
Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov
Tel.: 377 825 782 
Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411
e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz
www.ekonomicke-stavby.cz

Pobočka Morava:
Slavkovská 1157, 683 01 Rousínov
Tel.: 517 341 859
Mobil: 777 743 412 
e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz

Pobočka Slovenská republika:
Štitáre, Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre
Tel.: +421 37 655 99 11, 13, 
Mobil: +421 903 571 471
e-mail: info@ekonomicke-stavby.sk
www.ekonomicke-stavby.sk

Regionální kanceláře Ekonomických staveb: 
Chotíkov, Rousínov, Brno, České Budějovi-
ce, Jihlava, Mladá Boleslav, Ostrava, Pardu-
bice, Praha, Teplice, Zlín

Rádi bychom vám stručně představili společnost 
Ekonomické stavby a  její programovou nabídku. 
Ekonomické stavby jsou na  českém trhu zcela je-
dinečnou společností nejenom unikátním rozsahem 
poskytovaných služeb a vysokou kvalitou odvedené 
profesionální práce, ale hlavně přátelským přístu-
pem a  štěstím, které naše společnost přináší svým 
klientům již řadu let. Věříme, že na  následujících 
řádcích vás naše nabídka přesvědčí a zaujme. Pokud 
budete chtít získat další informace, je možné zdar-
ma objednat velký katalog domů a  služeb na  na-
šich www stránkách nebo kontaktních telefonních 
číslech.

VySOká kValiTa STaVBy 
dOlOžEna nEZáViSlýM POSudkEM 
SOudníhO ZnalCE 
V Ekonomických stavbách dobře víme, že doko
nale postavený dům je hlavním požadavkem ka
ždého klienta. Kvalita stavby rozhoduje o  tom, 
zda budete mít ze svého domu radost rok, nebo 
celý život. Bohužel jen málo stavitelů v  České 
republice vám nabídne tak výbornou práci. Naše 
společnost vám takovou kvalitu přinese. Naše 
práce je certifikována přísnou normou kvality 
ISO 9001. V Ekonomických stavbách své práci 
věříme natolik, že na  každou svoji stavbu ne
cháváme připravit nezávislý posudek soudního 
znalce. 

Při STaVBě dOMu Za gaRanTOVa-
nOu PEVnOu CEnu uŠETříTE 
až 1 085 000 kČ 
Zkombinujte naše excelentní služby, vysokou 
kvalitu prováděných staveb a  široké možnosti 
financování i  pro klienty bez vlastní hotovosti 
s naší skvělou garantovanou cenou a získáte na
bídku, která nemá v České republice konkurenci. 

ChyTRý náJEM 
Opravdu chytrý způsob, jak se vyhnout jednání 
s bankou a placením nájmu zároveň splácet svůj 
dům. Spojili jsme jednoduchost nájemního byd
lení s výhodností bydlení ve svém. Výsledek nám 
učaroval. Splácet vlastní dům je vždy lepší nežli 
utrácet peníze za nájem. Někteří z našich klien
tů však mají své důvody, proč do banky nemo
hou. Někdy jsou překážkou nízké prokazatelné 

příjmy, jindy zápisy v  registrech či jiné osobní 
důvody. Také pro tyto klienty jsme připravili 
chytrou cestu, jak se vyhnout jednání v  bance 
a přesto mít možnost splácet svůj dům. Připra
vili jsme program chyTrý NájEm. 

POZEMkOVý SERViS – BEZPEČná  
CESTa k VlaSTníMu POZEMku
Pomůžeme vám vybrat správný pozemek. Zkon
trolujeme kupní smlouvy a  podmínky nákupu. 
Ověříme vhodnost pozemku ke stavbě vybrané
ho domu. Tím vás ochráníme před obavou ze 
zakoupení nevhodného pozemku. Využijte na
plno výhod nového programu POZEmKOVý 
SErVIS. Přirozeně zdarma. Pro klienty Eko
nomických staveb umíme zajistit výhodný úvěr 
na nákup pozemku. 

VyužiJTE JEdinEČnOu MOžnOST 
a POSTaVTE Si dŮM V PROgRaMu 
nulOVá hOTOVOST 
Ekonomické stavby jako jediný stavitel nabí
zí možnost postavit si dům s  nulovou vstupní 
hotovostí. Bankovní trh neustále zhoršuje do
stupnost hypotečního úvěru pro mladé rodiny. 
rozhodli jsme se s  tímto bojovat a zpřístupnit 
bydlení i mladým rodinám. Skvělý program Nu
lová hotovost umožní postavit dům s ES i bez 
našetřených hotových prostředků. 

RyChlÉ řEŠEní 
Připravit projekt, vyřídit stavební povolení a po
stavit dům může být dnes již opravdu rychlé. 
V říjnu si vyberte dům a v červnu se již do svého 
domu stěhujete. Postavíme vám ZDĚNý dům 
včetně stavebního povolení za 8 měsíců. Dopřej
te si svůj dům opravdu rychle. 

dŮM BEZ STaROSTí  
máme nejširší nabídku doprovodných služeb 
na trhu. mezi služby poskytované zcela ZDAr
mA patří například INDIVIDUáLNÍ PrO
jEKT nebo STAVEBNÍ POVOLENÍ.

Pečlivě prověříme vámi vybraný pozemek 
předtím, než jej zakoupíte. Postaráme se o úvěr 
na nákup pozemku i stavbu domu. Společnými 
silami pak vytvoříme projekt přesně podle vašich 
představ. Zajistíme pro vás kompletní stavební 

povolení a  přidělíme vám osobního manažera 
projektu. celý proces přípravy a  stavby budete 
sledovat prostřednictvím internetu ve svém kli
entském centru. 

nEJlEPŠí POdMínky FinanCOVání 
na ČESkÉM TRhu 
jako největší stavitel v Čr vám v oblasti finan
cování nabízíme podmínky, které vám žádný 
jiný stavitel v  Čr nabídnout nemůže. Banky 
nám garantují nejnižší úrokové sazby. Některé 
nejlepší produkty jsou dokonce vyhrazeny pouze 
pro klienty ES. Výsledkem jsou nejnižší splátky 
hypotéky, a  tím výrazná úspora financí našich 
klientů. Tímto způsobem lze financovat nejen 
nový dům, ale i vámi vybraný pozemek. V Eko
nomických stavbách se tak dokážeme postarat 
i o klienty, kteří nedisponují vlastními finanční
mi prostředky. 

RyChlý ÚVěR na POZEMEk 
Pro klienty bez vlastního pozemku máme při
praven rychlý úvěr na  pozemek. Pomocí úvěru 
můžete za pozemek zaplatit už za 20 dní. Tento 
produkt je mimořádný svou rychlostí a jednodu
chostí ručení. Úvěr je připraven tak, aby později 
nekomplikoval vyřízení hypotečního úvěru. 

PRESTižní OCEnění  
JSOu nEJlEPŠí ViZiTkOu
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Čes
ku i  v  zahraničí. Ekonomické stavby získa
ly v  roce 2018 ocenění Dům roku. S  námi 
si můžete naprojektovat a  postavit nejlepší 
dům roku. Na českém trhu prošla naše spo
lečnost přísnou certifikací a  získala ocenění 
Kvalitní  firma. V rámci certifikace bylo oslo
veno nezávislou certifikační společností 60 
náhodně vybraných klientů, kteří hodnotili 
spolupráci s Ekonomickými stavbami znám
kou výborně. Za  moderní řešení rodinného 
domu jsme byli oceněni na slovenském trhu 
titulem Dům roku v letech 2009–2018. jsme 
držiteli certifikátu řízení jakosti a certifikátu 
ochrany životního prostředí. jako dlouhodo
bě stabilní společnost s vysokou spolehlivostí 
plnění závazků jsme získali vynikající rating 
A od ČKIA.

Dispozice: 5+kk
Užitná plocha: 97,63 m2

Zastavěná plocha: 118,57 m2

Rozměry: 15,5 x 7,65 m
Cena (vč. DPH): 3 000 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 8 456 Kč

Kristýna 27C K006 

hlavní předností domu je prostorně řešený obývací pokoj s kuchyňským koutem, který je středobodem nejen v dispozici tohoto rodinného domu, ale také 
v životě každé rodiny. Navržená francouzská okna přes celou šíři místnosti, harmonicky propojují interiér se zahradou. Obývací pokoj odděluje ložnici 
s vlastní koupelnou od dětských pokojů a tím zachovává soukromí všech členů rodiny.

Dispozice: 3+kk
Užitná plocha: 72,1 m2

Zastavěná plocha: 92,2 m2

Rozměry: 11,4 x 12,2 m
Cena (vč. DPH): 3 000 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 8 456 Kč

LuKáš 37 K007 

Dům pro moderní rodinu, která vyžaduje čistý a jednoduchý design v kombinaci s velkými prosklenými plochami. Tvar písmene L umožňuje vytvořit 
zahradu jako soukromou oázu klidu.

profesionáLní a přáteLsKý přístup
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Dispozice: 5+kk+G
Užitná plocha: 145,65 m2

Zastavěná plocha: 101,54 m2

Rozměry: 13,45 x 9,2 m
Cena (vč. DPH): 4 100 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 11 556 Kč

LenKa 30 K008 

Patrový dům vhodný pro pozemky se vstupem od jihu nabízí mnoho prostoru pro bydlení mladé rodiny. Spodní patro zaujme velkým rohovým prosklením, 
ve kterém si člověk užije každé jídlo s výhledem ven. V patře je velkým lákadlem pěkná šatna u ložnice a praktická pracovna či pokoj pro hosty.

Dispozice: 5+kk+G
Užitná plocha: 222,05 m2

Zastavěná plocha: 181,05 m2

Rozměry: 16,8 x 19,3 m
Cena (vč. DPH): 5 850 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 16 489 Kč

LuCie 54 K009 

Velmi moderní atriový dům na mimoměstskou parcelu, který nadchne především svým otevřením do zahrady. Pro soukromé posezení přijde vhod malé 
atrium se stromem, otevření do zbytku zahrady naopak zajišťuje krásný výhled z domu do krajiny. Veliká garáž je u takovéhoto domu samozřejmostí, stejně 
tak rozdělení domu na část pro rodiče a část pro potomky pro příjemný chod domácnosti.

Dispozice: 4+kk
Užitná plocha: 85,34 m2

Zastavěná plocha: 104,76 m2

Rozměry: 13,2 x 9,3 m
Cena (vč. DPH): 3 100 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 8 738 Kč

Kristýna 35 K010 

Kristýna 35 je přízemní dům vytvořený pro mladou rodinu se dvěma dětmi. Vzhled domu je jednoduchý a účelný stejně jako dispozice sama. centrem 
domu je prostorný obývací pokoj s otevřenou kuchyní, které propojují dvě oddělené klidové zóny bez přebytečných chodeb. Součástí ložnice rodičů je 
vlastní šatna a koupelna. Prosklení obývacího pokoje nabízí skvostné výhledy do zahrady a umožňuje vstup na terasu krytou valbovou střechou.

Dispozice: 4+kk
Užitná plocha: 106,5 m2

Zastavěná plocha: 134,85 m2

Rozměry: 19 x 8,7 m
Cena (vč. DPH): 3 950 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 11 134 Kč

Kristýna 37 K011 

Kristýna 37 je moderně pojatý přízemní dům vycházející z tradičních venkovských domů se sedlovou střechou. materiálová skladba líce budovy byla 
navržena s ohledem na umístění do příměstské lokality i na venkov. Obdélníkový půdorys se vstupem uprostřed zajišťuje intuitivní propojení dětských 
pokojů a ložnice rodičů skrze velkoryse prosklený obytný prostor. Vzdušný obývací pokoj přímo navazuje na prostory kuchyně a jídelny. Dispozice byla 
navržena s ohledem na centralizaci technického zařízení budovy.
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Dispozice: 5+kk
Užitná plocha: 199 m2

Zastavěná plocha: 168,9 m2

Rozměry: 12,9 x 10,3 m
Cena (vč. DPH): 6 950 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 19 590 Kč

dominiK 37 K012 

Dominik 37 je jedinečný dům, který nabídne rodině velmi pohodlné bydlení s velkorysým propojením interiéru s exteriérem. Velké okenní otvory zajistí 
dostatečné oslunění všech pokojů. Netradičně pojaté posunutí horního patra umožnilo vytvoření prostoru pro velkou terasu a kryté stání pro auta. Záměrem 
autora bylo poskytnout co největší možnost trávení času společně s rodinou či přáteli v obývacím pokoji spojeném s kuchyní či na terase při grilování.

bLanKa 52 K013 

Blanka 52 je vhodný dům pro milovníky kvalitního bydlení. Tento dům se bude krásně vyjímat jak v malebné vesničce, tak i na samotě u lesa. jedná se 
o spojení osvědčeného klasického řešení a funkční dispozice. Základním požadavkem bylo vytvořit prostor vhodný pro společné rodinné chvíle. Tím je 
prostorný, dobře osvětlený obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. K zútulnění tohoto prostoru pomohl kamenný krb a dřevěný obklad.

Dispozice: 3+kk
Užitná plocha: 94,1 m2

Zastavěná plocha: 154 m2

Rozměry: 16,6 x 9,3 m
Cena (vč. DPH): 4 750 000 Kč 
Splátka v programu Nulová hotovost: 13 389 Kč

LuKáš 34 K014 

Záměrem architekta bylo navrhnout dům s ideálně orientovanými pokoji a rozdělením prostorů na denní a klidovou část. Dům Lukáš 34 je velmi moderní 
dům, který nabízí rodině kvalitní a zdravé bydlení. Návrh pracuje s dostatečným prosluněním všech pokojů a zároveň jejich stíněním v letních měsících.

Dispozice: 3+kk
Užitná plocha: 94,1 m2

Zastavěná plocha: 154 m2

Rozměry: 16,6 x 9,3 m
Cena (vč. DPH): 4 450 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 12 543 Kč

KatKa 49 K015 

Tento dům nabídne ideálně orientované pokoje a rozdělení prostorů na denní a noční části. Díky této orientaci a velkým okenním otvorům jsou všechny 
pokoje dobře osvětlené. Proti přehřívání v letních měsících slouží překonzolovaná střecha, která s bočními stěnami vytváří příjemné soukromí.

Dispozice: 4+kk
Užitná plocha: 129,6 m2

Zastavěná plocha: 87,04 m2

Rozměry: 12,8 x 6,8 m
Cena (vč. DPH): 3 950 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 11 134 Kč
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Dispozice: 5+kk
Užitná plocha: 140,38 m2

Zastavěná plocha: 94,75 m2

Rozměry: 12,55 x 7,55 m
Cena (vč. DPH): 4 250 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 11 979 Kč

bLanKa 53 K016 

Blanka 53 je patrový dům 5+kk klasického vzhledu se skloněnou střechou. rodinný dům působí nenápadně a nijak nevyčnívá ze standardní české zástavby 
– obdélníkový půdorys, sedlová tašková střecha, přízemí a podkrovní druhé podlaží. Fasádu tvoří omítka. Dům se tak hodí do jakékoliv běžné zástavby. 
Čím ovšem dům na první pohled zaujme, je chytře řešená dispozice s dostatkem úložných prostor i míst pro odpočinek a práci. Na malém prostoru je vše 
vymyšleno chytře a zároveň jednoduše. Všechny místnosti jsou tedy dostatečně prostorné a blízko při sobě. Tuto vlastnost ocení snad každý obyvatel domu.

Dispozice: 4+kk+G
Užitná plocha: 181,45 m2

Zastavěná plocha: 147,6 m2

Rozměry: 17,8 x 9,35 m
Cena (vč. DPH): 5 750 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 16 207 Kč

dominiK 36 K017 

Dominik 36 je moderní patrový dům 4+kk+G pro náročné lidi, kteří si rádi užívají volně plynoucí, rozmanitý a netradiční prostor. Členitý dům se otevírá 
do všech stran zahrady a nabízí tak maximální propojení mezi vnějším a vnitřním světem. To je také jedna z hlavních výhod tohoto domu. Tou další je 
bezpochyby svěží a moderní vzhled, jakož i veliká variabilita domu. Devízou rodinného domu je zejména jeho design, rozmanitost a nevšednost vnitřních 
prostor, ať již těch otevřených, či uzavřenějších vůči svému okolí, mezi kterými si jistě každý obyvatel najde ten svůj oblíbený.

Dispozice: 4+kk
Užitná plocha: 92,56 m2

Zastavěná plocha: 114,86 m2

Rozměry: 15,25 x 9 m
Cena (vč. DPH): 3 050 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 8 597 Kč

Kristýna 36 K018 

Kristýna 36 je přízemní dům 4+kk typu bungalov, jehož devízou je jednoduchý, čistý a elegantní vzhled, který zapadne prakticky do jakéhokoliv místa. 
Tvoří ho celistvé plochy omítky, místy doplněné o světlý kamenný obklad. Vzhledu domu dominují také veliká okna a střecha, které barevně kontrastují s 
fasádou. Výsledný celek působí lehce, svěže a elegantně. Dispozice domu je přehledná, dobře uspořádaná, a navíc výborně prosvětlená. Samozřejmostí je 
možnost výstupu do zahrady z jakékoliv obytné místnosti. Kontakt s vnějším prostředím je tedy u tohoto domu příkladným.

Dispozice: 4+kk+G
Užitná plocha: 128,35 m2

Zastavěná plocha: 149,67 m2

Rozměry: 16,55 x 13,2 m
Cena (vč. DPH): 4 350 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 12 261 Kč

LuKáš 32 K019 

Lukáš 32 je přízemní dům 4+kk+G s plochou střechou. Výrazným prvkem domu jsou předsazené slunolamy, které slouží zároveň jako krytá terasa před 
obytnými místnostmi a jako ochrana před nepříznivým počasím u garáže a vstupu do domu. jednou z výhod je chytrá práce se světlem a slunečními 
paprsky, kdy dům sám pomůže ušetřit náklady za topení či chlazení v letních i zimních měsících. Další z výhod je dobrý kontakt obytných místností se 
zahradou. rozložení domu je navíc variabilní. Umožňuje najít si v rámci místností jak soukromější kouty, tak místa v přímém kontaktu s exteriérem.
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Dispozice: 4+kk 
Užitná plocha: 92,02 m2

Zastavěná plocha: 59,5 m2

Rozměry: 9,15 x 6,5 m
Cena (vč. DPH): 3 200 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 9 020 Kč

Dispozice: 4+kk 
Užitná plocha: 90 m2

Zastavěná plocha: 111,5 m2

Rozměry: 16,4 x 6,8 m
Cena (vč. DPH): 2 800 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 7 892 Kč

bLanKa 46 K020 Kristýna 38 K022 

menší dům pro celou rodinu. jedná se o klasickou architekturu, která zapadá jak do města, tak na vesnici. Každá fasáda má svůj detail. Profil domu je řešen 
jako klasický dětský obrázek s jedním velkým oknem. Dalším detailem je čtvercový vikýř, který vychází ze střechy, která je řešena ve stejném materiálovém 
složení. Interiér domu je řešen bez chodeb. Zónově je výrazně členěn dle podlaží. Schodiště se stává pobytovým doplňkem interiéru, podobně jako 
sezení u kuchyně. Díky minimu komunikací je zde velmi prostorný obývací pokoj s jasným zónováním i orientací do zahrady, ale současně i možností 
komunikace s vchodem do domu. Kuchyně se tak stává ústředním motivem, odkud je možné pozorovat celý dům, včetně prohlédnutí schodištěm 
do druhého podlaží. jedná se o klasický menší dům, s drobným detailem navíc.

Praktické řešení bydlení pro čtyřčlennou rodinu. jednoduchá a účelná dispozice nabízí jak plnohodnotný komfort všem členům rodiny, tak i dostatek 
úložných prostor. jasné rozdělení stavby středovou chodbou umožňuje prosvětlit všechny obytné místnosti jižním světlem. jednoduchý exteriér vesnického 
charakteru je možné doplnit zelenou zástěnou, která chrání terasu a vytváří soukromí za prosklením obývacího pokoje.

Dispozice: 5+kk 
Užitná plocha: 95,2 m2

Zastavěná plocha: 117,71 m2

Rozměry: 14,9 x 7,9 m
Cena (vč. DPH): 2 950 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 8 315 Kč

Dispozice: 4+kk 
Užitná plocha: 104,01 m2

Zastavěná plocha: 124,6 m2

Rozměry: 17,8 x 7 m
Cena (vč. DPH): 3 650 000 Kč
Splátka v programu Nulová hotovost: 10 288 Kč

Kristýna 33 K021 LuCie 33 K023 

Velmi oblíbený přízemní dům s prostornou dispozicí 5+kk. Nejdůležitějším prvkem domu je minimalizace chodeb, kdy obývací pokoj představuje hlavní 
provozní uzel v domě. Z něj se dostanete do hlavní ložnice s šatnou a soukromou koupelnou, do oddělené části domu s dětskými pokoji či rovnou ven na 
terasu skrze veliké prosklení. Venkovní tvar domu je jednoduchý, v půdorysu obdélníku bez zbytečných výklenků, pro co nejpříjemnějsí cenu.

Podélný dům o dispozici 4+kk, který všechny obytné místnosti směřuje do zahrady. Důraz byl kladen na komfort užívání, proto jsou v domě dvě koupelny, 
samostatné Wc, komora a dvě veliké šatny. celý obývací pokoj je z jedné strany prosklený a umožní tak krásný výhled do zahrady.
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