What is the general eff ectiveness of the pro-
posed measures, and how fast is the return 
on the investment? 
JP: Through a combination of regime and invest-
ment measures, operating costs can be reduced 
by 10–40 %. The return may range from immedi-
ate direct savings in the case of non-investment 
measures to 10 years, depending on the specifi c 
solution, but is also aff ected by the current market 
situation. At a time when energy prices have in-
creased signifi cantly, the return on the investment 
is signifi cantly shortened. This is also one of the 

reasons why lately the demand for our energy op-
timization service has been increasing noticeably. 

From which clients do you register the great-
est interest in energy optimization?
PČ, LM: We have seen interest from developers 
and owners of both new and older buildings. As 
part of acquisitions, investors are also interested 
in assessing the property’s energy performance, 
including the design of possible optimization 
measures and their cost. They are all urgently 
aware that if they want to be sure that their port-
folio will remain sustainable in the future and that 
the buildings will retain their value and leasability, 
they must make their operations as effi  cient as 
possible. Energy savings have been discussed for 
many years, but only this year, due to the dramatic 
increase in energy prices, have they become an 
essential theme. And the perspective of tenants 
is also changing. They are increasingly exerting 
pressure on property owners to optimize energy 
consumption in their buildings. 

Grinity off ers a wide portfolio of services. 
Can you also mention some of the projects 
you are currently working on? 
PČ, JP: We are currently working on several proj-
ects for Passerinvest Group, Kooperativa Vienna 
Insurance Group and Generali Real Estate. Penta 
Real Estate, Mint Investments and Finep are also 
among Grinity’s major clients from the ranks of 
developers and investors of offi  ce buildings. For 

Česká spořitelna, in cooperation with the de-
signer, we have optimized its future headquarters 
in the Smíchov City – Jih complex, which is one 
of the most signifi cant projects currently under 
preparation. In the residential sector, I would like 
to highlight the investment company Zeitgeist, 
which is developing a number of rental housing 
projects in the Czech Republic and beyond.  
LM: In the industrial real estate sector, practical-
ly all the major developers who operate on the 
Czech and Slovak markets use our services, es-
pecially Panattoni, Accolade, Prologis, P3, GLP, 
Contera, Arete, VGP and others.
PČ: We support our clients on important projects 
with a wide range of technical consulting ser-
vices and, therefore, now also with the building 
energy optimization advisory.

The company’s activities, however, are not 
limited to just the domestic market… 
LM: In addition to Europe, Grinity operates in 
some exotic destinations. In the United Arab 
Emirates, we participated, for example, in 
a project for a group of luxury hotel resorts as 
part of the Red Sea project, which is interesting 
because it is supposed to function as an island 
system. Thus, all the energy will be generated by 
a huge photovoltaic power plant, and large cold 
boxes will provide cooling at night time. Our task 
was to work on LEED certifi cation and the opti-
mizethe energy performance of individual hotels, 
bungalows and apartments.

Red See, United Arab Emirates ■ The group of luxury hotel resorts is supposed to function as an island system. All the 
energy will be generated by a huge photovoltaic power plant and large coldboxes will provide cooling at night time 
Advisory in the optimalisation and certifi cation proces: Grinity
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