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Shrnutí současného stavu 
 

Aktuálně je připravena kompletní dokumentace, nutná pro spuštění VŘ na zhotovitele RIS, včetně 

následného auditu advokátní kanceláří (spuštění VŘ je 1.12.2020). Ministerstvo zemědělství 

implementovalo RIS do pracovního plánu ČR pro sběr dat 2021 a přislíbilo technickou novelizaci, 

umožňující žádost o financování RIS z prostředků OP Rybářství. Dle aktuálních pravidel je možné 

čerpat až do výše 100% uznatelných nákladů, umožněno je rovněž zpětné financování všech 

uznatelných nákladů, vzniklých před 30.6.2023. 
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Přehled klíčových milníků ve vztahu k RIS 
 

• Listopad2018 – Republikový sněm zavazuje všechny organizační složky k prosazení 

jednotného informačního systému (1) 

• Květen 2019 – Republiková rada (dále „RR“) se jednomyslně zavazuje k zavedení 

RIS do konce volebního období (r. 2022) (2) 

• Listopad 2019 – tajemník MRS ing. Habán informuje Radu o zájmu MRS připojit se 

k RIS; RR rozhodnutí jednomyslně podporuje ( 6 ) 

• Leden 2020 – RR je na základě řady jednání s MZe informována o potenciálu čerpat 

finanční zdroje na tvorbu RIS z OP Rybářství s možností zpětného financování 

nákladů (7) 

• Únor 2020 – RR se jednomyslně usnáší na spuštění VŘ na zadávací dokumentaci a 

analýzu požadavků na RIS s hodnotou zakázky do 2mil. Kč (bez DPH) dle pravidel 

OPR; VŘ bude administrováno nezávislou advokátní kanceláří.  (8, 9) 

• Březen 2020 – Vítězem VŘ na analytické práce je spol. Equica, a.s.; smlouva je 

uzavřena s jednomyslnou podporou RR. (10). 

• Květen 2020 – RR jednomyslně schvaluje složení Projektového týmu RIS, složeném 

ze zástupců všech ÚS, RDR a sekretariátu ČRS. (11). Startují analytické práce a sběr 

požadavků na úrovni ÚS, MO, vybraných členů RS i mezi členskou základnoua 

rovněž i na úrovni orgánů státní správy a dalších subjektů. 

• Srpen 2020 - Equica a.s. odevzdává první část výstupu – Studii proveditelnosti dle 

požadavků OP Rybářství a zákona o ZZVZ 

• Září 2020 – Equica a.s. odevzdává druhou část výstupu – Formulář hlavního architekta 

E-Governmentu dle požadavků OP Rybářství a zákona o ZZVZ 

• Říjen 2020 - Equica a.s. odevzdává finální část výstupu – Zadávací dokumentaci vč. 

technické specifikace dle požadavků OP Rybářství a zákona o ZZVZ 

• Říjen 2020 – RR ukládá předsedovi EK Ing.Andersovi připravit variantní plán 

financování RIS (se zapojením dotace i bez). (13) 

• Říjen 2020 – RR rozhoduje per-rollam o uzavření smluvního vztahu s advokátní 

kanceláří, která bude administrovat celý proces zadávacího řízení dle ZZVZ na 

dodavatele/zhotovitele RIS a mobilní aplikace (14.a) 

• Listopad 2020 – RR je informována, že na základě jednání s MZe a ÚZEI byl projekt 

RIS zařazen do pracovního plánu sběru dat MZe; byla tak splněna hlavní podmínka 

možnosti financování z OPR.(14) 

• Listopad 2020 – RR jednomyslně ukládá vyhlášení zadávacího řízení dle ZZVZ na 

výběr dodavatele/zhotovitele RIS a mobilní aplikace. (14.d) 

• Prosinec 2020 – RR jednomyslně schvaluje pokračování stanoveného harmonogramu 

a dále stanoví výši podílu zálohy na financování RIS hlavnímu spolku na 3.000.000 

Kč.  
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Plánovaný harmonogram realizace RIS 
 

• Leden 2020 – Listopad 2020 

Přípravné práce na zpracování zadávací dokumentace pro RIS 

o Zajištění sběru dat a požadavků organizačních složek na funkcionality RIS 

(splněno) 

o Zajištění průzkumu trhu na finanční nákladnost realizace systému (splněno) 

o Zajištění veřejného průzkumu členské základny a členů RS na požadované 

funkcionality (splněno) 

o Zajištění klíčových dokumentů pro vyhlášení VŘ dle pravidel OP Rybářství 

(splněno) 

o Splnění formálních podmínek pro možnost čerpat zdroje z OP Rybářství 

(splněno) 

o Zajištění právního servisu pro administraci souvisejících VŘ (splněno) 

 

• Prosinec 2020 – duben 2021 

Proces zadávacího řízení na zhotovitele RIS a mobilní aplikace 

o Vyhlášení zadávacího řízení dle pravidel OP Rybářství a ZZVZ (30.11.2020 

(TED), 8.12.2020 (e-Zakazky.cz) 

o Ukončení zadávacího řízení dle pravidel OP Rybářství a ZZVZ, včetně 

vypořádání připomínek (nejpozději do konce března 2021) 

o Vyhodnocení zadávacího řízení, vyhlášení vítěze a uzavření Smlouvy o dílo 

(do konce dubna 2021) 

• Květen 2021 – Květen 2023 

Tvorba a implementace RIS do úrovně všech organizačních složek 

o Etapa 1 – tvorba funkcionalit první fáze (členská agenda, agenda revírů, 

agenda povolenek a jejich vyhodnocení, agenda prvních RL a RS, mobilní 

aplikace, podpůrné pracovní nástroje) – do listopadu 2022, včetně 

implementace 

o Etapa 2 – rozšíření funkcionalit RIS o agendu rybochovných zařízení a agendy 

sportu, dětí a mládeže – do května 2023, včetně implementace 

• Červenec 2021- březen 2022 

o Proces administrace žádosti o dotační programu z OP Rybářství dle 

platných harmonogramů 

 

Harmonogram žádosti o čerpání dotace OP Rybářství (op. 3.1. Data Collection) 
 

Základní princip: Délka administrace žádosti o dotaci trvá až 8 měsíců; podaná může být 

nejdříve od července 2021. Následuje rozhodnutí o udělení dotace (očekávané rozhodnutí březen 

2022). Žádost o platbu (úhradu nákladů) vždy probíhá zpětně po ukončení celého projektu, 

v jednorázové platbě; v případě RIS tedy v první polovině roku 2023. Do té doby je nutné 

veškeré náklady hradit z vlastních zdrojů. Nejzazší termín, do kterého je možné nárokovat 

vynaložené náklady (způsobilé výdaje) je 30.6.2023. Po následné kontrole (v řádech několika 

měsíců) probíhá vyplacení. Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí dle 

pravidel OP Rybářství maximálně 65 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt. 

 

• Listopad 2020 – červen 2021 

Příprava legislativních podmínek pro oprávnění čerpání dotace ze strany ČRS 
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o Schválení pracovního plánu MZe Evropskou komisí (leden 2021) 

o Úprava informačního systému SZIF (zařazení ČRS) (duben 2021) 

o Technická novelizace pravidel MZe – zařazení ČRS jako oprávněného žadatele 

(červen 2021) 

 

• Červenec 2021 – únor 2022 

 

 

 

Proces žádosti o přidělení dotace z OP Rybářství 

 

Životní cyklus žádosti o dotaci OP Rybářství počet dnů 

• podání žádosti o dotaci 7 

• administrativní kontrola 49 

• chybník 1. kolo 14 

• chybník 2.kolo 7 

• zapracovaní chybníků na SZIF 7 

• další posouzení, expertní posudky 37 

• doporučení žádosti SZIF 14 

• SZIF kontrola zadávacího řízení 60 

• MZe  kontrola zadávacího řízení 14 

• před podpisem smlouvy na SZIF kontrola zadávacího řízení 14 

• vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 7 

 

Pozn.: proces žádosti a lhůty jsou nastaveny podle současných pravidel 3.1. Data Collection. 

Na základě technické novely (zařazení ČRS) a nastavení lhůt dle projektu RIS může dojít 

k mírným úpravám. 

 

Proces sběru požadavků na funkcionality systému 
 

Minimální rozsah funkčních požadavků na moduly RIS byl Republikovou radou stanoven na 

kombinaci funkcí IS Lipan, interního systému IDS, softwaru na zpracování sumářů povolenek 

a funkcionalit dosud využívaného webovéhorozhraní na adrese www.rybsvaz.cz. V rámci 

zpřesnění požadavků byly Republikovou radou vyzvány územní svazy k zaslání požadavků na 

další funkcionality (4.a), a to do října 2019; na jejich základě byl vytvořen hlavní rámec 

zpracování zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele RIS. 

 

V květnu 2020 Rada jednomyslně ustanovila složení Projektového řídícího výboru, složeném 

ze zástupců sekretariátu Rady, všech územních svazů, zástupce Republikové dozorčí rady a 

zástupce MRS. Zároveň tento výbor pověřila koordinací součinnosti zpracovatele 

dokumentace (Equica a.s.) s organizačními složkami ČRS a MRS, oponenturou navrhovaných 

řešení a funkčních požadavků. Cílem ustanovení toho výboru bylo vedle faktické oponentury 

zajištění maximální informovanosti územních svazů o průběhu analytických prací. 

 

http://www.rybsvaz.cz/


 

Shrnutí postupu realizace RIS 
Materiál pro Republikovou radu 

Listopad 2020 

 

5 

Vypracoval: Bauerová, Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček    (abc) 

V pravidelných týdenních intervalech probíhaly schůzky zpracovatele (Equica, a.s.) se členy 

Projektového řídícího výboru, kde zpracovatel průběžně informoval o postupu a výstupech 

prací, a to od května do října 2020. V rámci sběru požadavků zpracovatel Equica, a.s. osobně 

konzultoval navrhované funkcionality se všemi územními svazy, vybranými místními 

organizacemi, vybranými členy rybářské stráže, registrovanými sportovci a zástupci 

dotčených institucí státní správy (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 

Státní plavení správa, Povodí Vltavy…). 

 

Další cenný zdroj informací o požadavcích na RIS proběhl v červenci a srpnu 2020 formou 

rozsáhlého dotazníkového šetření mezi členskou základnou (veřejný e-dotazník), členy 

rybářské stráže (distribucí e-dotazníku byly pověřeny územní svazy) a místními organizacemi 

(rovněž prostřednictvím územních svazů). Do dotazníkového šetření se zapojilo 465 místních 

organizací (prostřednictvím předsedy, jednatele nebo hospodáře), 893 členů RS a 1421 rybářů 

– uživatelů. 

 

Na základě shromážděných dat byla zpracovatelem vytvořena detailní sada funkcionalit 

„karet služeb“, které jsou součástí Zadávací dokumentace k VŘ na zhotovitele. Finální sada 

těchto funkcionalit byla zaslána územním svazům k připomínkám 21.8.2020 a jejich následná 

etapizace schválena v rozsahu daného mandátu Projektovým řídícím výborem 28.8. srpna 

2020. 

 

O celém průběhu prací byla na pravidelné měsíční bázi informována Republiková rada 

v rámci svých řádných zasedání zástupci Projektového řídícího výboru. Na mimořádném 

zasedání Rady v červenci 2020 proběhla rozsáhlá prezentace zpracovatelem o postupu prací a 

rozsahu plánovaných funkcionalit; Rada tento rozsah vzala na vědomí. 

 

Složení Projektového řídícího výboru RIS 
 

Subjekt zastoupen: pozice: 

Republiková dozorčí rada David Havlíček předseda JčÚS DK, člen RDR 

Sekretariát Rady ČRS 

David Zdvořáček právník Rady ČRS 

Tomáš Kočica tiskový mluvčí Rady ČRS 

Branislav Ličko vedoucí HO Rady ČRS 

Martin Podlesný člen HO Rady ČRS 

ÚS města Prahy Zdeněk Mužík jednatel ÚS 

Středočeský ÚS Martin Chmelík člen výboru ÚS 

Jihočeský ÚS Pavel Moravec hospodář, technik ÚS 

Západočeský ÚS Martin Bílý jednatel ÚS 

Severočeský ÚS Miloš Marek technik ÚS pro vodní hospodářství 

Východočeský ÚS Miroslav Bialek jednatel ÚS 

ÚS pro S.Moravu a Slezsko 
Pavel Haas (do 6/2020) zástupce ÚS 

Rostislav Trybuček jednatel ÚS 

Moravský rybářský svaz Václav Habán tajemník MRS 
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Průzkum trhu, očekávané náklady 
 

V září 2020 byl proveden průzkum trhu s cílem kvalifikovaného odhadu očekávaných nákladů na 

realizaci RIS. Bylo osloveno 7 subjektů, včetně všech tří současných dodavatelů využívaných systémů 

(IS Lipan, Novotný, Jílek). 

 

 

 

 

 

Průměrem obdržených nabídek je očekávaná hodnota v položkách (vč. DPH): 

 

Náklady na vývoj 

Vývoj systému (RIS) 30 250 000 Kč 

Vývoj mobilní aplikace 484 000 Kč 

Migrace dat ze současných systémů 3.025.000 Kč 

Celkem 33.759.000 Kč 

 

Provozní náklady 

Provozní náklady (maintenance, podpora, drobné 

úpravy RIS) 1rok 

1.815.000 Kč 

Provoz infrastruktury 1 rok 363.000 Kč 

celkem 2.178.000 Kč 

 

 

Náklady na zajištění administrativních procesů 

Mezi tyto náklady se řadí zejména náklady na zhotovení studie proveditelnosti, formuláře hlavního 

architekta E-Governmentu, zadávací dokumentace (Equica, a.s., 1.850.000 Kč + DPH), náklady na 

advokátní kancelář zajišťující VŘ na zhotovení zadávací dokumentace (50.000 Kč + DPH) a náklady 

na advokátní kancelář zajišťující kontrolu a administraci zadávacího řízení dle ZZVZ na zhotovitele 

RIS (170.000 Kč + DPH).Tyto náklady byly hrazeny z rozpočtu Rady ČRS. 

 

 

Náklady na zajištění manažerské podpory tvorby RIS 

Mezi další náklady je možné uvést plánované podpůrné práce na implementaci a testování celého 

systému, včetně dalších právních služeb (např. analýza GDPR). Očekávaná výše je variována mezi 

4.000.000 Kč a 7.000.000 Kč dle rozsahu aktuálně potřebných prací. Jejich výše výrazně závisí na 

možnosti využít aktuální odstupné pracovní kapacity zaměstnanecké struktury ČRS. 

 

 

 

Celkové náklady na vývoj a implementaci RIS 

Dle předpokladů (relevantní data poskytne až závazná nabídka v rámci výběrového řízení) je možné 

očekávat celkové náklady v rozmezí 38 – 45 mil. Kč (vč. DPH).  Část nákladů ve výši 2.504.700 Kč 

vč. DPH již byla uhrazena z rozpočtu Republikové rady v roce 2020. 

 

 

 

 



 

Shrnutí postupu realizace RIS 
Materiál pro Republikovou radu 

Listopad 2020 

 

7 

Vypracoval: Bauerová, Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček    (abc) 

Vyhlášení výběrového řízení na RIS a mobilní aplikaci 
V souladu s usnesením Rady (14.d) bylo prostřednictvím kontraktované advokátní kanceláře 30.11.2020 

zasláno oznámení o zahájení VŘ do evropské databáze TED; v Úředním věstníku Evropské unie bylo 

zveřejněno 4.12.2020 a po přidělení příslušných identifikačních údajů bylo zveřejněno také 

v národním systému e-zakazky.cz.  

 

 

 

Modely financování tvorby RIS a mobilní aplikace 
 

Je možné uvažovat tři scénáře: financování při přidělení dotace v plné výši, dílčí 

financování z veřejných zdrojů (v kombinaci s vlastním financováním) a plné 

financování ze zdrojů ČRS a MRS v případě, že nebude žádost o dotační podporu úspěšná. 

 

Všechny tři varianty prozatím předpokládají, že Český a Moravský rybářský svaz celý 

proces tvorby RIS bude financovat z vlastních zdrojů – v případě úspěšné žádosti o 

dotaci jsou náklady hrazeny až po ukončení projektu, tedy zpětně, a následně 

přerozděleny zpět mezi ÚS a Radu. 

 

Očekávaná částka, rezervovaná pro zajištění RIS je 50.000.000 vč. DPH. Na zajištění 

této částky se podílí typově čtyři subjekty – územní svazy, Republiková rada, Moravský 

rybářský svaz a členská základna formou mimořádné členské známky.  

 

 

 

Řízení cashflow projektu, kalkulace záloh 
 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, díky systému zpětného financování prostřednictvím dotace i 

časovému nesouladu případného výběru mimořádné členské známky s očekávanými náklady na 

tvorbu systému je nutné zajistit předfinancování projektu z vlastních zdrojů. To je navrženo formou 

záloh zúčastněných subjektů - ČRS, ÚS a MRS. 

 

V případě úspěšného čerpání dotace a/nebo výběru mimořádné členské známky budou 

tyto zálohy vráceny všem subjektům, a to až do výše 100% vložené zálohy dle reálných 

nákladů a získaných prostředků z dotace/mimořádné členské známky. 

 

Rozhodnutím RR ze dne 3.12.2020 (15b) bude výše zálohy na RIS pro hlavní spolek 

(Republikovou radu) stanoven na 3.000.000 Kč nad rámec již uhrazených nákladů ve 

výši 2.504.700 Kč.  
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Základní parametry kalkulace záloh:  

• Očekávaná výše zálohy: 50.000.000 Kč 

• Model rozdělení:  dle počtu členů (ÚS, MRS) + příspěvek 3.000.000 Kč (Rada) 

• Předpokládané plnění:  rozděleno na dvě části v letech 2021 a 2022 

 

  Počet členů (2019)  Výše zálohy 

Rada ČRS 0   3 000 000 

ÚS města Prahy 37 089   5 365 010 

Středočeský ÚS 39 307   5 685 849 

Jihočeský ÚS 30 780   4 452 399 

Západočeský ÚS 30 351   4 390 343 

Severočeský ÚS 34 130   4 936 984 

Východočeský ÚS 35 935   5 198 081 

ÚS pro S.Moravu a Slezsko 44 251   6 401 010 

Moravský rybářský svaz 73 074   10 570 324 

Celkem 324 917 

Podíl záloh ČRS:MRS (%)   
  78,9 : 21,1 

 

 

V průběhu roku 2020 byly realizovány některé činnosti, nutné k zajištění příslušné dokumentace 

předcházející VŘ na zhotovitele RIS; tyto náklady byly hrazeny na základě příslušných usnesení 

z rozpočtu Republikové rady.  

 

Již vynaložené náklady: 

předmět subjekt částka (vč. DPH) Na vrub 

Administrace VŘ na zhotovitele ZD AK Oksana Čerňavská 60 500,00Kč  Rada ČRS 

Smlouva na zhotovení ZD EQUICA a.s. 2 238 500,00 Kč  Rada ČRS 

Administrace procesu VŘ, audit ZD AK Mgr. Michal Trkal 205 700,00 Kč  Rada ČRS 

Celkem                      2 504 700,00 Kč    
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Modelové kalkulace reálných nákladů na RIS pro ÚS, ČRS a MRS (plošný výběr mimořádné známky) 
Všechny uvedené modelové kalkulace vychází z předpokladu nezískání dotace. V případě úspěšné žádosti o dotaci budou reálné náklady snížené o výši dotace (až 

do výše 100 %). 

Základní parametry kalkulace záloh:  

• Očekávaná výše nákladů: 50.000.000 Kč 

• Modely rozdělení:  dle výše stanovení mimořádné členské známky; plošný výběr 

 

                                

 

   varianta 1     varianta 2     varianta 3     varianta 4   

    

bez dotace, bez 

výběru 

mimořádné 

členské známky     

bez dotace, MČZ = 100 Kč 

(včetně dětí, mládeže, ZTP)     

bez dotace, MČZ = 150 Kč 

(včetně dětí, mládeže, ZTP)     

bez dotace, MČZ = 200 Kč 

(včetně dětí, mládeže, ZTP)   

Počet členů 

(2019)   

Náklad z 

rozpočtu 

    Náklad z 

rozpočtu 
Výše výběru 

MČZ   

  Náklad z 

rozpočtu 
Výše výběru 

MČZ     

Náklad z 

rozpočtu 
Výše výběru 

MČZ   

Rada ČRS 0   3 000 000 Kč     3 000 000 Kč       3 000 000 Kč       3 000 000 Kč     

ÚS města Prahy 37 089   5 365 010 Kč     1 656 110 Kč 3 708 900 Kč     0 Kč 5 563 350 Kč     0 Kč 7 417 800 Kč   

Středočeský ÚS 39 307   5 685 849 Kč     1 755 149 Kč 3 930 700 Kč     0 Kč 5 896 050 Kč     0 Kč 7 861 400 Kč   

Jihočeský ÚS 30 780   4 452 399 Kč     1 374 399 Kč 3 078 000 Kč     0 Kč 4 617 000 Kč     0 Kč 6 156 000 Kč   

Západočeský ÚS 30 351   4 390 343 Kč     1 355 243 Kč 3 035 100 Kč     0 Kč 4 552 650 Kč     0 Kč 6 070 200 Kč   

Severočeský ÚS 34 130   4 936 984 Kč     1 523 984 Kč 3 413 000 Kč     0 Kč 5 119 500 Kč     0 Kč 6 826 000 Kč   

Východočeský ÚS 35 935   5 198 081 Kč     1 604 581 Kč 3 593 500 Kč     0 Kč 5 390 250 Kč     0 Kč 7 187 000 Kč   

ÚS pro S.Moravu a Slezsko 44 251   6 401 010 Kč     1 975 910 Kč 4 425 100 Kč     0 Kč 6 637 650 Kč     0 Kč 8 850 200 Kč   

Moravský rybářský svaz 73 074   10 570 324 Kč     3 262 924 Kč 7 307 400 Kč     0 Kč 10 961 100 Kč     0 Kč 14 614 800 Kč   

Náklady z rozpočtu   50 000 000 Kč     17 508 300 Kč      3 000 000 Kč      3 000 000 Kč    

Příjem z mimořádné členské známky         32 491 700 Kč      48 737 550 Kč      64 983 400 Kč   

Přebytek nad rámec požadované částky   0 Kč     0 Kč     1 737 550 Kč     17 983 400 Kč   
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Modelové kalkulace reálných nákladů na RIS pro ÚS, ČRS a MRS (výběr mimořádné známky jen pro dospělé) 
Všechny uvedené modelové kalkulace vychází z předpokladu nezískání dotace. V případě úspěšné žádosti o dotaci budou reálné náklady snížené o výši dotace (až 

do výše 100 %). 

Základní parametry kalkulace záloh:  

• Očekávaná výše nákladů: 50.000.000 Kč 

• Modely rozdělení:  dle výše stanovení mimořádné členské známky; osvobození kategorií „děti“,“mládež“,“ ZTP“ 

                          

 

   varianta 5     varianta 6     varianta 7   

    

bez dotace, MČZ = 100 Kč 

(úhrada jen dospělí)     

bez dotace, MČZ = 150 Kč  

(úhrada jen dospělí)     

bez dotace, MČZ = 200 Kč  

(úhrada jen dospělí)   

Počet 

dospělých 

členů (2019) 

  Náklad z 

rozpočtu 

Výše výběru MČZ   

  Náklad z 

rozpočtu 

Výše výběru MČZ     

Náklad z 

rozpočtu 

Výše výběru MČZ   

Rada ČRS 0   3 000 000 Kč 0 Kč     3 000 000 Kč 0 Kč     3 000 000 Kč 0 Kč   

ÚS města Prahy 33 137   2 153 223 Kč 3 313 700 Kč     496 373 Kč 4 970 550 Kč     0 Kč 6 627 400 Kč   

Středočeský ÚS 34 455   2 238 866 Kč 3 445 500 Kč     516 116 Kč 5 168 250 Kč     0 Kč 6 891 000 Kč   

Jihočeský ÚS 26 087   1 695 118 Kč 2 608 700 Kč     390 768 Kč 3 913 050 Kč     0 Kč 5 217 400 Kč   

Západočeský ÚS 26 176   1 700 902 Kč 2 617 600 Kč     392 102 Kč 3 926 400 Kč     0 Kč 5 235 200 Kč   

Severočeský ÚS 29 892   1 942 365 Kč 2 989 200 Kč     447 765 Kč 4 483 800 Kč     0 Kč 5 978 400 Kč   

Východočeský ÚS 31 274   2 032 167 Kč 3 127 400 Kč     468 467 Kč 4 691 100 Kč     0 Kč 6 254 800 Kč   

ÚS pro S.Moravu a Slezsko 38 789   2 520 487 Kč 3 878 900 Kč     581 037 Kč 5 818 350 Kč     0 Kč 7 757 800 Kč   

Moravský rybářský svaz 65 074   4 228 471 Kč 6 507 400 Kč     974 771 Kč 9 761 100 Kč     0 Kč 13 014 800 Kč   

Náklady z rozpočtu   21 511 599 Kč      7 267 400 Kč      3 000 000 Kč    

Příjem z mimořádné členské známky    28 488 400 Kč      42 732 600 Kč      56 976 800 Kč   

Přebytek nad rámec požadované částky   0 Kč     0 Kč     9 976 800 Kč   
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PŘÍLOHY 
 
 

Harmonogram usnesení Republikové rady ve vztahu k RIS 
 

1. XVII. Republikový sněm ČRS, který se konal 24. listopadu 2018, uložil prosazovat zavedení jednotného 

informačního systému ČRS ve všech organizačních jednotkách ČRS. 

2. Zasedání Republikové rady ČRS dne 9. 5. 2019 - Republiková rada ČRS se usnesením č. 74/19 jednohlasně 

zavázala do konce volebního období zrealizovat zavedení jednotného informačního systému v rámci ČRS. 

3. Zasedání Republikové rady ČRS dne 6. 6. 2019 – Prezentace firmy Plus4U, která provozuje současnou verzi IS 

Lipan (nastínili možnosti dalšího rozvoje IS Lipan, který ovšem předpokládá převedení na novou platformu s 

ohledem na zastaralost současně používané platformy). 

a. Republiková rada ČRS svým usnesením č. 80/19 jednohlasně schválila vyhlášení výběrového řízení na 

zpracovatele zadávací dokumentace pro tvorbu jednotného informačního systému. Na základě této 

dokumentace, bylo vyhlášeno výběrové řízení na tvorbu jednotného informačního systému. Zadávací 

dokumentaci na výběr zpracovatele zadávací dokumentace pro tvorbu jednotného informačního systému 

vypracoval sekretariát Republikové rady a předložil ji na zasedání Rady 5. 9. 2019. 

4. Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 9. 2019 - Republiková rada ČRS usnesením č. 96/19 jednohlasně schválila 

zadávací dokumentaci pro výběr zpracovatele na zhotovení interní procesní analýzy a přípravy zadávací dokumentace 

tvorbě centrálního systému. 

a. Předseda ČRS Dr. Mach požádal ÚS, aby do říjnového zasedání Rady zaslali Bc. Kočicovi v bodech svoje 

požadavky na funkčnost nového informačního systému (členská základna, zarybnění, revíry, aplikace pro RS 

atd.). 

5. Zasedání Republikové rady ČRS dne 3. 10. 2019 – proběhlo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj za účel 

možného financování Centrální informační systém (CIS) z národního programu pro cestovní ruch.  

a. Prověřován možností financování z OP rybářství z opatření 3.1. Data Collection na CIS. EK nově plánuje 

více ošetřit mořský rekreační rybolov, teoreticky se otevírá možnost financovat CIS. ŘO OP Rybářství zaslal 

dopis na EK s dotazem na možnost financování CIS. 

b. Výběrového řízení – dne 9. 9. 2019 byla na webu ČRS uveřejněna „Výzva k podání nabídky do 15. 10. 2019 

na zhotovení interní procesní analýzy a přípravy zadávací dokumentace k tvorbě centrálního informačního 

systému, včetně následného dozoru nad zpracovatelskou firmou. 

6. Zasedání Republikové rady ČRS dne 7. 11. 2019–zástupce MRS Ing. Habán informoval o zájmu MRS na 

participaci při tvorbě CIS, a to s ohledem na propojení ČRS a MRS v rámci vydávání povolenek k lovu ryb atd. 

a. Republiková rada ČRS usnesením č. 116/19 jednohlasně schválila zapojení MRS do přípravy CIS. 

7. Zasedání Republikové rady ČRS dne 9. 1. 2020 - dne 9. 1. 2020 proběhlo před zasedáním Republikové Rady 

jednání se zástupci ŘO OP Rybářství MZe ohledně financování CIS z prostředků EU. 

a. MZe realizuje technickou novelu pravidel pro Opatření 3.1. Shromažďování údajů (Data Collection), aby byl 

ČRS oficiálně zařazen do definice příjemce. Z jednání s MZe vyplývá další nutná podmínka pro využití 

dotace na CIS, a to zařazení záměru ČRS do plánu ČR na sběr dat pro účely provádění společné rybářské 

politiky na rok 2020. Tento plán již byl zaslán v druhé polovině loňského roku do příslušných orgánů EU a 

čeká na vydání rozhodnutí od EK. Prostřednictvím Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe a 

ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací), jež mají za uvedený plán práce gesční zodpovědnost, byl 

vznesen ve spolupráci s ŘO OP Rybářství MZe dotaz na EK, zdali projekt ČRS může být ještě dodatečně 

zařazen do tohoto plánu, popřípadě zdali může ČRS začít s přípravou prvotní analýzy na CIS, a to vzhledem 

k zpětné způsobilosti nákladů v tomto opatření.  

8. Zasedání Republikové rady ČRS dne 6. 2. 2020 - Republiková rada ČRS se usnesením č. 15/20 jednohlasně 

usnesla na zahájení realizace výběrového řízení v předpokládané hodnotě do 2 mil. bez DPH dle Pravidel pro 

zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. V případě možnosti zpětného financování z 

prostředků EU bude požádáno o zpětné proplacení nákladů. V případě neschválení čerpání bude financování zajištěno 

ze zdrojů ČRS (nerozdělený zisk). Sekretariát Rady ČRS připravil podklady pro výběrové řízení a předložil je na 

březnovém zasedání Republikové rady ke schválení. 

9. Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 3. 2020 - Republiková rada ČRS se usnesením č. 28/20 jednohlasně 

usnesla na vyhlášení výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace CIS v předpokládané hodnotě do 2 mil. 

bez DPH dle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. V případě možnosti 

zpětného financování z prostředků EU bude požádáno o zpětné proplacení nákladů. V případě neschválení čerpání 

bude financování zajištěno ze zdrojů ČRS (nerozdělený zisk). Republiková rada schválila navržený postup, přičemž 
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bude zahájeno výběrové řízení s kontrolou zadávací dokumentace a výběrového řízení nezávislou advokátní 

kanceláří. 

10. Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 3. 2020 - ve dnech 27. 3. a 3. 4. 2020 dle usnesení č. 28/20 Republikové 

rady ČRS proběhlo výběrové řízení na zhotovení zadávací dokumentace CIS v předpokládané hodnotě do 2 mil. bez 

DPH, a to dle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Vítězem výběrového 

řízení je s nabídkovou cenou 1.850.000 Kč společnost Equica a. s., která splnila všechny podmínky výběrového řízení 

a výběrová komise doporučila s vítězem podepsat smlouvu o dílo. 

a. Republiková rada ČRS se usnesením č. 45/20 jednohlasně schválila podpis smlouvu o dílo s firmou 

Equica a. s., jako vítězem výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace CIS. 

11. Zasedání Republikové rady ČRS dne 7. 5. 2020 - Republiková rada ČRS svým usnesením č. 57/20 jednohlasně 

uložila územním svazům a RDR delegovat do 15. 5. zástupce do projektového týmu na tvorbu CIS, schválila obsazení 

pozic do projektového týmu za ČRS a jeho mandát. 

12. Zasedání Republikové rady ČRS dne 23. 7. 2020 –fa. Equica a. s. informovala o postupu analytických prací 

zadávací dokumentace, enterprise architektury a studie proveditelnosti RIS (Rybářský informační systém) a 

informovala o realistickém termínu spuštění RIS k 1. 1. 2022. 

13. Zasedání Republikové rady ČRS dne 8. 10. 2020 - Republiková rada ČRS svým usnesením č. 105/20 uložila Ing. 

Andersovi ve spolupráci se sekretariátem Rady připravit možnosti variantního financování z vlastních zdrojů. 

14. Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 11. 2020 – předseda ČRS Dr. Macha a jednatele ČRS Ing. Heimlich 

informovali o zásadních jednáních předsedy a pracovníků sekretariátu Rady ČRS s příslušnými odbory Mze (ŘO 

14120 Mze Ing. Pojer, ŘO 16230 Mze Ing. Žižka) a ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací) ohledně 

možnosti financování RIS ze zdrojů EU. Proběhlo představení RIS Českým rybářským svazem, a to zejména s 

ohledem na požadavky EU ke sběru dat a možnost zařazení do pracovního plánu pro sběr dat, který vychází z 

příslušné EU legislativy. Po těchto jednáních bylo naznáno, že RIS naplňuje z velké části požadavky pro sběr dat EU 

a je i v souladu s národním zájmem pro sběr dat ČR. Z tohoto důvodu tedy Mze zařadilo RIS do pracovního plánu pro 

sběr dat a tento pracovní plán byl odeslán 30. 10. 2020 ke schválení EK, výsledek bude znám ke konci roku 2020. 

a. Republiková rada ČRS hlasováním per-rollam ze dne 29. 10. 2020 přijala usnesení č. 109/20, kterým 

schválila uzavření smluvního vztahu s advokátní kanceláří Mgr. Michal Trkal, která provede kompletní 

výběrové řízení na dodavatele RIS včetně kontroly zadávací dokumentace. 

b. Ing. Anders – představil možnosti variantního financování RIS z vlastních zdrojů ČRS pro případ, že by 

nebylo možné financování z externích zdrojů. Počítáme se zapojením MRS - viz přípis MRS z 4. 11. 2020. 

c. Členové Republikové rady ČRS se shodli na potřebě dopracovat variantní řešení financování RIS z vlastních 

zdrojů (mimořádná členská známka, podíl Rady, ÚS a MRS). Z rozpočtu Rady by mělo být použito na 

financování RIS 5.000.000 Kč. Podíl z ÚS by měl být zaslán na pro tento účel vytvořený účet do 31. 3. 2021. 

d. Republiková rada ČRS usnesení č. 116/20 jednohlasně uložila vyhlásit výběrové řízení na dodavatele RIS 

a mobilní aplikace. 

15. Zasedání Republikové rady ČRS dne 3. 12. - Ing.Heimlich informoval, že dne 31. 11. 2020 bylo vyhlášeno výběrové 

řízení na dodavatele RIS a 4. 12. 2020 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.  Ing. Anders ve spolupráci se 

sekretariátem Rady předložil písemný návrh výpočtu výše záloh na financování RIS a návrh variantního řešení 

financování RIS z vlastních zdrojů pro případ, že nebude možné čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU.Po všeobecné 

diskuzi se členové Rady shodli, že je předčasné se v současné době k tomuto materiálu vyjadřovat, dokud nebude znám 

výsledek vyjádření EK ohledně zařazení do pracovního plánu ČR pro sběr dat 2021. Ing. Anders - s ohledem na další 

výpočty možného variantního financování RIS z vlastních zdrojů, je potřeba stanovit výši podílu Rady možného 

financování ze zdrojů ČRS, se kterým se bude nadále pracovat pří modelování dalších variant financování. Po diskuzi se 

členové Rady shodli, že vzhledem k již vynaloženým prostředkům Rady na RIS v hodnotě cca 2.5 mil Kč, by se měla 

v případě vlastního financování dále podílet na RIS další částkou v maximální výši 3 mil Kč. Konečná částka podílu rady 

by neměla celkově přesáhnout 5 mil. Kč. 

 

a. Usnesení č. 129/20: Republiková rada ČRS bere (jednomyslně) informaci na vědomí a schvaluje pokračování 

prací na RIS dle stanoveného plánu. 

b. Usnesení č. 130/20: Republiková rada ČRS, vzhledem k doposud již vynaloženým prostředkům, stanovuje 

konečný podíl Rady ČRS v rámci zálohové platby na 3 mil. Kč, se kterými se bude nadále pracovat pří 

modelování dalších variant financování.  

 

 
 
 
 



 

Shrnutí postupu realizace RIS, Listopad 2020 

 

13 

Vypracoval: Bauerová, Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček    (abc) 

Klíčové oblasti funkcionalit RIS 
Stručný popis jednotlivých procesních oblastí, obsažených v RIS.  

 

Funkcionalita Popis 

Revíry Evidence revírů  

Evidence revíru 

Podání žádosti na příslušné OVM, definice a identifikace revíru v území, zanesení finančních ukazatelů a další 

popisných a regulatorních údajů. Včetně evidence změn a úprav a případného zrušení revíru. Možnost zakládat 

podrevíry. 

Výkon rybářského 

práva 
Evidence odpovědných osob za výkon rybářského práva, způsoby hospodaření. Vedení historie. 

Hospodaření v 

revíru 
Evidence činností spojených s hospodařením v rybářském revíru 

Zarybňovací plán 
Vytvoření příp. úprava zarybňovacího plánu na daný kalendářní rok a jeho následné vyhodnocení na základě reálných 

hodnot z realizovaných aktivit. Při vytváření probíhá proces schvalování. 

Zarybňování na 

revíru 

Evidence zarybnění revírů, včetně evidence objednávek, dodacích a násadových listů a závěrečné vyúčtování. Před 

zarybněním a výlovem musí být odesláno hlášení na nadřízenou územní jednotku. 

Evidence úlovků 
Evidence úlovků na daném revíru. Vypočítává se ze všech sumářů úlovků na daném revíru. 

Současně je vedena evidence úhynu. 

Číselník a ceník 

ryb 
Podklad pro vytvoření zarybňovacího plánu. 

Číselník a ceník 

dopravy 
Podklad pro vyúčtování a proplacení zarybnění 

Rybníkářství Evidence chovných zařízení 

Evidence 

chovného zařízení 
Vedení popisných položek o chovném zařízení, včetně jeho vyhlášení, změny a zrušení 

Evidence 

chovatele 
Evidence informací o chovateli daného chovného zařízení 

Technicko 

bezpečnostní 

dohled 

Plánování, evidence povinných prohlídek rybníka a vodního díla. tvorba zápisů z prohlídky 

Chov ryb Evidence chovu ryb v daném chovném zařízení 

Plán obsádky Plánování obsádky a vypočítávání výnosů  

Obsádka 

Evidence realizace obsádky, včetně evidence objednávek, dodacích a násadových listů a závěrečného vyúčtování.  

Zároveň jsou evidovány převody mezi jednotlivými rybochovnými zařízeními a také korekce obsádky (evidence úhynů) 

a odlovu. 
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Sklad krmiva a 

cizorodých látek 
Evidence skladu krmiv a cizorodých látek, včetně vedení informací o objednávkách, ceně, expiraci a ochranné lhůtě 

Krmení Evidence plánovaného a skutečně provedeného krmení na chovném zařízení 

Aplikace 

cizorodých látek 

Evidence plánované a skutečně provedené aplikace cizorodých látek (hnojení) na chovném zařízení. Včetně 

schvalovacího procesu plánu aplikace látek. Stanovisko vydává správce toku. 

Součástí je i evidence výsledků měření kvality vody v čase a jejich prezentace do grafické podoby. 

Evidence výlovů Evidence výlovů v daném rybochovném zařízení, Generování tiskových sestav. 

Hospodářský 

výsledek 

Naplnění povinností stanovené vyhláškou, generování tiskových sestav (tabulky A-F). Odeslání výstupů rybářskému 

orgánu 

Termínovník 
Správa termínů povinností v rybochovném zařízení - krmení, dezinfekce, vápnění, hnojení, výlovy, dále pak tvorba 

vlastních událostí, zasílání notifikací 

Pohotovostní plán Zpracování pohotovostního plánu rybochovného zařízení a jeho vyhodnocování. Komunikace s veterinární správou 

Rybářská stráž Evidence FO, které plní roli rybářské stráže. Včetně vedení veškeré historie změn údajů  

Výkaz práce RS 
Vedení výkaznictví o činnosti RS, informace o navštívených revírech, zkontrolovaných rybářích, vydaných 

napomenutích, udělených pokut, řešených přestupků 

Záznam o kontrole 
Evidence o provedených dílčích kontrolách s uvedením základních informací, typu kde a kdo byl kontrolován a s jakým 

výsledkem 

Záznam o 

přestupku 

Při výsledku kontroly s klasifikací přestupek, bude proveden záznam o přestupku, který je následně postoupen na místní 

organizaci, ORP či jiné příslušné OVM 

Členská základna 

Vede evidenci členů s vazbou na konkrétní organizační jednotku. Dále jsou vedeny informace o jejich členských 

povinnostech (platby, brigády, zkoušky atp.) a informace o jejich přidělených svazových funkcí. Komponenta 

umožní propojení na další komponenty. Vede se veškerá historizace údajů.  

Zápis člena 
Přijetí přihlášky, kontrola informací vedených v RIS, splnění povinností nového člena, registrace člena a registrace 

vydaného rybářského lístku ORP nebo OPÚ, včetně zaplacení správního poplatku, vydání členské legitimace 
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Změny údajů o 

členovi 

Jakékoliv změny ve vedených údajích o členovi, prováděné buď ručně, nebo automaticky (např. vzhledem k věkovým 

kategoriím) 

Ukončení členství 
Ukončení členství na základě externí události (na vlastní žádost, vyloučení, úmrtí atp.) nebo automaticky na základě 

kontroly nesplněných členských povinností 

Přestup člena Změna v údajích o mateřské organizaci. Komunikace mezi 2 organizačními jednotkami. 

Členské povinnosti 
Stanovení povinných členských povinností, např. platby, manipulační poplatky, brigády, odevzdání výkazů atp., včetně 

provádění automatických kontrol plnění. 

Notifikace členům Automaticky generované notifikace o plnění členských povinností, či změně údajů vedených o členovi 

Brigády Nastavení počtu a hodnoty brigádnických hodin, evidence jejich plnění. Vazba na revíry a rybochovná zařízení. 

Vyznamenání Evidence návrhů, udělení a propůjčení různých vyznamenání ČRS. Probíhá schvalovací workflow 

Kárné řízení  
Vedení kárného řízení se členem, který neplní členské povinnosti. Výstupy z řízení musí být přístupné pro komponentu 

Členská základna, povolenky. 

Členské 

příspěvky 
Evidence členských příspěvků 

Členské známky a 

zápisné 

Evidence prodeje členských známek členům a sportovcům. Vedení informace o zaplaceném zápisném u nově 

přihlašovaných členů. 

Povolenky 
Evidence prodeje povolenek. RIS umožní kalkulaci cen povolenek dle hospodaření na daném revíru. U evidence 

povolenek musí být vazba na informace o zadržení povolenky u konkrétní FO. 

Evidence 

Společného 

hospodaření a 

rybolovu 

Evidence prodaných známek SHR. Stanovování ceny za známku SHR se vypočítává na základě informací o členských 

základnách a výsledku z předcházejícího fiskálního roku.  

Místenky 
Evidence prodeje místenek na revír a na rybochovné zařízení. Automatická kontrola nastavení maximálního počtu 

prodaných místenek k daného objektu. 

Evidence 

členských 

příspěvků 

Evidence členských příspěvků, informace o jejich naskladnění, jejich prodeji, vratek a dobropisů 

Objednávka 

členských 

příspěvků 

Objednávky členských příspěvků dle typu, jejich evidence a vedení skladových informací 

Prodej členských 

příspěvků 

Prodej členských příspěvků členovi i nečlenovi. Při prodeji musí probíhat kontrola na přestupek, zákaz prodeje napříč 

celou členskou základnou. Provádění storna, tisk stvrzenky, prodej duplikátů, provádění denních uzávěrek. 
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Správa 

organizačních 

jednotek 

Evidence organizačních jednotek jejich členění, evidence jejich funkcionářů, kontaktních údajů a jejich 

předělených kompetencí. 

Evidence 

organizační 

jednotky 

Ustanovení nové organizační jednotky, evidence její změny, sloučení, zrušení, včetně vedení historických informací. 

Vedení kontaktních údajů a evidence funkcionářů dané organizační jednotky 

Odpovědnosti 
Evidence, přiřazování a odebírání odpovědností a kompetencí za správu a výkon činností v rámci rybářství konkrétní 

organizační jednotce 

Externí prodejce Správa externího subjektu zajišťujícího prodej povolenek 

Sestavy Tvorba sestav - např. denní finanční uzávěrka, členská základna, platby, objednávky, plány, manažerské přehledy atp. 

Statistiky a reporty Tvorba statistických výstupů a reportů pro potřeby OVM 

Jednání Organizace jednání jednotky, od přípravy, řízení průběhu, evidence hlasování, zpracování závěrů a evidence úkolů 

Distribuce ryb 
Sběr požadavků na zarybnění a nabídky rybochovných zařízení. Na základě celkové nabídky a poptávky je prováděno 

rozdělení ryb do revírů. Provádí se kontrola se zarybňovacím plánem.  

Evidence 

dokumentů 

Správa dokumentů a komunikace. Správa dokumentů a komunikace. Jejich příprava, schvalování, oběh, 

odesílání, přijímání, archivace. Hlídání lhůt a termínů 

Kalendář Kalendář akcí s možností publikace na portál 

Agenda sportu Evidence sportovních akcí 

Registrace 

sportovců 
Registrace sportovce na sportovní akci 

Organizace závodu Vyhlašování, editace a zveřejňování závodů a sportovních akcí, včetně vyhlašování výsledkové listiny 

Evidence 

rozhodčích 
Evidence rozhodčí a jejich výkonností 

Agenda dětí a 

mládeže 
Vedení a správa kroužků a dětských skupin, včetně dětských sportovních akcí a táborů 

Ekonomika Evidence a správa rozpočtu organizační jednotky 

Podpora 

managementu 

ČRS 

Podpora managementu ČRS - statistiky, sledování počtu měřitelných veličin, možnosti plánování nad všemi 

sledovanými veličinami 

Platební brána Api na vybranou platební bránu 

E-shop E-shop 

Helpdesk Podpora uživatelů při implementaci a provozu RIS 

Portál ČRS   

Publikace 

veřejných 

informací 

Zveřejňování informací pro veřejnost, příp. agregovaných dat a statistických údajů 
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Publikace 

neveřejných 

informací 

Zveřejňování informací pro autentizované uživatele dle přidělených přístupových práv, jako je např. osobní údaje člena, 

plnění výkaznictví v docházce a evidenci úlovků atp. 

Autorizace a 

autentizace 
Ztotožnění uživatele 

Mobilní aplikace 

Mobilní aplikace je nainstalovaná v mobilním zařízení fyzické osoby. Umožňuje přepínat mezi uživatelskými rolemi a 

zprostředkovává služby, které jsou pro daného uživatele k dispozici. Jedná se jak o poskytnutí relevantních informací, 

tak o pořizování informací z terénu. 

Rybář 
Informace o registrovaných osobních údajích člena, možnost jejich změny, včetně plnění výkaznictví v docházce a 

evidenci úlovků atp. 

Rybářská stráž Podpora výkonu agendy rybářské stráže v terénu. 

Identitní 

prostředek 
Externí poskytovatel ověření identity uživatele 

 


