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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kalkulace s využitím stan-
dardů času stavebních prací. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se 
kalkulace nákladů, prvků pro přerušení tepelných mostů a standardů času. Pří-
padová studie této práce je zaměřena na porovnání nákladů dvou variant vylo-
žené balkonové konstrukce, která je chráněna proti tepelným mostům. Porov-
nání je prováděno pomocí kalkulace, která byla provedena v počítačovém pro-
gramu. Na výsledek kalkulace měla vliv cena materiálů, která byla zjištěna prů-
zkumem a standardy času, které byly vytvořeny pomocí časového měření. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on costing with using time standards of con-
struction works. In the theoretical part are described notions relating to costing, 
thermal bridges and standard time. Case study of this thesis is focused on costs 
comparison of two variants balcony design which are protected against thermal 
bridges. Comparison is performed by costing which is performed using costing 
computer program. The result of costing was affected by product prices which 
was found by research and by time standards which was created using a time 
measurement. 
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1 Úvod, cíl práce a metodika 

1.1 Úvod 

Téma Kalkulace nákladů s využitím standardů času stavebních prací jsem si 
vybral pro vypracování bakalářské práce, protože správná a propracovaná kal-
kulace je jedna z nejdůležitějších věcí pro fungování stavebního podniku. Další 
motivací pro výběr tohoto tématu byla skutečnost, že mám možnost získat in-
formace od stavebních firem a prodejců stavebního materiálu, které se mimo 
jiné zabývají betonáží a speciálními prvky do betonu. 
 Tato práce je zaměřena na kalkulaci dvou různých variant zateplení bal-
konové konstrukce. Tyto dvě varianty budou kalkulovány ve dvou verzích a to 
v cenách kalkulačního softwaru a cenách zjištěných. Na porovnání bude mít 
taktéž vliv změna standardů času stavebních prací. 

Tento okruh jsem si vybral, protože k problému odstranění tepelných 
mostů z konstrukce vyložené desky mám blízko a moje budoucí praxe bude 
nejspíše směřovat tímto směrem, proto je pro mě psaní této práce přínosem i 
do budoucna, kde budu moct využít informace a závěry, kterém si během této 
práce obstarám.  

Taktéž mě zajímá, jestli firmy používající starší technologii výstavby a 
mají opodstatnění v tom, že je tento způsob nákladově méně náročný nebo se 
to jen domnívají, ale pravda to není.  

Kalkulace nákladů stavebních prací s využitím standardů času může být 
také nápomocna pro stavební firmy, které se rozhodují mezi dvěma variantami 
výstavby vyložené konstrukce.  

1.2 Cíl práce a metodika 

Cílem práce je porovnat a určit, která varianta výstavby vyložené balkonové 
konstrukce je ekonomicky výhodnější. Výsledek bude určen na základě porov-
nání kalkulací dvou variant výstavby. V kalkulaci budou zohledněny reálné ceny 
materiálů, které budou zjištěny průzkumem u prodejců materiálů. Taktéž budou 
zohledněny standardy času, které budou vytvořeny pomocí časového měření a 
následně budou aplikovány do kalkulace.  
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2 Teoretický přehled problematiky v literatuře 

2.1 Základní teoretické pojmy 

 Tepelné mosty - jsou místa obálky budovy, skrze něž, ať již z důvodu mate-
riálových nebo konstrukčních, dochází k většímu úniku tepla než v okolní 
konstrukci. Rozlišujeme geometrické tepelné mosty (princip zvětšení po-
vrchu s efektem ochlazování žeber) a tepelné mosty podmíněné materiálem 
(v konstrukci jsou použity materiály s různou tepelnou vodivostí). V praxi se 
často vyskytuje kombinace obou typů např. u balkónové desky. Důsledkem 
tepelných mostů dochází k tepelným ztrátám budovy, ale také často 

k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu rosného bodu, která je při 
normových okrajových podmínkách vnitřního vytápěného prostředí dle nor-
my ČSN 73 0540 uvažující teplotu vnitřního vzduchu 21OC a relativní vlh-
kost vzduchu 50%, z toho vyplývá teplota rosného bodu pro konstrukce 
10.2OC, ovšem růst plísní za stejných podmínek jak pro rosný bod nastává 
už za teploty 13.6OC, je tedy o 3.4OC vyšší než teplota rosného bodu. Je-
den z nejčastějších tepelných mostů je právě styk vodorovné konstrukce 
(stropu, balkonové konzoly) s konstrukcí svislou (stěnou). Těmto tepelným 
mostům u vyložených konstrukcí se musí předcházet a máme pro to dvě 
technologická řešení. Prvním řešením je obalení balkónové desky polysty-
renem a druhým je použití nosného tepelně-izolačního prvku Schöck Iso-
korb®. 

 Isokorb® - Prvek Schöck Isokorb® představuje díky svým optimálním tepel-
ně-technickým a statickým vlastnostem (minimalizované průřezy výztuže 
s vysokou únosností, použití materiálu se zvláště nízkou tepelnou vodivostí) 
velmi efektivní tepelnou izolaci napojení předsazených konstrukcí. Prvek 
Isokorb® je moderním způsobem, jak přerušit tepelný most vznikající 
v místě připojení balkónové konstrukce. Slouží k termickému přerušení vy-
ložených stavebních konstrukcí u materiálových přechodů beton-beton, be-
ton-dřevo, beton-ocel a ocel-ocel a zabraňuje vzniku tepelných mostů a 
předchází tvorbě kondenzátu a plísní. 

 Standardy času - určují, kolik času jednotlivé profese budou potřebovat pro 
provedení měrné jednotky stavební práce. Poté se sečtou a vynásobí po-
čtem m. j. stav. práce a vzniknou normohodiny (Nh). 

 Normohodina - je doba nutná pro vykonání konkrétní práce vztažené ke 
kalkulační jednici. Jednotka pracovního času, kterou je určen čas potřebný 
pro provedení práce vztaženou na měrnou jednotku. 

 Náklady - představují spotřebu výrobních zdrojů vyjádřenou v penězích. Cí-
lem je najít způsob, jak náklady na výrobu minimalizovat a nebo najít způ-
sob, jak spotřebované náklady co nejlépe využít. Podobně nalezneme též v 
[1]. 
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2.2 Kalkulace 

Je výpočet, který zahrnuje výpočet nákladů i zisku. Kalkulace nákladů neboli 
propočet nákladů je rozvrhnutí těchto nákladů na kalkulační jednici.  

Kalkulační jednice může být představována výrobkem, výkonem nebo 
službou vymezeným měrnou jednotkou, na kterou se stanovují náklady.  

Stanovení optimální ceny díla a poté dojednání na této ceně 
s objednatelem je primární úspěch podnikání a rozhoduje o tom, jestli stavební 
(ale nejen stavební) firma bude v budoucnu úspěšná či nikoli. I přesto, že 
správné stanovení ceny je nejdůležitějším úkolem vůbec, i tak celá řada sta-
vebních dodavatelů při stanovení ceny používá připravených orientačních sbor-
níků cen a své ceny odhadují spíš citem než skutečnými propočty.  

U RTS, a.s. se často setkávají s názory: že některé ceny publikované 
v odborných mediích jsou buď příliš nízké, nebo vysoké. Ale málokdo dokáže 
s jistotou říct jaká je tedy správná cena. Jasno v tom nemají i některé velké re-
nomované firmy, o tom svědčí jejich rozdílné jednotkové ceny pro různé druhy 
stavebních prací. [4] 

Sborníky cen by tedy měly sloužit jen orientačně a měly by se průběžně ak-
tualizovat podle cen, za které stavební podniky materiál, práci a služby opravdu 
kupují. Pokud své sborníky neaktualizují, škodí tím jen sami sobě a to tak, že 
nemají reálný přehled o tom, jaká bude nákladová položka a jaká bude položka 
zisku.  

 Nereálná kalkulace může firmě uškodit i tak, že buď má ceny nereálně 
vysoké a tím pádem zakázku nemusejí vyhrát a dostane ji levnější konkurence, 
nebo mají ceny až moc nízké a nemusí vygenerovat zisk a hůř mohou být i ztrá-
toví. Proto je správná kalkulace pro stavební firmy existenčně důležitá.  

2.2.1 Druhy kalkulace 

Vyhláška o kalkulaci byla zrušena a tak si každý dodavatelský subjekt může 
určovat cenu podle sebe. I tak se ale nejčastěji používá bývalý univerzální kal-
kulační vzorec, který s malými úpravami zcela vyhovuje podstatě stavebních 
prací. Níže jsou popsány nejčastější podoby kalkulací ve stavebnictví. 
  

 Individuální kalkulace- Je nejpřesnější metoda kalkulace. Kvalitní a 

přesná kalkulace by měla být provedena právě individuální kalkulací, 
která nám podá přesnou zprávu o budoucí ceně stavebního díla. Do 
kalkulace se započtou všechny náklady potřebné pro zhotovení sta-

vební zakázky a doplní se o požadovaný zisk. Kalkuluje se podle 
kalkulačního vzorce, který obsahuje přímé náklady, nepřímé náklady 
a zisk. Poté se ještě zohlední možná konkurenceschopnost dané 
ceny a podle toho se upraví. 

 

 Kalkulace porovnáním- Je kalkulace nákladů a ceny zpracovaná s 

využitím Sborníku potřeb a nákladů (SPON). Využívá se pro staveb-
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ní práce, pro které jsou již stanoveny ceny a jsou z hlediska kvality a 
dodání porovnatelné. Pokud je v kvalitativních či dodacích podmín-
kách změna, musí se tato změna promítnout do konečné ceny díla. 
Při kalkulaci se v rozboru položky změní nebo doplní rozdílné potře-
by: druh, norma a cena. Přitom se v maximální míře využije informa-
cí z původního rozboru cen.  

 

 Koeficientem trhu- Je to kalkulace, která zohledňuje požadavky trhu 

a porovnává je s cenou stavební práce vykalkulovanou z nákladů. 
Jsou tři varianty koeficientu trhu: 

1. Nižší než 1 - Vykalkulovaná cena je nižší než cena tržní, to 
znamená, že je prostor pro zvýšení ceny a tvoření zisku. 

2. Vyšší než 1 - Vykalkulovaná cena je vyšší než cena tržní, to 
znamená, že pro udržení konkurenceschopnosti nabídky 
musíme snížit kalkulovaný zisk. 

3. Rovný 1 - Vykalkulovaná cena se přibližně rovná ceně tržní a 
není třeba ji nějak měnit. 

2.2.2 Kalkulační vzorec 

Jak již bylo uvedeno, vyhláška o kalkulaci byla zrušena, a tedy způsob kalkula-
ce je dobrovolný i přesto kalkulace pomocí kalkulačního vzorce je nejčastější 
podoba kalkulace stavební zakázky. Obsahuje ho tzv. kalkulace individuální, 
která kalkuluje náklady na přímý materiál, náklady na přímé mzdy, náklady na 
stroje, režie a zisk.   

 
Na základě tohoto vzorce je cena definována: 
 

Cena= Materiál+ Mzdy+ Stroje+ OPN+ Režie výrobní+ Režie správní+ Zisk 

 

2.2.3 Kalkulační postup 

Kalkulační postup je pro kalkulace ceny stavební práce metodou úplných ná-

kladů, to znamená, že všechny náklady se kalkulují na kalkulační jednici. 
Následující postup je určen pro kalkulaci individuální podobně jako v [2]. 
 

1. Krok - Vymezíme rozsah práce na základě technických podmínek, které 
určují technologický postup kalkulované stavební práce a její dodací a 
kvalitativní podmínky. 
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2. Krok - Stavební práci přiřadíme název-popis a také ji přiřadíme identifi-
kační kód (například podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací). 

 
3. Krok - Vymezíme kalkulační vzorec, který bude obsahovat přímý materi-

ál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, režie výrobní, režie správní a zisk. 
 
4. Krok - Určíme reprezentanta oceňované stavební práce na základě 

technologického postupu. Tímto stanovíme, které druhy nákladů budeme 
kalkulovat jako přímé, jednotlivé materiály, profese, stroje a případně 
další náklady kalkulované v přímých nákladech, které druhy materiálu 
nebudou kalkulovány v ceně a uvedou se ve specifikaci. 

 

5. Krok - Podle příslušných norem spotřeby určíme množství jednotlivých 
přímých nákladů. Normy, které využijeme, jsou: norma spotřeby materiá-
lu včetně ztratného, výkonová norma pracovní síly a kapacitní norma 
stroje. 

 
6. Krok - Přidělíme jednotkové ceny materiálů od dodavatele, určíme zá-

kladní hodinové tarify zaměstnanců a případné prémie, stanovíme hodi-
nové kalkulační sazby stroje. 

 
7. Krok - Určíme velikost režijních nákladů v procentech na zvolenou zá-

kladnu pro kalkulaci nepřímých nákladů.  
 
8. Krok -Určíme velikost zisku v procentech na zvolenou základnu pro kal-

kulaci zisku. 
 
9. Krok - Vypočteme cenu podle kalkulačního vzorce. 
 
10. Krok - Cenu upravíme podle možností na trhu na základě marketingové-

ho výzkumu, ale i tak aby dané firmě vyhovovala. 
 

2.2.4 Pomůcky pro kalkulace 

 Technické normy a technologické postupy 

 Katalogy směrných cen stavebních prací, ceny dodavatelů stavebních 

prací 

 Kalkulační software 

 Ceníky a databáze: 

-vlastní databáze normativů a oceňovacích podkladů, nebo ze soft-
warových programů pro rozpočtování a kalkulace stavebních zaká-
zek 
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-ceníky dodavatelů materiálů 

-ceníky poskytovaných služeb 

-ceníky dopravců  
 
Údaje potřebné pro kalkulaci cen stavebních zakázek si podnik může vytvořit 
sám na míru pro potřeby podniku nebo se může řídit podle prodávaných publi-
kací a softwaru od odborných organizací, které se těmito cenami zabývají. Pro 
stavební firmy je podle mého názoru nejvýhodnější varianta koupit si software 
pro rozpočtování a kalkulaci stavebních zakázek a poté si v tomto programu 
dané ceny upravovat podle cen, které jsou pro podnik aktuální. 

2.2.5 ÚRS PRAHA, a.s.  

ÚRS PRAHA, a.s. vznikl v roce 1992 jako nástupnická organizace Ústavu raci-
onalizace ve stavebnictví. Základní činností firmy jsou služby v oceňování sta-
vební produkce. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví a byto-
vé problematice pro státní i soukromý sektor. Centrála firmy je v Praze a po-
bočky mají v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích.  

 
Mezi základní činnosti firmy patří: 

-Zpracovávaní databází na oceňování stavební produkce tzv. Cenová sou-
stava ÚRS 
-Provádění oceňování staveb a nemovitostí 
-Provádění analýzy odvětví a rozvojové studie, strategie, TOP žebříčky a 
marketingové studie statistika, analýzy a koncepce rozvoje stavebnictví 
-Klasifikace a třídění stavební produkce 
-Studie regionálního rozvoje a bytové politiky 
-Pořádání kurzů a seminářů 

 
Produktem společnosti ÚRS PRAHA je program KROS plus, kterým bude vy-
pracována praktická část této práce. KROS plus je komplexní nástroj pro tvorbu 
rozpočtu, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný 
v České republice obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je 
schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací, výrobků a 
materiálů. Program je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtá-
ře a další účastníky stavebního řízení. 

 Databáze ÚRS v programu obsažená je uceleným systémem pro oceňo-
vání stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované 
podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. 
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2.3 Členění nákladů pro kalkulační vzorec 

Základní členění nákladů pro kalkulační vzorec je na náklady přímé, náklady 
nepřímé a zisk. Přímé náklady jsou náklady, které se přímo týkají prováděné 
práce a lze je vypočítat na základě náročnosti dané práce a to jak po stránce 
technické, technologické tak i po stránce časové. Oproti tomu náklady nepřímé 
se přímo nevztahují na prováděnou práci a jsou určovány podle procentního 
podílu na celkových nákladech minulého období, to znamená, že správné urče-
ní nepřímých nákladů vyžaduje zkušenosti. Zisk je jeden z hlavních cílů firem, 
který poté rozhoduje o správném fungování podniku a je ve velké míře ovlivňo-
ván konkurencí. Zisk se stanoví v procentech z předem zvolené základny.  

Přímé náklady: 

 náklady na přímý materiál včetně nákladů na jeho pořízení 

Náklady na materiál tvoří důležitou složku ceny a je jim třeba věno-
vat velkou pozornost kvůli správné kalkulaci. 

 Pořizovací jednotková cena materiálu se počítá v Kč/m.j. materiá-
lu. V této ceně jsou již zahrnuty náklady na pořízení, jako jsou do-
pravní a skladovací náklady. Cena pořízení je dána prodejcem ma-
teriálu. Výpočet nákladů na pořízení dle [4] lze vypočítat podle tří 
metod:  

1. Jednorázová procentuální přirážka 

Rychlá metoda, která vychází z účetní evidence zhotovitele, 
kdy se určí podíl mezi celkovou pořizovací cenou materiálu a 
náklady na pořízení, čímž dostaneme procento pořizovacích 
nákladů a tímto procentem se povyšuje každá nákupní cena 
materiálu. 

2. Procentuální přirážka dle oborů jednotné klasifikace 

Na základě vysledovaných údajů je každému oboru JKPOV 
přiřazeno procento /případně částka/ nákladů na pořízení 
podle převažujícího způsobu dopravy. Je zajištěna větší ob-
jektivita stanovení pořizovacích nákladů, ale samozřejmě je 
vyžadována větší časová náročnost a složitost výpočtu. 

3. Individualizace pořizovacích nákladů 

Nejpracnější, ale optimální metoda výpočtu pořizovacích ná-
kladů, je když na základě sestavené limitky materiálů se pro 
jednotlivé druhy materiálů určí konkrétní odběrná místa a 
podle skutečné vzdálenosti od místa stavby a podle druhu 
použité dopravy se vypočtou individuální dopravní náklady 
pro jednotlivé druhy materiálů. Tato metoda je prozatím velmi 
málo používaná, ale v budoucnosti její význam pro dodava-
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telské firmy značně vzroste. Úspory nebo ztráty vzniklé do-
pravou materiálu, představují i několik procent z celkové ceny 
podle vzdálenosti dodavatelských firem. 

 

          Pořizovací cena= cena pořízení + náklady na pořízení 

 

Náklady na přímý materiál jsou součet všech uvažovaných materiálů 

pro stavební práci v Kč. Materiál je kalkulován na měrnou jednotku 
stavební práce a to například na m3, m2, atd. Stanovíme tedy pří-
slušnou m. j. stavební práce a množství materiálu na tuto m. j. sta-
vební práce určíme podle normy spotřeby materiálu na m. j. staveb-
ní práce. Normativ spotřeby materiálu se ocení jednotkovou cenou. 
Například norma spotřeby malty vápenné pro omítky je v m3/m2 
omítky.  

náklad na materiál = normativ spotřeby mat. x jednotková cena 

1H [Kč/ m.j.*] = NSM [m.j./ m.j.*] x JC [Kč/ m.j.] 

 náklady na přímé mzdy 

Náklady na mzdy se stávají čím dál větší částí kalkulace, a proto se 
s nakládaným časem pro stavební práci nesmí plýtvat a musí být 
efektivně využit.  
 Náklady na přímé mzdy je suma mzdových nákladů jednotlivých 
profesí kalkulovaných v ceně stavební práce vyjádřené v Kč. [2] 

Pro jednotlivé profese se stanoví pomocí normativu výkonu v m.j. 
stav. práce/Nh (normohodina). Celkový výsledek normohodin se 
ocení mzdovým tarifem. 

náklad na mzdu= normativ výkonu x hodinový mzdový tarif 

2M [Kč/ m.j.*] = NV [Nh/ m.j.*] x MT [Kč/ Nh] 

Podle firmy RTS, a.s, která má zkušenosti z praxe by se k této ce-

ně měl ještě započítat podíl časové mzdy. Tento podíl vychází ze 
dvou základních předpokladů jako v [4]: 

                                            
1 Pro lepší orientaci je  m.j. stavební práce označena jako m.j.* 
2 Pro lepší orientaci je  m.j. stavební práce označena jako m.j.* 
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1. Výsledné kalkulace ukazují, že skutečně vyplacené mzdy 
jsou vyšší než mzdy kalkulované, což může být způsobeno 
mnoha faktory od ’’přísných’’ norem počínaje až po špatnou 
organizaci konče. 

2. Norma pracnosti obsahuje pouze provedení odborných a po-
mocných prací souvisejících s provedením určitého druhu 
stavební práce, ale při výstavbě se vyskytuje řada prací, které 
norma neobsahuje a ani se nedají ocenit žádnými známými 
položkami stavební práce. Jedná se třeba o práce spojené 
s úklidem, bezpečnostními opatřeními apod. 

Z těchto důvodů firma RTS, a.s. přidává ke kalkulaci již zmíněný po-
díl časové mzdy, který zastává právě podíl neproduktivní práce a vy-
rovnává rozdíl mezi skutečnými a kalkulovanými mzdami. Podíl je 
určen podle druhu práce a bývá v rozmezí 4-10% a vypočte se podí-
lem ze mzdových nákladů. [4] 

 náklady na stroje včetně nákladů na jejich provozní hmoty 

Je součet nákladů za jednotlivé stroje kalkulované v ceně stavební 
práce včetně nákladů na provozní hmoty. Pro jednotlivé stroje se 
stanoví pomocí normativu stroje v m. j. stav. práce/Sh (strojohodi-
nu). Strojohodina se ocení normativem – kalkulační sazbou stroje 
v Kč/Sh [2]. 

Náklad na stroj= normativ výkonu x hodinová sazba 

*3 S [Kč/ m.j.*]= NV [Sh/m.j.*] x HS [Kč/Sh] 
 

 ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění 

Zde započítáváme ty náklady, které lze stanovit na kalkulační jedni-
ci, a nejsou započítány v předchozích typech nákladů. Jedná se o: 

1. Náklady na zdravotní a sociální pojištění 

2. Náklady související s vnitrostaveništní přepravou materiálu a 
zejména při zemních pracích tzv. technologická doprava 

Sociální a zdravotní pojištění je (25 sociální+9 zdravotní)= 34% 
z přímých mezd (podle přísl. vyhl.). 

  

                                            
3 Pro lepší orientaci je  m.j. stavební práce označena jako m.j.* 
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Nepřímé náklady: 

 režie výrobní 

Zahrnuje veškeré náklady spojené s řízením a obsluhou výroby, kte-
ré nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Patří sem především 
režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy, spotřeba energie, náklady 
na opravy a technický rozvoj a režijní materiál. 

Sazba režie se stanoví v % z předem zvolené základny. U režie 
výrobní je tato základna z přímých zpracovacích nákladů (přímé 
mzdy, stroje a ostatní přímé náklady). 

 režie správní 

Zahrnuje veškeré náklady spojené se správou a řízením podniku, 
které opět nelze stanovit na kalkulační jednici. Jsou to například od-
pisy správních budov, platy řídících pracovníků, poštovné, telefonní 
poplatky, pojištění, náklady na informatiku, počítače administrativ-
ních pracovníků, náklady na personalistiku, účetnictví, audit, daň 
z příjmu, úroky, náklady na vzdělávání zaměstnanců apod.  

Sazba režie se stanoví v % z předem zvolené základny. U režie 
správní je tato základna z přímých zpracovacích nákladů (přímé 
mzdy, stroje a ostatní přímé náklady) a režie výrobní. 

Zisk 

Základnou pro výpočet zisku jsou mzdové náklady, náklady na stroje, 
ostatní přímé náklady, režie výrobní a režie správní, tedy tzv. zpracovací 
náklady (náklady bez přímého materiálu). Výše kalkulovaného zisku je 
stejně jako ostatní náklady volitelná podle úsudku zhotovitele.  Potom je ale 
důležité, jestli investor na tuto kalkulaci přistoupí nebo vybere konkurenční 
nabídku. To znamená, že firma, která má zájem o zakázku, by měla kalku-
lovat zisk, tak aby byla cenově konkurenceschopná.  
 Vleklá krize razantně vstoupila do zisku stavebních firem, a ani ceny bez 
zisku nebo dokonce pod úrovní nákladů nejsou výjimkou. Stavební firmy se 
tak snaží udržet své zaměstnance v práci a předcházet výpovědím, které 
by bez zakázek byly nutné. Taktéž zakázky pod úrovní nákladů zaplatí 
aspoň část režijních nákladů.  

Podle výzkumu u 202 stavebních firem, který provedl Filip Bušina, se 
hrubý zisk mezi lety 2008 až 2012 propadl u menších firem do 50 zaměst-
nanců průměrně o 73,8%, u firem s 51 až 250 zaměstnanci průměrně o 
55,5 % a u velkých firem s více jak 250 zaměstnanci byl pokles hrubého 
zisku taktéž náročný, ale ne tak dramatický. Součástí provedeného výzku-
mu bylo také zjištění, že dumpingové ceny v době krize použilo až 93 pro-
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cent velkých firem. U středních firem 65% a malých (51%) je tento podíl 
nižší, avšak stále extrémní. [7] 

Filip Bušina se také v článku zmiňuje, že v následujících dvou letech 
očekává ve stavebnictví stagnaci v rozmezí +/- dvě procenta. Tento článek 
byl publikován v únoru 2014 a predikce se nevyplnila. Stavebnictví v roce 
2014 reálně rostlo podle ČSÚ o 2,3% [8]. Podle mého názoru poroste sta-
vebnictví i v roce 2015 a to zejména kvůli zlepšené náladě investorů, a tím 
pádem porostou i hrubé zisky stavebních firem. 

2.4 Vývoj postavení výrobků a materiálů na stavebním trhu 

Od roku 2009 klesá objem stavební produkce, významně klesá počet nově za-

hajovaných staveb, i vydávaných stavebních povolení. Podle informací z ČSÚ 
dosáhl tento pokles v závěru roku 2013 více než 25 procent oproti roku 2008. 
Tyto fakta se zákonitě promítla do snižování cen stavebních materiálů a sta-
vebních prací, protože firmy tvrdě soupeřili o každou zakázku a to hnalo ceny 
dolů. Až rok 2014 byl opět růstový a stavební produkce rostla v průměru o 2,3 
% oproti roku 2013, podobně jako v [8]. 

Zajímavým faktem je, že oproti cenám stavebních materiálů a cenám 
stavebních prací, které od roku 2009 klesaly, tak mzdy ve stavebnictví stagno-
valy, až rostly.  

Tento jev popisuje Daniel Kozel ze severomoravské firmy DK1: „Když 

jsme na začátku 90. let začínali, tvořil podíl práce v celkové hodnotě domu 
25%, dnes je tento podíl dvakrát takový, každý zkušený podnikatel musí vědět, 

že ve výstavbě dnes nerozhoduje cena materiálu. Do kalkulací je třeba zahrno-

vat související náklady, jako je práce, náročnost na výstavbu nebo na provádění 
rozvodů, spotřeba omítek a náklady na dopravu.“ [3] 

To znamená,  že cena za práci přidává čím dál více místa v pomyslném 
koláči, který představuje cenu stavebního díla. Podle mého názoru by tato situ-
ace měla vést k tomu, že stavební firmy budou používat nové a kvalitnější tech-
nologie, které eliminují možnost špatného provedení, zjednodušují proces a 
šetří čas.  

Můj názor sdílí i Marek Dudák z poradenské firmy Deee Communication, 
který říká: „Dražší práce ve výsledku určitě povede také ke kvalitnějším a lépe 
připraveným projektům. Nedostatečná propracovanost projektu totiž stále způ-
sobuje zbytečné plýtvání prací a obrovské vícenáklady na stavbách. Podobně 

je to s používáním tradičních zdících materiálů, které neumožňují zvýšit nízkou 

produktivitu práce a navíc mají často již nevyhovující technické parametry. 
V masovém měřítku se začínají uplatňovat moderní materiály a technologie, 
které byly ještě nedávno záležitostí pouze drahých prestižních staveb.“ [3] 
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2.5 Mzdy pracovníků ve stavebnictví 

Mzdy ve stavebnictví kontinuálně rostou, jejich růst přibrzdila vleklá krize, která 
ve stavebnictví začala ke konci roku 2009 a dalo by se říct, že skončila v prů-
běhu roku 2014. I přes tuto krizi, mzdy ve stavebnictví neklesly, ale spíše stag-
novaly. Na tento růst má vliv jak inflace, tak i zvyšování minimální mzdy, která 
byla v roce 2008 8000 Kč, v roce 2013 se zvýšila na 8500 Kč a naposled od 
ledna 2015 platí minimální mzda 9200 Kč. Je to tedy 15% nárůst od roku 2008 
a dvouletý nárůst je 8,2%. Taktéž lze do budoucna počítat s dalším zvyšováním 
min. mzdy, se zvyšováním počítá ministryně práce Michaela Marksová 
s podporou premiéra Bohuslava Sobotky, podle [9].  

Min. mzda má na průměrnou mzdu ve stavebnictví vliv, jelikož ji pobírá 
nemalá skupina zaměstnanců. Další pozitivní vliv na minimální mzdu bude mít 
ekonomický růst, který pozvolně po krizi přichází. V roce 2014 to byl meziroční 
růst ve stavebnictví o 2,3% [8]. Zapříčinili to zejména zvýšené státní investice, 
růst stavebnictví bude mít vliv na poptávku po nových pracovnících, čímž se na 
trhu práce vytváří konkurence a tím potenciál pro zvýšení mezd.  

Obrázek průměrné hrubé měsíční mzdy fyzické osoby ve stavebnictví je 
zpracován podle hodnot z ČSÚ. 

 
Obr. 1- Průměrná hrubá mzda [autor] 
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2.6 Přerušení tepelného mostu vyložené stavební konstrukce 

Přerušení tepelného mostu vyložené stavební konstrukce je v dnešní době nut-
ností pokud chceme stavbu chránit před vysokou spotřebou energií, vzniku vlh-
kostních poruch a často i vzniku plísní. 

Neřešené tepelné mosty v budově mohou zapříčinit až třetinový nárůst 
spotřeby topné energie. [6] 

U starších objektů nebyl tento problém vůbec řešen, protože vůči prostupu 
tepla celé obálky budovy nebyl tak významný. Vezmeme-li součinitel prostupu 
tepla stěny staré dvacet let, dostaneme hodnotu v rozmezí 
1,0 až 0,7 W.m–2.K–1. [12] Dnes je podle normy požadovaná hodnota součinitele 
prostupu tepla stěny 0,30 W.m–2.K–1. Pokud se tedy počítá s přirážkou na te-
pelné mosty, která se běžně aplikuje, dojdeme k závěru, že tepelné mosty u 
moderních budov jsou daleko větším zdrojem tepelných ztrát. To znamená, že 
se postupem času zvýšil význam řešení těchto detailů. [5] 

Vzhledem k současnému trendu těsnosti obálky budovy s použitím velmi 
těsných oken dochází ke zvýšení vnitřní relativní vlhkosti vzduchu. Z toho plyne 
přísnější požadavek na vnitřní povrchovou teplotu, resp. teplotní faktor. Je proto 
kladen velký důraz na kvalitní vyřešení těchto rizikových míst tak, aby se pří-
padný tepelný most v konstrukci eliminoval na minimum. [10] 
 Tepelný most u vyložených konstrukcí lze přerušit dvěma způsoby, tím 
prvním je obalení konstrukce polystyrenem, tento způsob je již zastaralý a svý-
mi technickými vlastnostmi ho předčí technologie s prvek Isokorb®. 

2.6.1 Přerušení tepelného mostu pomocí obalení konstrukce 
polystyrenem  

Tento způsob zamezení vzniku tepelného mostu je starší a obtížnější na prove-
dení. Je složitější na provedení, protože se skládá z množství různých materiálů 
a s tím spojených prací. Nutné práce pro správné provedení zateplení jsou: na-
lepení a přikotvení polystyrenu XPS, provedení hydroizolační vrstvy pomocí 
asfaltových pásů, na asfaltové pásy položíme nopovou fólii a na ni provést mi-
nimálně 20 mm roznášecí vrstvy z cementového potěru a opatřit balkón okap-
ničkou pro odkapávání srážkové vody, jinak může stékat po povrchu, kde může 
namrzat nebo poškozovat vložené izolace. Potom už jen roztíráme flexibilní 
mrazuvzdorné lepidlo a vkládáme keramické dlaždice.  

Snížení tepelného mostu tedy zařizuje polystyren XPS. Je to deskový ma-
teriál s minimální nasákavostí a velkou pevností. Používá se pro izolování 
v přímém styku s vlhkostí, nebo izolace s vysokým zatížením (průmyslové pod-
lahy, parkoviště, střešní terasy apod.). Polystyren XPS se u balkónů používá 
hlavně kvůli parametrům, které má oproti polystyrenu EPS daleko lepší a to: 

 vysoká pevnost v tlaku 

 prakticky nulová nasákavost 

 odolnost vůči teplotním výkyvům 

 odolnost vůči mechanickému poškození 
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Tento způsob je starší a oproti novým prvkům zastaralý, taktéž tepelný 
most nepřeruší, jen sníží jeho účinky. Tento způsob je nyní používán jen 
z ekonomického hlediska, protože se některé stavební firmy domnívají, že tím 
ušetří finanční prostředky. Později v této práci budu právě zjišťovat, jestli tomu 
opravdu tak je a jestli tento rozdíl je tak markantní, aby se používal starší způ-
sob výstavby. 

 
Obr. 2- Detail balkonu s polystyrenem [14] 

2.6.2 Přerušení tepelného mostu pomocí speciálního prvku Isokorb® 

Isokorb® slouží pro izolaci balkónů, ale není to jen izolační prvek nýbrž i prvek 
nosný. Přenáší totiž ohybové momenty a posouvající síly. Integrované tlakové 
ložisko a inovovaný tvar smykové výztuže umožňují rychlé, bezpečné a jedno-
duché zabudování na stavbě. 

 

 Termicky odděluje předsazené konstrukce od budovy  

 Díky speciálnímu tlakovému ložisku (modul HTE) jsou tepelné ztráty 
redukovány na minimum 

 Snižuje náklady na vytápění, redukuje emise CO2 a šetří přírodní 
energetické zdroje 
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Obr. 3- Prvek Isokorb® [13] 

 
Jelikož je vnější část konstrukce termicky oddělena, samotná balkonová deska 
se zateplovat nemusí, to vyřazuje práce, které by jinak bylo nezbytné udělat. Při 
tomto způsobu se na betonovou desku rozetře hydroizolační flexibilní izolační 
hmota, opatříme balkón okapničkou a potom už jen roztíráme flexibilní mra-
zuvzdorné lepidlo a vkládáme keramické dlaždice. 

Výhody oproti verzi s obalením desky polystyrenem: 

 Rychlá a snadná montáž prvku 

 Úspora času při tvoření nášlapné vrstvy 

 Stejná úroveň podlahy v exteriéru a interiéru 

 Estetika- deska je štíhlá, bez navýšení o polystyren 

 Lepší tepelně izolační vlastnosti- protože konstrukce neprobíhá skrz 
obvodovou zeď do exteriéru, ale je oddělena. 

 Absence možnosti nekvalitního provedení skladby podlahy a ná-
sledné nutné opravy 

 Jednoduchá skladba, která oproti druhé variantě nemá velkou po-
tencionální šanci narušení skladby podlahy 

A právě poslední dvě z výhod jsou ty největší, oproti obalené konstrukci. U oba-
lované konstrukce je řada složitých detailů na provedení ať už správné položení 
tepelné izolace, vložení těsnícího pásu a spádového klínu, kvalitní provedení 
klempířských prvků, kvalitní natavení asfaltového pásu a provedení roznášecí 
vrstvy. Všechny tyto práce se musí udělat správně, jelikož dodatečné opravy 
obalené desky, by byly nákladné a složité. U Isokorbu se musí dát pozor na 
rohovou část konstrukce, ale další části jsou již nekomplikované.  
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Obr. 4-Detail uložení Isokorbu v konstrukci [13] 

2.6.2.1 Cena stavebního prvku Isokorb 

Cena prvku je ovlivňována dvěma důležitými faktory. Jedním z nich je konku-
rence. Když se v roce 1998 začali dodávat prvky Isokorb® firmou Schöck do 
České republiky, konkurence byla malá. Postupem času však výrobek ztratil 
patentovou ochranu a do Česka začali přicházet další konkurenti, jako jsou 
Halfen, H-Bau, Frank, AVI a přibyl i český výrobce Bronze. Dnes se dá říct, 
že se konkurence ustálila a nepočítá se se vstupem nové konkurence na trh.  

Druhým a ještě důležitým faktorem je výkonnost českého stavebnictví. 
České stavebnictví bylo mohutně postihnuto finanční krizí od roku 2008 do 
roku 2013 a to samozřejmě mělo mohutný vliv na cenu. V roce 2009 zažilo 
stavebnictví prudký pokles zakázek a tak se všechny konkurenční firmy 
předháněli s nejnižší cenou a to mělo za důsledek prudký pád cen ve sta-
vebnictví. V roce 2014 začalo stavebnictví znova růst a očekává se, že tento 
růst bude pokračovat i v roce 2015. Růst stavebnictví může do budoucna 
podpořit například růst výstavby bytů v Praze nebo program Zelená úsporám, 
který je nyní aktivní pro rodinné domy a předpokládá se, že bude spuštěn i 
pro domy bytové. 
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Obr. 5- Cena Isokorbu v čase [autor] 

 
Na grafu můžeme vidět, jak mohutně ovlivnila krize cenu prvku, který v před-
krizovém období v roce 2008 stál průměrně 2 930 Kč a v hluboké krizi v roce 
2012 se prodával průměrně za cenu o 25% nižší a to za 2 200 Kč. Od začát-
ku roku 2014 začíná cena pomalu růst nahoru a to z 2 200 Kč z roku 2012 na 
2 300 Kč v roce 2014. To je 4,5% nárůst za dva roky. Podle mého názoru 
bude trvat ještě řadu let, než ceny stavebních prací, produktů a materiálů do-
sáhnou svých předkrizových hodnot.  
 Obrázek průměrné ceny Isokorbu v letech byl vypracován podle informa-
cí od společnosti Schöck-Wittek s.r.o. 

2.6.2.2 Sortiment 

Sortiment Isokorbů firmy Schöck je rozmanitý. V této práci se zaměřuji na 
konstrukci beton-beton, ale Schöck vyrábí Isokorby i pro beton-dřevo, beton-
ocel a ocel-ocel. Jeden z novějších prvků se také zaměřuje na sanaci balko-
nových konstrukcí, která se dá provést u dřevěného trámového stropu i u 
stávajícího železobetonového stropu. 

 Beton-beton je stěžejní, protože betonové konstrukce jsou v dnešní do-
bě nejpoužívanější pro stavbu bytových domů v Česku. V poslední době se, 

ale začíná prosazovat i Isokorb® u konstrukcí ocel-ocel, které se dříve zane-
dbávaly, protože ocel-ocel se používá většinou u nebytových prostor.    
V dnešní době se klade velký důraz na šetrnost stavby vůči životnímu pro-
středí a s tím spojená úspora energie a z těchto důvodů se Isokorb® typ KST 
začíná objevovat v čím dál větším počtu návrhů. 

Na dalších dvou stránkách je celý sortiment Isokorbů firmy Schöck. Pro 
kalkulaci nákladů bude použit Isokorb® typ K. 
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Obr. 6- Sortiment 1 [13] 
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Obr. 7- Sortiment 2 [13] 
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2.6.2.3 Historie prvku Isokorb® 

Německá stavební firma Schöck, která vymyslela prvek Isokorb® vznikla již 
v roce 1962. V té době se zaměřovala na spodní stavby prefabrikovaných 
domů a o rok později působila ve všech oblastech stavebnictví. Hlavní sídlo 
společnosti je v německém městě Baden-Baden. Prvním výrobkem společ-
nosti bylo okno Schöck-Inpor, které odstranilo potřebu bednění a výklenků 
pro okna v monoliticky betonovaných sklepích. Dalším výrobkem společnosti 
byl sklepní světlík ze sklovláknitého polyesteru. V roce 1976 se stala společ-
nost Schöck Betonelemente GmbH společností Schöck Bauteile Gmbh (spo-
lečnost pro výrobu stavebních prvků).  

V roce 1979 na lyžařské dovolené si Eberhard Schöck všiml některých 

vlhkých stropů, což bylo způsobeno vytvářením efektu ‘‘tepelných mostů’’, 
mezi stropy a balkony. Toto byl začátek myšlenky, která měla vyvrcholit uve-
dením výrobku Schöck Isokorb® jako řešení těchto problémů. V roce 1983 
byl tedy na trh uveden Schöck Isokorb® jako tepelně izolační prvek 
s revolučním řešením problémů způsobeným tepelnými mosty ve vyložených 
konstrukcích.  

V roce 1996 byla opět posílená pozice společnosti na trhu prvkem Iso-
korb® KH, který byl určen pro instalaci dřevěných balkonů.  

Rok 1998 a oficiální vstup na český trh byl zahájen spoluprací s firmou 
Wittek, která se stala výhradním zástupcem společnosti  Schöck. Během 
roku 2002 přinesla společnost opět nový Isokorb® a to typ KX pro ocelové 
konzoly. Prvek Isokorb® byl neustále vylepšován a jeho tepelně-izolační 
vlastnosti byly čím dál lepší. V roce 2003 byla založena společnost Schöck-
Wittek, s.r.o., jako nástupce firmy Wittek, která se stala výhradním zástup-
cem společnosti Schöck pro Českou a Slovenskou republiku. 

Rok 2008 a uvedení na trh typu XT, který je šestou generací systému  
Isokorb®. Tento typ se oproti předešlému liší v tloušťce izolačního materiálu, 
má o 30% lepší tepelnou izolaci a o 50% lepší zvukovou izolaci a v roce 
2010 se začíná prodávat i Česku a na Slovensku. V roce 2011 začíná pro-
gram pro napojení balkonů na stávající budovy s vyloučením tepelných mos-
tů.  

V roce 2012 společnost Schöck vyhrála celoněmeckou soutěž k tématu 
spokojenost zákazníků v kategorii-střední podniky. [13] 
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3 Standardy času 

3.1 Úvod 

Ve stavebnictví zajišťuje zhotovení díla hlavně lidská práce. Proto je velice dů-
ležité lidskou práci správně spočítat a ohodnotit. Děje se tak na základě obsahu 
a složitosti práce. Pro tento účel byly vytvořeny normy času stavebních činností 
pomocí standardů času, které určují, jak dlouho by daná práce měla trvat. Tyto 
normy jsou orientační a stavební firmy by si je měly upravovat podle svých zku-
šeností. 

Pokud zaměstnavatel používá normy práce, musí brát také v potaz pracov-
ní tempo přiměřené fyziologickým a neuropsychickým možnostem, předpisy 
BOZP a přestávky na jídlo a oddech. Pokud dojde při práci ke změně po tech-
nické nebo organizační stránce, musí se norma poupravit nebo celá změnit. 

3.2 Normování práce 

Efektivnost práce je možnost jak zvyšovat životní úroveň lidské společnosti. 
Měly by se tedy hledat efektivní cesty, jak toho dosáhnout, což není vždy úplně 
jednoduchý úkol. Někdy se stanoví ideální norma, která za krátký čas už nepla-
tí, nebo není vhodná. Proto je důležité normy aktualizovat, dělat to však není 
vždy jednoduché, protože vývoj norem je oproti novým trendům a skutečným 
potřebám pomalejší.  

Normování práce je součástí dispoziční pravomoci zaměstnavatele a ve 
své nejjednodušší podobě se dá charakterizovat jako určení množství práce, 
kterou má zaměstnanec vykonat za určitou dobu. 

Hlavním úkolem normování práce je: 

 obsahové rozebírání pracovního procesu a organizačně technických 
podmínek, za kterých je pracovní proces realizován[11] 

 určení objektivně potřebné spotřeby práce, aby mohl být splněn po-
žadovaný objem pracovních úkolů, tedy tvorba norem spotřeby času 
[12] 

 
Normování je časově i finančně náročné, ale lehce zvládnutelný proces. Uplat-
nění v praxi je však někdy přes zamítavý postoj zaměstnavatele a zaměstnanců 

složité. Zaměstnavatelé v tom někdy vidí zbytečné náklady a zaměstnanci si 
mohou myslet, že je normy omezují a něco jim přikazují. Oba tyto názory jsou 
mylné a dají se vyvrátit pozitivy normování. 
 Pro zaměstnavatele jsou výhodné, protože dokáže zvyšovat výkonnost 
organizace, resp. zvyšovat produktivitu práce, snižovat náklady (materiálové, 
režijní…) a eliminovat ztracený čas, tedy využít fond pracovní doby naplno. [11] 
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 S ohledem na pozici zaměstnance dokáže normování práce přesně sta-
novit, co vše je zaměstnanec schopen v pracovní době zvládnout, využívá ča-
sovou křivku, která zaznamenává, kdy je zaměstnanec nejvýkonnější a kdy ni-
koliv a podle toho navrhne jeho pracovní tempo a nejefektivnější rozvržení vý-
konu práce, v neposlední řadě také připraví půdu pro stanovení odměny za vy-
konanou práci pomocí úkolové mzdy. [11] 

Normování má i motivační výhodu a to tak, že pokud je zaměstnancův 
výkon měřitelný, motivuje ho to, aby dosahoval lepších výsledků a tak i lepšího 
finančního ohodnocení.  

3.3 Výrobní proces 

Při normování např. stavební práce, se daná práce musí rozkouskovat na dílčí 
činnosti, které se musí analyzovat samostatně, poté mezi sebou a nakonec se 
opět spojí do tzv. uceleného procesu, podobně jako. [11] 

Ve stavebnictví může být např. jedna operace míchání a příprava betonu a 
druhá je samotné betonování. Pro takto ucelené operace se počítá a navrhuje 
časová, výkonnostní nebo množstevní norma. Ucelené operace lze dále dělit na 
dílčí činnosti a to proto, abychom mohli zdokonalit organizaci práce a zjistili po-
měr mezi účelně a neúčelně využitým časem. 

3.4 Norma spotřeby práce 

Normy spotřeby práce určují, kolik bude pro danou práci potřeba času, tzn., za 
jak dlouhý časový úsek bude práce vykonána. Při sestavování např. nelze 
opomenout, v jakém prostředí bude práce vykonávaná nebo jaká bude požado-
vaná kvalita odevzdané práce, to vše se musí v normě zohlednit.  

Faktory ovlivňující normu spotřeby práce stejně jako v [11]: 

 požadovaná přesnost a kvalita, 

 hospodárnost výpočtu, 

 technická možnost a ekonomická účelovost stanovení pracovního, 
příp. technologického postupu, 

 technická možnost a ekonomická účelovost zjišťování množství prá-
ce a výkonu zaměstnance. 

Norma času Nč (čas/množství produkce) je norma, která stanovuje, kolik času 

potřebuje zaměstnanec na provedení celé operace.  Stanoví se pomocí norma-
tivu výkonu v m. j. stav. práce/Nh (normohodina). Celkový výsledek normohodin 
se ocení mzdovým tarifem. 
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3.5 Metody stanovení norem spotřeby času 

Metody, díky nimž se dají kvalitně a přesně určit normy spotřeby času jsou dvě 
a to buď metoda rozborová, nebo metoda souhrnná. 

3.5.1 Rozborová metoda 

Probíhá tak, že se pracovní operace nejdříve rozloží na dílčí činnosti, potom se 
určí časová náročnost těchto složek plus čas obecně nutných a podmíněných 
přestávek. Po vypočtení časové náročnosti dílčích složek, se vypočítá norma 
času.  Tato metoda je objektivní a ukáže nám reálný obraz jaké množství práce 
má zaměstnanec vykonat. 

Způsoby měření dle [11]: 

 Rozborově chronometrážní metoda- pomocí snímkování práce, me-
toda využívána u procesů, které se zpracovávají nově 

 Rozborově výpočtová metoda- podobná jako chronometrážní, ale 
jako podklad využívá dříve vypracovaných norem dílčích operací 

 Rozborově porovnávací metoda- jednotlivé dílčí složky operace po-
rovnává s technologicky podobnými složkami, které již byly vypraco-
vány 

3.5.2 Souhrnná metoda 

Nerozebírá operaci na jednotlivé složky, ale stanoví normu času na základě 
jedné souhrnné hodnoty. Tato metoda není moc přesná a neměla by se použí-
vat dlouhodobě.  

Způsoby měření dle [11]: 

 Metoda sumárních empirických vzorců- vytváří funkční závislost me-

zi jednotkovým časem operace a činiteli trvání času 

 Sumárně porovnávací metoda- bez rozložení porovnává ji podobnou 
práci, pro kterou spotřebu času známe 

 Statická metoda- vypočítává průměrná výkon z operativní evidence 

pracovních výkonů a tím vypočte průměrnou spotřebu času 

 Metoda sumárního měření- využívá časoměrné přístroje pro měření 

času operace jako celku 

 Metoda sumárního odhadu- odhad zkušeného normovače 
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3.6 Specifika stavebnictví pro normování 

Normování je velice dobře využitelné ve strojním průmyslu, kde se práce opa-
kují a není jich takové velké množství. Stavebnictví je úplným opakem, práce se 
příliš neopakují, jsou často prováděny v rozdílných podmínkách a je jich veliké 
množství. Proto je normování ve stavebnictví velice těžkým úkolem. Normová-
ním se v České republice zabývá společnost ÚRS PRAHA, která zpracovává 
databázi oceňovacích podkladů a směrných cen stavebních prací, kde jsou 
uvedeny normy času v normohodinách pro stavební práce.  

 Příklady problému, které můžou nastat ve stavebnictví: 

 Do normy nelze zahrnout technologické přestávky, i když zaměst-
nanec může dělat během technolog. přestávky jinou práci, je mezi 
přesunem a seznámením se s novým pracovištěm určitá časová 
mezera, taktéž zaměstnanec při postupu výstavby mění procesy, 
které musí vykonávat a opět nastává časová mezera mezi pracemi. 

  Problémem je také, že na stavbě se často musí provádět práce, 
s kterými se nepočítalo, jako dodatečné opravy již provedených 
prací. 

 Potíže může dělat i nepříznivé počasí, za kterého některé práce ne-
lze provádět. 

 Stavební zakázku provádí ve většině případů více firem, které jsou 
na sebe navázané. Když jedna firma nestíhá provést práci, která je 
důležitá pro druhou firmu, aby mohla začít se svou prací, opět na-
stává vynucená přestávka. 

 
Norma času ve stavebnictví je důležitá a dává nám přehled o počtu hodin, které 
budou potřeba pro provedení práce. Není to však číslo, s kterým se dá 
s určitostí počítat a stavební firmy musí mít na vědomí, že se toto číslo může 
v případě nepříznivých podmínek zvýšit. 
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4 Případová studie kalkulace vyložené stavební 

konstrukce 

Práce se zabývá kalkulací dvou variant výstavby vyložené balkónové desky a 
naším cílem je zjistit, která z variant je cenově přijatelnější. Obě varianty budou 
vykalkulovány v cenách kalkulačního programu KROS PLUS a poté budou ceny 
materiálů, produktů a práce upraveny podle zjištěných a reálných cen ve sta-
vební praxi. 

Kalkulovalo se pomocí kalkulačního vzorce, kde byly režie výrobní, režie 
správní a zisk určeny pomocí doporučeného procentuálního podílu, který byl 
pro obě varianty stejný a to režie výrobní 60%, režie správní 20% a zisk 15% ze 
svých základen. Tyto hodnoty byly vzaty s průměrných nákladů na tyto položky 
podle RTS a.s. jako v [4]. 

4.1 Úvod 

Pro případovou studii byl po konzultaci s odborníkem na balkonové konstrukce, 
vybrán nejběžnější rozměr této konstrukce. Kalkulovaný balkón má délku 3,20 
m, vyložení 1,40m a tloušťka desky je 160 mm. Balkonová desky je z betonu 
C25/30 a použitá betonářská ocel je BSt500. Firma Schöck-Wittek poskytla ná-
vrh prvků na tento typový balkón, kde byly navrhnuty tři prvky Isokorb® typu 
K20S-CV30-V8-H160-R0. U druhé varianty byl vybrán běžně používaný extru-
dovaný polystyrén BACHL XPS 300 60 mm. 

4.2 Měření a stanovení standardů časů 

Byly zvoleny práce ve dvou variantách výstavby, které se od sebe liší a mají vliv 
na cenu zakázky. U varianty s Isokorbem, je to právě pokládka tohoto prvku a u 
varianty s polystyrenem byla zvolena pokládka a připevnění tohoto materiálu. 
Na tyto dvě práce jsou již normy v programu KROS plus vytvořeny společností 
ÚRS PRAHA, to znamená, že nově naměřené údaje porovnáme se stávajícími. 

Hodnoty byly naměřeny pomocí stopek. Každá z činností uvedených 
v standardu času, byla změřena minimálně pětkrát a poté byla z těchto namě-
řených hodnot aritmetickým průměrem určena norma času na měrnou jednotku. 
Dále byla na stanovený balkon určena četnost úkonů a ty byly vynásobeny 
normou času na měrnou jednotku. Poté byly sečteny všechny výsledné časy, 

které byly ještě vynásobeny indexem času na zvláštní oddech. Výsledný čas 
nám ukazuje, kolik času budeme potřebovat na provedení prací na zvoleném 
typovém balkonu. Také byl vypočten standard času na měrnou jednotku. 
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4.2.1 Měření a stanovení standardu času u pokládky prvku Isokorb® 

U této varianty byl výpočet standardu času jednoduchý, protože se skládá jen 
ze tří základních prací a to dopravou prvku k místu uložení, samotné uložení 
prvku a nakonec přirádlovaní výztuže prvku k výztuži stropu a balkonu. Tabulka 
a dílčí hodnoty jsou vztaženy na vybraný typický balkon. Hodnoty jsou poté pře-
vedeny na Nh na měrnou jednotku, kterou je metr běžný. 

 

POPIS: Montáž speciálního prvku Isokorb v délce 3m  
Mj. m‘ 

POL. POPIS NORMATIVU Mj. ČETNOST 
MINUT ZA 
JEDNOT-

KU 
CELKEM 

1 Doprava prvku k místu uložení  50 m 3 2 6,00 

2 Uložení prvku Isokorb m 3 1,33 3,99 

3 Přirádlovaní výztuže počet 12 0,75 9,00 

  TA- čas celkem    18,99 

4 Index času na zvláštní oddech  I201 18,99 1,12 21,27 

  Spotřeba času na 3m‘ (hod.) 
 

0,354 

  Propočet na Nh na 1 m‘           0,118 

Tab. 1- Standard času pro pokládku Isokorbu 
 
Na provedení prací v celé délce typického balkonu je hodnota Normohodiny 
0,354. Po vypočtení standardu času na měrnou jednotku, kterou je m‘, je hod-
nota 0,118. To znamená, že na m‘ montáže speciálního prvku Isokorb® je po-
třeba 0,118 hodiny. 
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4.2.2 Měření a stanovení standardu času u provádění zateplení 

konstrukce balkónu polystyrénem 

V tomto měření je daleko více obsažených prací než u varianty předchozí a to 
jedenáct oproti třem. Od dopravy materiálu na místo, přes nalepení polystyrenu 
až po nanesení stěrky na polystyren. Tabulka a dílčí hodnoty jsou vztaženy na 
vybraný typický balkon. Poté je vytvořen standard času na měrnou jednotku, 
kterou je metr čtverečný. 
 

POPIS: Montáž tepelné izolace Polystyren na balkonovou konstrukci o 10 m2  
Mj. m2 

POL. POPIS NORMATIVU Mj. ČETNOST 
MINUT ZA 
JEDNOTKU 

CELKEM 

1 Doprava materiálu na místo 50 m  1 10,00 10,00 

2 Řezání správných rozměrů m 18 0,67 12,01 

3 Příprava lepidla 8 kg 4 2,50 10,00 

4 Nanášení lepidla a rozetření m2 10 4,55 45,50 

5 Lepení na podklad m2 10 3,13 31,30 

7 Příprava otvoru pro hmoždinku počet 81 0,40 32,40 

8 Montáž hmoždinky a vložení kryc. Talířku počet 81 0,75 60,75 

10 Příprava lepidla 8 kg 4 2,50 10,00 

11 Provedení stěrky m2 11 1,40 15,40 

  TA- čas celkem    227,36 

12 Index času na zvláštní oddech  I201 227,36 1,12 254,64 

  Spotřeba času na 10 m2 (hod.)           4,240 

  Propočet na Nh na 1 m2           0,420 

Tab. 2- Standard času pro provedení zateplení polystyrenem 
 
Na provedení prací v celém objemu typického balkonu je hodnota Normohodiny 
4,240. Po vypočtení standardu času na měrnou jednotku, kterou je m2, je hod-
nota 0,42. To znamená, že na m2 montáže tepelné izolace je potřeba 0,42 ho-
diny. 
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4.2.3 Změny časových standardů 

 
Obr. 8- Porovnání standardů časů [autor] 

 
Varianta s polystyrenem v programu KROS je Nh= 0,3947 na m2, z měřených 
údajů vyšla Nh= 0,42 na m2. Je tedy o 0,0253 větší, to zapříčinilo to, že měřené 
údaje byly provedeny pro balkonovou konstrukci, kde je více detailů a práce 
neprobíhá, tak rychle. Rozdíl mezi hodnotami nebyl výrazný a to podporuje va-
riantu, že obě hodnoty jsou reálné. 
 Varianta s Isokorbem v programu KROS je Nh=0,233 na m‘, z měřených 
údajů vyšla Nh=0,118 na m‘. Je tedy o více než polovinu menší, což ukazuje že 
Nh v KROSu je pro tuto práci značně předimenzovaná. 
 Rozdíly ve mzdách z KROSu a mzdách z měřených údajů na balkony 
řešené v této práci nebyly velké, to z důvodu, že práce spojená s polystyrenem 
se tolik nelišila a práce s Isokorbem nezaujímá velkou položku ve mzdách. 
 I tak se tyto hodnoty musí sledovat a aktualizovat, protože u projektů 
s větším počtem balkonů můžou i tyto na první pohled malé změny nabrat vel-
kých rozdílů. 

4.3 Změny cen materiálů 

V cenících ÚRS PRAHA, a.s. jsou ceny, které jsou aktualizovány podle ceníků 
daných firem, které materiál a produkty nabízí. V praxi se však ceny materiálů 
pohybují většinou níže, než je uváděno v cenících. Proto byl proveden průzkum 
reálné ceny materiálu a produktu. Průzkum byl prováděn osobní návštěvou da-
ného prodejce materiálů a konzultací cen vybraných materiálů. Proveden byl u 
společnosti DK1, DEK, Keramika Lissek, Agist systems a Schöck-Wittek. Ceny 
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byly určeny dodavateli materiálů, ale na základě marketingového průzkumu se 
zjistilo, že stavební firmy dostávají ve většině případů slevy a to nejvíce 
v rozmezí mezi 11-15%. Proto zjištěné ceny byly sníženy o 15%.  Výzkumem 
se potvrdilo, že ceny v praxi jsou nižší, proto byla provedena kalkulace druhá, 
kde byly ceny aktualizovány. Ceny materiálů a produktů, byly zjišťovány u těch 
materiálů a produktů, které se vyskytují jen v jedné z variant a to proto, že jejich 
nesprávná cena by mohla ovlivnit konečné porovnání variant. 
 

Varianta polystyrén:     

Materiál: ÚRS PRAHA cena Zjištěná cena 

Tmel lepící a stěrkový 
weber.therm 
elastik 25 kg 

358 Kč 200 Kč 

Tenkovrstvá silikátová probarvená 
omítka weber.pas silikát zrnitý 30 
kg 

1 665 Kč 982 Kč 

Směs maltová suchá Cemix 010  
cementový potěr 40 kg 

143 Kč 115 Kč 

Geotextílie tkaná (polypropylen)  17,30 Kč/ m2 9,60 Kč/m2 

Pás asfaltový modifikovaný  
SBS Elastodek 40 

180 Kč/m2 110 Kč/m2 

Nopová fólie Lithoplast Perfor 151 Kč/m2 40 Kč/m2 

Deska z extrudovaného polystyré-
nu 
BACHL XPS 300 60mm 

308 Kč/m2 170 Kč/m2 

Nábojka Tempo ráže 9 mm stupeň 
5MS 

4900 Kč/ tis. ks. 3500 Kč/ tis. ks. 

Lepící a stěrkovací hmoty COM-
FORT 
135 

11200 Kč/ tuna 7840 Kč/ tuna 

Varianta Isokorb:     

Materiál: ÚRS PRAHA cena Zjištěná cena 

Isokorb K20S-CV30-V8-H160 4 410 Kč 2 200 Kč 

Tenkovrstvá silikátová probarvená 
omítka weber.pas silikát zrnitý 30 
kg 

1 665 Kč 982 Kč 

Hydroizolace SCHÖNOX 1K DS -
18kg 
-X položka-ceníková cena 

1 530 Kč 1 395 Kč 

Tab. 3- Změny cen materiálů 
 
Všechny ceny zjišťovaných materiálů byly menší než ceny uváděné ÚRS PRA-
HA, je to zapříčiněno tím, že firmy za ceníkové ceny neprodávají, jsou to spíš 
jen orientační sumy, které jsou pak snižovány buď konkurencí, nebo vztahy s 
odběratelem. 
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 Jeden z nejmarkantnější rozdílů se zjistil právě u prvku Isokorb®, který je 
o 50 % levnější. Ze 4410 Kč za kus na 2200 Kč za kus. Na druhé straně jsme 
zjistili, že extrudovaný polystyrén je o 45% levnější a to z 308 Kč za m2 na 170 
Kč za m2. 
 Zjištěné informace dokazují, že pro správnou kalkulaci ceny stavební 
zakázky se musí ceny v programu upravovat podle cen, za které je firma 
schopna materiál nakoupit.   

4.4 Změny mezd 

Mzdy uvedené v programu KROS jsou reálné. Mzdy závisí na mnoha faktorech 
jako je například velikost dané stavební firmy nebo na kraji v kterém firma pů-

sobí a proto jsou na různých místech jiné. Dá se ale s velkou pravděpodobností 
říct, že mzdy budou nadále růst a tento růst bude pravidelný a dlouhodobý.  

Z údajů v kalkulaci se zjistilo, že zvyšování mzdy bude mít za následek 
zvýhodňování varianty provedení s Isokorbem a to proto, že na práce spojené 
s jeho zabudováním spotřebujeme méně času.  

 

 
Tab. 4- Mzdy 

 
Z této tabulky plyne, že cena nejvíce ovlivňována výškou mzdy je varianta 
s polystyrenem a to ve výši 10,48%. 

Pokud bychom předpokládali, že výška mezd se bude u obou variant 
zvyšovat souměrně. Můžeme počítat takto, kdyby se mzdy zvýšily o 15%, u va-
rianty s Isokorbem by to znamenalo zvýšení na 2 236 Kč a u varianty 
s polystyrenem na 3 520 Kč. Tak se rozdíl zvýšil z předešlých 1 117 Kč na 
1 284 Kč, což je právě 15%.  
 Zvyšování mezd tedy vede k zvětšování rozdílu mezi těmito variantami 
výstavby a zvýhodňování varianty s menším objemem prací, což je varianta 
s Isokorbem. 

4.5 Kalkulace a jejich porovnání 

4.5.1 Kalkulace balkónové konstrukce a vyloučení tepelných mostů 
pomocí prvku Isokorb® 

Skladba vyložené konstrukce se skládá z betonové desky tloušťky 160 mm, 
před betonáží desky je osazen do konstrukce prvek Isokorb®. Na bocích a ve 
spod je deska omítnutá silikátovou tenkovrstvou omítkou. Skladba podlahy bal-
kónové desky je v první vrstvě zajištěna elastickou hydroizolační stěrkou, která 
brání konstrukci proti vodě. Na hydroizolační stěrku je naneseno mrazuvzdorné 

Varianta

ÚRS PRAHA ceny Zjištěné ceny ÚRS PRAHA ceny Zjištěné ceny

Celková cena 37 119 Kč 27 180 Kč 37 758 Kč 29 201 Kč

Celkové mzdy 2 018 Kč 1 944 Kč 2 915 Kč 3 061 Kč

Procentuální zastoupení (%) 5,44 7,15 7,72 10,48

Isokorb Polystyren
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lepidlo, do kterého se budou vkládat keramické dlaždice. Tloušťka celé kon-
strukce je 174-184mm. V rohu balkónu je použit extrudovaný polystyren tloušť-
ky 100mm, kvůli lepším vlastnostem než má normální polystyren, jako je mini-
mální nasákavost a lepší mechanické vlastnosti. Na extrudovaný polystyren 
pokračuje elastická hydroizolační vrstva. Na kterou je opět naneseno lepidlo a 
do něj vkládány soklové dlaždice. Na okrajích balkonové desky je vložená 
okapnička mezi betonovou desku a stěrku, kvůli správnému odvodu vody 
z desky. 
 
Varianta s prvkem Isokorb®, má oproti variantě s polystyrénem navíc tyto prá-
ce, produkty a materiál: 

 

 Práce:  uložení iso-nosníků 
Produkt:  Isokorb® 

 Práce:  Provedení hydroizolace balkónu 
Materiál:  Schönox 1K DS 
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Obr. 9- Detail Isokorb [autor] 
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4.5.1.1 Kalkulace ceny ÚRS PRAHA 
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4.5.1.2 Kalkulace zjištěné ceny 
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4.5.2 Kalkulace balkónové konstrukce a vyloučení tepelných mostů 

pomocí polystyrenu  

Skladba vykonzolované konstrukce se skládá z betonové desky tloušťky 160 
mm, která je obalena extrudovaným polystyrenem ze všech stran. Na straně 
podlahy se na extrudovaný polystyren nataví dva asfaltové pásy, které se pře-
krývají, aby spáry nebyly ve stejných místech. Asfaltové pásy chrání desku proti 
vodě. Na asfaltový pás se položí nopová folie. Další vrstvou je roznášecí ce-
mentový potěr, na který se nanáší flexibilní mrazuvzdorné lepidlo a do něj se 
vkládají keramické dlaždice. Na bocích a ve spod je deska omítnutá silikátovou 
tenkovrstvou omítkou, která je nanášena na základní vrstvu což je do lepidla 
vložená perlinka. Tloušťka celé konstrukce je 355-365 mm. V Rohu balkónu je 

použit extrudovaný polystyren tloušťky 100mm, kvůli lepším vlastnostem než 
má normální polystyren, jako je minimální nasákavost a lepší mechanické 
vlastnosti. Na extrudovaný polystyren pokračuje asfaltový pás a dlažba. V šířce 
cementového potěru je v rohu instalován dilatační pásek. Na okrajích balkonové 
desky je vložená okapnička mezi extrudovaný polystyren a asfaltový pás, kvůli 
správnému odvodu vody z desky. 
 
Varianta s polystyrenem má oproti variantě s Isokorbem navíc tyto práce, pro-
dukty a materiál: 

 
 Práce:  provedení cementového potěru 

Materiál:  směs maltová suchá Cemix 010 

 Práce:  podkladní nátěr a provedení vyztužené  
 stěrky na polystyrénu 
Materiál:  tmel lepící a stěrkový weber.therm,nátěr podkladní G700    

Terranova 

 Práce:  položení geotextilie 
Materiál:  geotextílie tkaná (polypropylen) 

 Práce:  natavení asfaltového pásu 
Materiál:  pás asfaltový modifikovaný SBS Elastodek 40 Special 

 Práce:  položení nopové fólie 
Materiál:  nopová fólie Lithoplast Perfor 

 Práce:  pokládka tepelné izolace 

Materiál:  extrudovaný polystyren BACHL XPS 300 60mm, lepící a 
stěrkovací hmoty COMFORT 135, nábojka Tempo ráže 
9mm, páska dilatační okrajová, hřeb vstřelovací přímo 
úchytný do betonu 
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Obr. 10- Detail Polystyren [autor] 
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4.5.2.1 Kalkulace ceny ÚRS PRAHA 
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4.5.2.2 Kalkulace zjištěné ceny 
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4.5.3 Porovnání kalkulací  

Porovnání je prováděno mezi dvěma variantami výstavby a to obalení balkono-
vé desky polystyrenem a druhou variantou je použití prvku Isokorb. Tyto dvě 
varianty jsou kalkulovány ve dvou verzích a to poprvé v cenách ÚRS PRAHA a 
po druhé v cenách zjištěných průzkumem.  

 

 
Obr. 11- Porovnání variant výstavby a kalkulací [autor] 

 
Na grafu vidíme, že kalkulace v cenách softwaru ÚRS PRAHA dopadla lépe pro 
variantu s polystyrenem. Po zohlednění zjištěných cen a standardů časů však 
varianta s Isokorbem vyšla o 26,8% níže a konečný výsledek je 27 180 Kč opro-
ti 29 201 Kč u varianty s polystyrenem, která poklesla o 18,3%. 

Tento graf opět dokazuje, jak je důležité počítat se skutečnými cenami, kte-
ré se ve většině případů markantně liší. U zjišťovaných cen tedy varianta 
s Isokorbem vyšla o 7,4% neboli o 2 021 Kč levněji než varianta 
s polystyrenem.  
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5 Rozbor a vyhodnocení kalkulace 

Podle očekávání kalkulace v softwaru KROS plus měly vyšší ceny než kalkula-
ce se zjištěnými cenami a novými standardy času. 

Standard času u zateplení byl o trochu vyšší než v softwaru a to o 6,4 %. 
Standard času pro uložení prvku Isokorb byl o 49,4 % menší. Tyto změny ve 
standardech času však měly na konečný výsledek jen malý vliv. Větší vliv má 
samotné ocenění potřebné práce v porovnávání dvou variant a to proto, že u 
varianty s polystyrenem byly mzdy napočítány na 3 061 Kč a mzdy s Isokorbem 
na 1944 Kč, to je rozdíl 1 117 Kč na jeden balkon. Pokud budou stoupat mzdy 
zaměstnanců, tak se tento rozdíl bude dál zvětšovat a přispěje ještě 
k větší ekonomické výhodnosti prvku Isokorb.  

Jak bylo napsáno výše, zjišťované ceny materiálů byly nižší, než ceny 
uvedené v softwaru a někde i výrazně. U nejdůležitějších položek jako je poly-
styren to bylo z 308 Kč/m2 na 170 Kč/m2 a u položky Isokorb z 4410 Kč/kus na 
2200 Kč/kus. Tyto změny cen materiálů měly největší vliv na změnu ceny vý-
sledné kalkulace oproti kalkulaci ze softwaru, kde tento ani ostatní vlivy nebyly 
zohledněny.  
 V softwarových cenách byla varianta s polystyrenem levnější oproti vari-
antě s Isokorbem a to o 1 361 Kč. Po zohlednění vlivů však obě varianty klesly, 
ale varianta s Isokorbem výrazněji a to o 26,8 %. Dostala se tedy na cenu 
27 180 Kč, která je o 2 021 Kč nižší než u varianty s polystyrenem.  

Z této reálné kalkulace vychází, že stavba balkonové konstrukce 
s výrobkem Isokorb je ekonomicky výhodnější než stavba stejné konstrukce 
pomocí obalení desky polystyrenem.  
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vykalkulovat cenu dvou variant výstavby za 
pomocí standardů časů a navzájem tyto varianty porovnat. 

Kalkulaci jsem nejdříve provedl v kalkulačním softwaru a posléze jsem na 
ni uplatnil vlivy jako je změna cen materiálů a změna standardů časů z čehož 
vyšel nový výsledek kalkulace, který je reálnější než kalkulace bez změn v kal-
kulačním programu. Změny cen materiálů byly zjišťovány průzkumem u doda-
vatelů materiálů a standardy času byly vytvořeny pomocí časového měření, kte-
ré byly u každé položky měřeny minimálně pětkrát, a poté byl standard času 
vytvořen pomocí aritmetického průměru. 

Jako zmíněnou výstavbu jsem si zvolil výstavbu vyložené balkonové desky, 
která je chráněna proti vzniku tepelných mostů. Zvolil jsem dvě varianty a to 
obalení konstrukce extrudovaným polystyrenem a jako druhou použití prvku 
Isokorb®. U těchto dvou variant jsem zjišťoval ceny materiálů, které se 
v daných variantách liší, a zjištěné ceny jsem zohlednil v kalkulaci. Při vytváření 
standardů časů jsem si vybral práce, které jsou obsaženy vždy jen v jedné vari-
antě a to montáž extrudovaného polystyrenu a pokládka prvku Isokorb®, tyto 
standardy času byly taktéž zohledněny ve výsledné kalkulaci. 

Provedení konstrukce s prvkem Isokorb® má oproti staršímu postupu 
mnoho výhod mezi které patří třeba rychlá a snadná montáž, úspora času při 
provádění konstrukce balkonu, estetičnost, lepší tepelně izolační vlastnosti a 
absence možnosti nekvalitního provedení. 

Nyní tato práce potvrdila kalkulací další výhodu, kterou přináší použití toho-
to prvku a tou je úspora nákladů, která v tomto typovém balkonu je 1 590 Kč. 
Tato výhoda je pro stavební firmy tou nejdůležitější, protože mohou stavět 
s vysokou kvalitou, ale zároveň šetří náklady. Není tedy žádný racionální důvod 
proč konstrukci balkonu zateplovat polystyrenem a nepoužít raději prvek Iso-
korb®.  

Stavebním firmám bych tedy doporučil pro stavbu vyložené balkonové des-
ky používat prvek Isokorb®, který má všechny výhody na své straně. Taktéž 
z této práce vyplývá, že pokud má být provedena kvalitní kalkulace nákladů, 
musí se ceny práce, materiálů a výrobků dostatečně často aktualizovat podle 
možností dané firmy a také se nesmí zapomínat na správné standardy času, 
které ve velké výrobě mohou velmi ovlivnit konečný výsledek kalkulace nákladů. 
Tedy tak aby nám kalkulace nabídla co nejpřesnější obrázek o budoucích spo-
třebovaných nákladech. 
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