Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů
TITSMZP704

Datum generování: 26.06.2017

Projektový rámec: Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu
jednotlivých skupin zdrojů (TITSMZP704)
Jako základ pro zadání projektu ve veřejné zakázce dle §2 odst 2 písmena g) zákona č.130/2002 Sb.
podle podmínek programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní
správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016.
Předběžně uvažovaný typ zadání – Soutěžní dialog
RESORT: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Zástupce odborného gestora VaV: Martina Šobíšková, 320
Výkonný projektový (odborný) zástupce na straně resortu (odborný garant) pro úkony v informačním
systému ISRB: Vojtěch Stráník, 780

Projekt realizuje výzkumné potřeby:
TIMZP0034 Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu
jednotlivých skupin zdrojů
Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Státní politika životního prostředí ČR 2012 –
20 Národní program snižování emisí ČR Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší
v ČR Programy zlepšování kvality ovzduší na úrovni zón a aglomerací
Vazba na podprogram: Výzkum a vývoj v oblastech prostředí pro kvalitní život (přírodní
zdroje, globální změny, udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivá
společnost)
Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s
požadavkem Novost, Postup, Regulační mechanismus, Dozorová činnost, Informační a řídící
produkt a postup, Dosavadní regulační opatření ke snížení znečištění ovzduší "polétavým
prachem" byla navrhována na základě celkové koncentrace v ovzduší bez znalosti hmotnostní velikostní distribuce částic a chemického složení což neumožňovalo přesně identifikovat
původce znečištění. Nebyl také dosud systematicky sledován podíl "sekundárních částic" na
celkovém znečištění. Na základě nově získaných dat a informací bude možné nastavit
konkrétní opatření tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu při omezení zbytečných
nákladů.
TIMZP0006 Identifikace zdrojů znečišťování ve třech vybraných oblastech ČR
Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení
kvality ovzduší v ČR Národní program snižování emisí Programy zlepšování kvality ovzduší na úrovni
zón a aglomerací

F35 verze 1
Pracovní
Strana 1/16

Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů
TITSMZP704

Datum generování: 26.06.2017

Vazba na podprogram: Výzkum a vývoj v oblastech prostředí pro kvalitní život (přírodní
zdroje, globální změny, udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivá
společnost)
Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s
požadavkem Zdokonalení, Postup, Regulační mechanismus, Informační a řídící produkt a
postup, Jedná se o získání informací v podrobnějším měřítku, nutných pro přesnější zacílení
konkrétních opatření k omezení znečišťování ovzduší zejména suspendovanými částicemi.
TIMZP0032 Screening území ČR z hlediska morfologie a složení částic
Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce:
Vazba na podprogram: Výzkum a vývoj v oblastech sociálních a kulturních výzev (vládnutí a
správa, rozvoj a uplatnění lidského potenciálu)
Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s
požadavkem Zdokonalení, Postup, Regulační mechanismus, Dozorová činnost, Výsledky
screeningu budou využity jako soubor základních pravidel pro detailnější analýzu s využitím
PMF pro identifikaci zdrojů znečištění.
Předpokládaná hodnota a alokace určená pro řešení projektu z potřeb (plán): 32 000 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota a alokace sestavená v projektu (upřesněný plán): 20 329 200,00 Kč
Maximální doba řešení projektu z požadavku potřeb (plán): 48 měsíců
Maximální doba řešení připraveného projektového rámce (upřesněný plán): 48 měsíců
EN Název projektu
Catalog of user needs for NIPI development.
CS Klíčová slova: ovzduší , suspendované částice PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké
kovy.
EN keywords: Air, suspended PM2.5, polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy metals
Hlavní obor CEP: Vědy o zemi (D) : Znečištění a kontrola vzduchu (DI)
Vedlejší obor CEP: Vědy o zemi (D) : Vliv životního prostředí na zdraví
CS Hlavní cíle projektu
Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), vydávané na základě zákona o ochraně ovzduší pro
jednotlivé zóny a aglomerace obsahují návrhy realizace konkrétních opatření za účelem dosažení
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kvality ovzduší v předmětných lokalitách dle požadavků právních předpisů. Stávající opatření byla
formulována na základě omezeného množství dat a jejich účinnost může být problematická. Pro
správné zacílení a upřesnění nápravných (regulačních) opatření je důležité přesněji identifikovat
znečišťovatele nebo skupiny zdrojů, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu ovzduší v dané
lokalitě. Prioritou budou znečišťující látky s nevyššími dopady na lidské zdraví - suspendované
částice PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy.
EN Main project goals
The Air Quality Improvement Programs (PZKO), issued on the basis of the Air Protection Act for
individual zones and agglomerations, contain proposals for the implementation of specific measures to
achieve air quality in the relevant localities according to legal requirements. Existing measures have
been formulated on the basis of a limited amount of data and their effectiveness may be problematic.
To properly target and refine corrective (regulatory) measures, it is important to identify more
accurately the polluters or groups of sources that have a major impact on air quality in the site.
Priority will be given to pollutants with the highest impact on human health - suspended PM2.5,
polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals.
Bližší popis cíle ve vztahu k potřebě (options)

Charakter projektu: Experimentální vývoj
Doplňující informace k projektu - uvažovaný způsob řešení (options):
Kvalita ovzduší v ČR je sledována prostřednictvím sítě měřících stanic imisního monitoringu. Stávající
počty měření některých znečišťujících látek (zejména PAH včetně benzo(a)pyrenu a těžkých kovů)
jsou nevyhovující zejména z pohledu prostorové interpretace dat (celorepublikové mapování). Počet
měření je nízký především ve venkovských lokalitách. Provedení cíleného imisního monitoringu v
malých sídlech napomůže snížení nejistoty prostorové interpretace dat, která slouží pro vymezení
oblastí s překročenými imisními limity. Významná část území ČR s velkým počtem obyvatel je zatížena
nadlimitními koncentracemi zejména suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu, které mají závažné
zdravotní důsledky a tedy i vyčíslitelné ekonomické dopady. Přínosem projektu bude odhad podílu
jednotlivých skupin zdrojů, případně konkrétních jednotlivých zdrojů, na znečistění ovzduší ve
zvolených oblastech a tím možnost kompetentních orgánů konkrétně zacílit regulační opatření ke
zlepšení neuspokojivého stavu. Pro řešení projektu budou využity výsledky pilotního projektu
identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v oblasti Ostravska, který realizoval ČHMÚ ve spolupráci US
EPA od roku 2012. Navrhovaný projekt bude rovněž ověřením „Metodiky pro identifikaci a odhad
podílu zdrojů znečištění ovzduší".
Obdobné projekty (vypořádání podobností):
Navrhovaný projekt bude rovněž ověřením „Metodiky pro identifikaci a odhad podílu zdrojů
znečištění ovzduší".
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Pro naplnění cíle jsou požadovány následující výsledky:
Výsledek č. 1 kód: Vsouhrn
Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší ve vybraných oblastech ČR
Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s
účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje
se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být
veřejně dostupná.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s MŽP, státní správa, samospráva, ČHMÚ, výzkumné
výsledkem
organizace, veřejnost
Předpokládaný způsob implementace

Výsledky projektu, tj. odhad podílu jednotlivých
skupin zdrojů, případně konkrétních jednotlivých
zdrojů, na znečistění ovzduší ve zvolených oblastech,
budou předány MŽP, státní správě a samosprávě pro
přípravu cílených opatření, směřujících ke zlepšení
kvality ovzduší. Výsledky budou rovněž prezentovány
na odborných fórech. Řešením projektu bude ověřena
a upřesněna „Metodika pro identifikaci a odhad podílu
zdrojů znečištění ovzduší“, která vznikla v rámci
projektu SP-1a3-149-08. Získaná data a zkušenosti
budou využity pro další analýzy spojené s identifikací
zdrojů v rámci ČHMÚ, při hodnocení kvality ovzduší
na území ČR, které je v kompetenci ČHMÚ z pověření
MŽP, a při dalších projektech.

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Vojtěch Stráník, 780
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

Bc. Kurt Dědič, 780 , Ing. František Němec, 780 , Ing.
Magdalena Burešová, 780 , Vojtěch Stráník, 780

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
1.kvartál

Výběr lokalit, ve kterých budou prováděna měření
včetně zdůvodnění Časový a věcný plán měření a
analýz

2.kvartál

Analýza dosavadních aktivitních, emisních a imisních
dat v daných lokalitách a dalších relevantních
informací
Výsledky analýz a měření za 1 a 2.Q
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3.kvartál

Prezentace výsledků
vyhodnocení

měření

a

jejich

základní

4.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 4.Q a jejich
základní
vyhodnocení
Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. a 4.Q

5.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 5.Q a jejich
základní vyhodnocení

6.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 6.Q a jejich
základní vyhodnocení

7.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 7.Q a jejich
základní vyhodnocení

8.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 8.Q a jejich
základní
vyhodnocení
Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. až 8.Q

9.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 9.Q a jejich
základní vyhodnocení

10.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 10.Q a jejich
základní vyhodnocení

11.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 11.Q a jejich
základní vyhodnocení

12.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 12.Q a jejich
základní
vyhodnocení
Kumulativní
podrobné
vyhodnocení výsledků měření a analýz za 3. až 12.Q

13.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 13.Q a jejich
základní vyhodnocení

14.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 14.Q a jejich
základní vyhodnocení

15.kvartál

Kumulativní vyhodnocení výsledků měření a analýz za
3. až 14.Q Aktualizace „Metodiky pro identifikaci a
odhad podílu zdrojů znečištění ovzduší“

16.kvartál

Dílčí závěrečné zprávy pro jednotlivé výsledky
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Souhrnná zpráva za celý projekt

Položka přímých nákladů - 6048000.00 Kč

Doplnit

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 6 048 000,00 Kč
činností)
Trvání činností v hod celkem

2 288 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

2 131 000,00 Kč / 2 557 200,00 Kč

Výsledek č. 2 kód: Vsouhrn
Informace o množství, morfologii a chemickém složení částic na území ČR ve formě databáze,
hodnocení a mapových podkladů
Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s
účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje
se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být
veřejně dostupná.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Všechny zainteresované orgány státní správy a
výsledkem
samosprávy (MŽP, odbory ochrany životního
prostředí, územního plánování, ochrana obyvatelstva,
stavební úřady, atd.), Dále budou výsledky užitečné
pro univerzity a vysoké školy zaměřené na
environmentální tématiku, zejména pak analýzu
kvality ovzduší. V neposlední řadě se informace
mohou hodit zpracovatelům EIA a integrovaných
povolení popř. firmám při povolovacím procesu
výstavby / rekonstrukce / rozšíření výroby, a to ať už
jako doprovodná informace nebo jako podklad pro
detailnější analýzu např. pomocí identifikace zdrojů
znečišťování.
Předpokládaný způsob implementace

-

doplnění zprávy o životním prostředí

základní sada pravidel pro případnou
identifikaci zdrojů částic pomocí vhodné metody
(PMF, disperzní modelování)
doplňující informace při povolování zdrojů
(EIA, IPPC)
podklad pro studie a vědecké práce zaměřené
na znečištění ovzduší suspendovanými částicemi
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Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Vojtěch Stráník, 780
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

Bc. Kurt Dědič, 780 , Ing. František Němec, 780 , Ing.
Magdalena Burešová, 780 , Vojtěch Stráník, 780

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
1.kvartál

Výběr lokalit pro odběr vzorků částic včetně
zdůvodnění
Časový plán odběru vzorků
Specifikace fyzikálních a chemických analýz

2.kvartál

Analýza dosavadních dostupných informací o
suspendovaných částicích Upřesnění plánu odběru
vzorku a analýz Návrh architektury databáze a
specifikace mapových podkladů

3.kvartál

Prezentace výsledků
vyhodnocení

4.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 4.Q a jejich
základní vyhodnocení

měření

a

jejich

základní

Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. a 4.Q
5.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 5.Q a jejich
základní vyhodnocení

6.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 6.Q a jejich
základní vyhodnocení

7.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 7.Q a jejich
základní vyhodnocení

8.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 8.Q a jejich
základní vyhodnocení
Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. až 8.Q

9.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 9.Q a jejich
základní vyhodnocení

10.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 10.Q a jejich
základní vyhodnocení
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11.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 11.Q a jejich
základní vyhodnocení

12.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 12.Q a jejich
základní vyhodnocení
Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. až 12.Q

13.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 13.Q a jejich
základní vyhodnocení

14.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 14.Q a jejich
základní vyhodnocení

15.kvartál

Kumulativní vyhodnocení výsledků měření a analýz za
3. až 14.Q Naplnění databáze částic
Dokončení mapových podkladů

16.kvartál

Dílčí závěrečné zprávy pro jednotlivé výsledky
Souhrnná zpráva za celý projekt

Položka přímých nákladů - 1656000.00 Kč

Doplnit

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 1 656 000,00 Kč
činností)
Trvání činností v hod celkem

1 364 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

1 282 300,00 Kč / 1 538 760,00 Kč

Výsledek č. 3 kód: Hkonc
Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor
členem. Jedná se o výsledky, které výlučně vznikly při řešení veřejné zakázky podle § 2 odst. 2 písm. g) a k) bodu 2
zákona.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s MŽP, krajské úřady, úřady ORP
výsledkem
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Předpokládaný způsob implementace

Výsledky měření kvality ovzduší v malých sídlech
budou použity pro přesnější hodnocení účinnosti
Programů zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé
zóny a aglomerace. Bude vyhodnocen přínos opatření
na kvalitu ovzduší v malých sídlech a zjištěné
skutečnosti budou použity pro přesnější zacílení
jednotlivých opatření a pro aktualizaci Programů
zlepšení kvality ovzduší.

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Vojtěch Stráník, 780
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

Bc. Kurt Dědič, 780 , Ing. František Němec, 780 , Ing.
Magdalena Burešová, 780 , Vojtěch Stráník, 780

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
1.kvartál

Výběr příslušných malých sídel a relevantních
programů zlepšení kvality ovzduší včetně zdůvodnění
Specifikace doplňkových měření (lokality, časový plán,
specifikace analýz)

2.kvartál

Analýza vybraných programů zlepšení kvality ovzduší
Sběr a vyhodnocení relevantních aktivitních emisních
a
imisních
dat
po
roce
2012
(2013)
Upřesnění plánu doplňkových měření

3.kvartál

Prezentace výsledků
vyhodnocení

4.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 4.Q a jejich
základní vyhodnocení

měření

a

jejich

základní

Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. a 4.Q
5.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 5.Q a jejich
základní vyhodnocení

6.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 6.Q a jejich
základní vyhodnocení

7.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 7.Q a jejich
základní vyhodnocení

8.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 8.Q a jejich
základní vyhodnocení
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Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. až 8.Q
9.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 9.Q a jejich
základní vyhodnocení

10.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 10.Q a jejich
základní vyhodnocení

11.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 11.Q a jejich
základní vyhodnocení

12.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 12.Q a jejich
základní vyhodnocení
Kumulativní podrobné vyhodnocení výsledků měření
a analýz za 3. až 12.Q

13.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 13.Q a jejich
základní vyhodnocení

14.kvartál

Prezentace výsledků měření a analýz za 14.Q a jejich
základní vyhodnocení

15.kvartál

Kumulativní vyhodnocení výsledků měření a analýz za
3. až 14.Q
Analýza účinnosti nástrojů zahrnutých do vybraných
programů zlepšení kvality ovzduší
Formulace námětů na aktualizaci programů zlepšení
kvality ovzduší

16.kvartál

Dílčí závěrečné zprávy pro jednotlivé výsledky
Souhrnná zpráva za celý projekt

Položka přímých nákladů - 3300000.00 Kč

Doplnit

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 3 300 000,00 Kč
činností)
Trvání činností v hod celkem

2 008 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

1 873 700,00 Kč / 2 248 440,00 Kč
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Výsledek č. 4 kód: Nmet
Aktualizace a "recertifikace" stávající "Metodiky pro identifikaci a odhad podílu zdrojů znečištění
ovzduší"
Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem
nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou
podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným
certifikačním
(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi. Podmínkou je udělení
mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu
nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou
metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný orgán státní správy,
tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních
posudků.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s MŽP, krajské úřady, úřady ORP, zpracovatelé
výsledkem
dokumentace EIA a podkladů pro integrovaná
povolení
Předpokládaný způsob implementace

Metodika bude využívána jak pro účely návrhů
regulačních opatření tak i v případě konkrétních
povolovacích procesů (EIA, IPPC).

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Vojtěch Stráník, 780
projektu
Certifikaci zajistí

Vojtěch Stráník, 780

Osoby participující na využití výsledku

Bc. Kurt Dědič, 780 , Ing. František Němec, 780 , Ing.
Magdalena Burešová, 780 , Vojtěch Stráník, 780

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
10.kvartál

Návrh úprav stávající metodiky

11.kvartál

Doplnění návrhu metodiky dle výsledků měření

12.kvartál

Doplnění návrhu metodiky dle výsledků měření

13.kvartál

Doplnění návrhu metodiky dle výsledků měření

14.kvartál

Doplnění návrhu metodiky dle výsledků měření
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15.kvartál

Kompletace metodiky, příprava na certifikaci

16.kvartál

Revize metodiky, konzultace při implementaci

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 0,00 Kč
činností)
Trvání činností v hod celkem

800 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

650 000,00 Kč / 780 000,00 Kč

Indikativní údaje pro výsledky a vazbu na požadované činnosti při řešení:

č. 1 - Vsouhrn – Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší ve vybraných oblastech ČR
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

Počet hodin/cena

Celkem Kč

KE, povinná,
Analýza
podkladů

Plánování analýz a
měření

3 klíčový experti /
vedoucí výsledků
(segmentů) - VŠ + 10
let praxe

510/1 000,00

510 000,00

E, povinná,
Zpracování dat

Vyhodnocení
získaných dat a
informací a příprava
příslušných částí
zpráv.

3 experti pro
výsledky/segmenty VŠ + 5 let praxe

660/900,00

594 000,00

T, povinná,
Odběr vzorků

V rámci výsledku
(segmentu) se
předpokládá odběr a
chemické analýzy
2000 - 2500 vzorků
odebraných v
celkem 8 lokalitách

Techničtí pracovníci

676/800,00

540 800,00
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TL, povinná,
Vedoucí
projektu

Vedoucí projektu
odpovídá za
plánování řešení
projektu, koordinaci
aktivit
v segmentech,
konečné
vyhodnocení
získaných dat a
informací, formulaci
návrhů a přípravu
zpráv

VŠ + 10 let praxe

442/1 100,00

486 200,00

Celkem 2 288 hodin

2 131 000,00
Kč

č. 2 - Vsouhrn – Informace o množství, morfologii a chemickém složení částic na území ČR ve formě
databáze, hodnocení a mapových podkladů
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

TL, povinná,
Vedoucí
projektu

Vedoucí projektu
odpovídá za
plánování řešení
projektu, koordinaci
aktivit
v segmentech,
konečné
vyhodnocení
získaných dat a
informací, formulaci
návrhů a přípravu
zpráv

VŠ + 10 let praxe

KE, povinná,
Analýza
podkladů

Plánování analýz a
měření

3 klíčový experti /
vedoucí výsledků
(segmentů) - VŠ + 10
let praxe

E, povinná,

Vyhodnocení

3 experti pro

Počet hodin/cena

Celkem Kč

77/1 100,00

84 700,00

510/1 000,00

510 000,00

660/900,00

594 000,00
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Zpracování dat

získaných dat a
informací a příprava
příslušných částí
zpráv.

výsledky/segmenty VŠ + 5 let praxe

T, povinná,
Odběr vzorků

V rámci výsledku
(segmentu) se
předpokládá odběr a
chemické analýzy
2000 - 2500 vzorků
odebraných v
celkem 8 lokalitách

Techničtí pracovníci

117/800,00

93 600,00

Celkem 1 364 hodin

1 282 300,00
Kč

č. 3 - Hkonc – Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

Počet hodin/cena

Celkem Kč

TL, povinná,
Vedoucí
projektu

Vedoucí projektu
odpovídá za
plánování řešení
projektu, koordinaci
aktivit
v segmentech,
konečné
vyhodnocení
získaných dat a
informací, formulaci
návrhů a přípravu
zpráv

VŠ + 10 let praxe

331/1 100,00

364 100,00

KE, povinná,
Analýza
podkladů

Plánování analýz a
měření

3 klíčový experti /
vedoucí výsledků
(segmentů) - VŠ + 10
let praxe

510/1 000,00

510 000,00

E, povinná,
Zpracování dat

Vyhodnocení
získaných dat a

3 experti pro
výsledky/segmenty -

660/900,00

594 000,00

F35 verze 1
Pracovní
Strana 14/16

Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů
TITSMZP704

Datum generování: 26.06.2017

T, povinná,
Odběr vzorků

informací a příprava
příslušných částí
zpráv.

VŠ + 5 let praxe

V rámci výsledku
(segmentu) se
předpokládá odběr a
chemické analýzy
2000 - 2500 vzorků
odebraných v
celkem 8 lokalitách

Techničtí pracovníci

507/800,00

405 600,00

Celkem 2 008 hodin

1 873 700,00
Kč

č. 4 - Nmet – Aktualizace a "recertifikace" stávající "Metodiky pro identifikaci a odhad podílu zdrojů
znečištění ovzduší"
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

Počet hodin/cena

Celkem Kč

Nmet01,
povinná,
Kvalifikované
práce na
metodice

Odborné práce na
metodice

VŠ, praxe 5 let v oblasti
tvorby metodiky pro
ochranu ovzduší

500/1 000,00

500 000,00

Nmet02,
povinná,
Pomocné práce
při tvorbě
metodiky

Podpůrné činnosti
při tvorbě metodiky,
příprava podkladů,
sumarizace analýz a
výsledků,
administrativa
spojená s tvorbou
formální části
metodiky

SŠ, 10 let nebo VŠ 5 let
t praxe v oblasti
administrativy,
zejména práce a
analýzami v oblasti
ochrany ovzduší

300/500,00

150 000,00

Celkem 800 hodin

650 000,00 Kč
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Finance projektu:

Částka původně
alokovaná z potřeb
Částka určená při stavbě
projektu
Náklady na činnosti
(osobní) v Kč
Přímé náklady
k výsledkům v Kč
Režie projektu 20% v
Kč:

32 000 000,00 Kč
16 941 000,00 Kč / zaokrouhleno na 16 950 000,00 Kč
5 937 000,00

Tvoří % rozpočtu

35,05%

11 004 000,00

Tvoří % rozpočtu

64,95%

3 388 200
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