
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
46. Rady města

konané dne 26.8.2021

Kontrola rizik, hodnocení VZ, registru smluv atd.- nabídka spol. Datlab s.r.o.

Ve vazbě na poslední schůzi RM předkládáme opětovně k diskusi nabídku společnosti Datlab s.r.o. na analýzu 
dat s cílem zmapovat vybraná rizika při nákupu zboží a služeb a při realizaci veřejných zakázek, včetně 
zaúčtování a zveřejnění v registru smluv. 

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy/objednávky mezi městem Nové Město na Moravě a společností Datlab s.r.o.,Thunovská 
179/12, 18 00 Praha 1, IČ: 24213101, jejímž předmětem bude zpracování analýzy dat a vypracování rizik 
dle přílohy č. 1 materiálu a pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města 
jejím uzavřením vč. případných změn a dodatků.  

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV doporučuje jednorázově využít nabídky Datlab s.r.o. na 
analýzu dat při nákupech 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy:  nabídka analýzy dat https://kontrola.datlab.eu/
- Datlab s.r.o je česká firma specializující se na získávání, zpracování a 
analýzu dat. primárně se soustředí na sektor veřejných zakázek a 
registru smluv. 
Spol. Datlab s.r.o. oslovila město s novou nabídkou (viz. příloha) na 
zpracování a analýzu dat (za období 2018 - 2020) a následného 
vyhodnocení možných rizik vzniklých při zadávání veřejných zakázek, 
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uveřejňování smluv v registru smluv včetně fin. plnění smluv a správného 
zaúčtování.  Tato analýza  je zpoplatněna částkou 29 000 Kč bez DPH (za 
období 2018-2020) s tím, že každá další aktualizace analýzy dat za další 
období (další rok např. 2021) je za 50% ceny původní analýzy. Výsledky 
analýzy mohou přinést konkrétní podněty pro interní audit, návrhy na 
zlepšení stávající praxe nákupu zboží a služeb a evidence dat apod. 
Při osobní konzultaci se zástupcem Datlab s.r.o.  a nahlédnutí do vzorku 
analýz dat Nového Města na Moravě bylo však cca 90 % uvedených rizik 
odborem INV vysvětleno jako nepodstatné nebo nepravdivé (např. jako 
chyba veřejné soutěže byly uvedeny dodávky vody od VAS as, jako 
rizikový dodavatel byl vyhodnocen dodavatel, se kterým je dobrá 
zkušenost, naopak aplikace vyhledá i smlouvy, které nebyly zveřejněny v 
Registru smluv).
Aplikace je zástupci Datlab prezentována jako pouze informativní, kdy 
zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu takových situací, 
kontrola jako celek má sloužit jako vstup pro lepší nastavení vnitřních 
kontrolních postupů, proto je možné nabídku zkusit využít. 
- Obdobný analytický nástroj K-index (index klíčových rizik) poskytuje 
zdarma nezisková organizace Hlídač státu https://www.hlidacstatu.cz/. 
Data zde  nejsou ale hodnocena v takovém objemu jako v placené 
aplikaci. 
- Zadávání veřejných zakázek města je např. kontrolováno 2 x ročně v 
rámci přezkumu hospodaření města ze strany KrÚ Vysočina 
- V další příloze materiálu přikládáme výpis z el. systému E-ZAK- přehled 
veřejných zakázek zadávaných v roce 2021.
Všechny veřejné zakázky zadávané městem jsou volně dostupné na 
https://zakazky.nmnm.cz/,  včetně uveřejnění zadávací dokumentace, 
seznamu účastníků výběrových řízení, výsledku hodnocení a uzavřených 
smluv a jejich dodatků.

Materiál obsahuje: Příloha - příloha č. 1.nabídka Datlab s.r.o. (Veřejná)
Příloha - příloha č. 2. E-ZAK- seznam výběrových řízení 2021 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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