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Věc: IDS ČRS – základní informace, stanovisko k financování projektu  

 

 Vážení přátelé, 

 Republiková rada Českého rybářského svazu projednala na svém zasedání dne 
1.3.2007 otázku využívání informačních a komunikačních technologií v činnosti ČRS. Na 
základě posouzení potřeb ČRS, a aktuálních finančních možností, doporučila Rada ČRS 
přijmout nabídku firmy Kasinvest, s.r.o. na zpracování a realizaci projektu „Integrovaný 
datový systém Českého rybářského svazu“ (zkratka IDS ČRS). Zakázku by pro tuto firmu 
zajišťovali p. Novotný a Ing. Lubomír Ličko. 

 Zasíláme vám základní informace o IDS ČRS se žádostí o vyjádření 
k navrženému systému financování.  

 

A. Základní informace o IDS 

1. Co je projekt IDS ČRS? Jde o systém poskytování a využívání dat, který představuje 
zlom v přenosu informací v ČRS. Jeho principem je, že všechna data a informace vkládají 
jednotlivé organizační jednotky ČRS do jednoho místa (příslušného serveru) cestou internetu 
a všechna data (jejichž využívání konkrétnímu subjektu přísluší) za stejného místa získávají.  

Příklad:  Výkaz o činnosti – stávající systém:  478 MO ČRS vyplní tiskopis výkazu, zašle jej 
územnímu svazu. Ten všechna data sumarizuje a výsledek zašle jako výkaz za celý územní svaz 
sekretariátu Rady ČRS. Zde se opět sečtou údaje ze všech územních svazů a tak vznikne výkaz s údaji 
za celý ČRS. S jedním údajem se tak zcela zbytečně a neefektivně pracuje několikanásobně a na více 
místech. 

Postup po zavedení IDS: každá MO ČRS vyplní tiskopis výkazu o činnosti z jakéhokoliv počítače 
(protože není třeba mít program IDS nainstalovaný na konkrétním počítači) s připojením k internetu. 
Podmínkou je pouze znalost přístupového hesla do systému. Tiskopis výkazu je umístěn na centrálním 
serveru, data se tedy vkládají přímo do tohoto místa. Jednou vložený údaj se automaticky zařazuje jak 
do souhrnu za ÚS, tak za celý ČRS. Vše bez jakéhokoliv dalšího zásahu, pouze po prvním (a jediném) 
vložení údaje.  

 Řadu údajů (povinných hlášení, apod.) bude možné odesílat automaticky, aniž by 
jejich zadavatel musel provádět další kroky a rozhodovat, komu je má odeslat.  

Příklad: údaje o hospodaření na chovných rybnících, evidence o hospodaření na rybářských revírech, 
které jsou povinné ze zákona. Některé se však zasílají na příslušný krajský úřad (leží-li revír na území 
jednoho kraje) nebo na MZe ČR (leží-li revír na území více krajů). Systém by sám určil adresáta. 

2. Co IDS ČRS jeho uživatelům přinese? Výrazné zjednodušení přenosu dat a tím úsporu 
času, vyloučení několikanásobné práce s jedním údajem, přístup k informacím, které byly 
dosud k dispozici jen na některých svazových úrovních (opět příklad výkazu o činnosti – MO 
ČRS bude mít možnost nahlížet do sumáře za celý ÚS i celý ČRS). Dále mnohonásobně větší 
objem dostupných dat koncentrovaných na jednom místě a z toho plynoucí možnost s daty dál 
pracovat. Každý subjekt, oprávněný vstupovat do systému, bude mít svůj přístup přesně 
vymezený – bude mít možnost vkládat i využívat data pouze v rámci tohoto oprávnění.      
IDS ČRS by měl výrazně zvýšit využitelnost informací i pro členy ČRS.  

3. Kdo bude IDS ČRS využívat? V závěrečné fázi všechny organizační jednotky i členové 
ČRS, v případě zájmu a dohody i další subjekty s návazností na činnost ČRS (např. MZe ČR, 



krajské úřady, veterinární správa, Povodí, integrované záchranné sbory, apod.). Vše bude 
záležet pouze na tom, v jakém rozsahu bude IDS konstruováno. 

 V úvodních etapách se počítá s využitím na úrovni Rada – ÚS ČRS, ovšem 
s intenzivní snahou postupně, ale co nejrychleji, docílit využívání IDS i v MO ČRS a umožnit 
zapojení do systému i členům ČRS. 

4. Co je obsahem IDS ČRS? Celý projekt ideově vychází z původního záměru ČRS, který 
byl základem projektu LIPAN. Projekt IDS obsahově vychází z úvodní analýzy projektu 
LIPAN, kterou ČRS pro tyto účely od firmy Equica zakoupil. Vstupní analýza byla prováděna 
za úzké spolupráce s některými územními svazy i místními organizacemi ČRS. 

 IDS se skládá z jádra a z 18 jednotlivých modulů – funkcionalit, které jsou na toto 
jádro navázány.   
Seznam modulů – funkcionalit:  

1. Uživatel 
2. Evidence organizační jednotky 
3. Povolenky 
4. Členské příspěvky 
5. Evidence rybářských revírů 
6. Distribuce ryb 
7. Evidenční karta chovného zařízení 
8. Sumarizace úlovků 
9. Havarijní znečištění vody, úhyny ryb 
10. Předávání zpráv 
11. Statistiky, sestavy, grafy, reporty 
12. Objednávky 
13. Rybářské soutěže 
14. Žádosti o dotace 
15. Adresář externích subjektů 
16. Stránka člena 
17. Informace pro veřejnost 
18. Číselníky 

 


