
Stavíme, bydlíme...

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření

Nemáte na 
účtu peníze a 
sháníte byd-
lení? Nezou-
fejte, protože 
určitě nejste 
v takové situa-
ci sami.

Málokdo má 
na účtu tolik 
peněz, aby si 
mohl pořídit 
nový byt či 
dům, aniž by 
přitom musel 
využít někte-
rou z možnos-
tí fi nancování 
bydlení. Mezi 
nejrozšířenější nástroje fi nancování 
bydlení patří hypotéky na bydlení a 
stavební spoření.

Hypotéky na bydlení jsou vyhle-
dávaným bankovním produktem, 
neboť se jedná o velmi snadný způ-
sob, jak získat během krátké doby 
fi nanční prostředky na pořízení 
domu, bytu, anebo jiné nemovitos-
ti. Hypotéky na bydlení nemusíte 
použít výhradně a přímo k fi nan-
cování bydlení, ale také k pořízení 
pozemků. Po právní stránce se jed-
ná o druh bankovního úvěru, který 
je zajištěn zástavním právem k jisté 
nemovitosti. 

Náš bankov-
ní trh nabízí 
několik druhů 
hypoték. Mezi 
n e j b ě ž n ě j š í 
patří účelo-
vý hypoteční 
úvěr, kdy vám 
banka půjčí 
peníze k přes-
ně vymeze-
nému účelu, 
a tzv. americ-
ká hypotéka, 
neboli neúče-
lový hypoteč-
ní úvěr, kdy 
záleží na vás, k 
jakému účelu 

půjčené prostředky využijete.
Dalším způsobem fi nancování 

bydlení je stavební spoření. Jedná 
se o účelovou formu spoření, jejímž 
smyslem je naspoření cílové částky, 
u které se předpokládá, že ji využije-
te k vyřešení bytové otázky. 

Naspořené peníze můžete po uply-
nutí lhůty stanovené ve smlouvě o 
stavebním spoření použít i k jinému 
účelu, než je fi nancování bydlení. 
Výhodou je možnost získání účelo-
vého úvěru pro potřeby bydlení, s 
nízkým úrokem, stejně jako příspě-
vek od státu. Výše státní podpory se 
však v poslední době snížila. -lm-

Způsoby fi nancování bydlení


