
Výzvy průmyslu 4.0 
ve veřejné správě

Červen 2018



Co je průmysl 4.0 ?

Čtvrtá průmyslová 
revoluce je označení 
pro současný trend 
digitalizace, 
automatizace výroby 
a změn na trhu práce
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Revoluce 4.0 ve 
výrobě

Revoluce ve veřejné 
správě

Využití nových 
technologií

Přínosy průmyslu 4.0 ve veřejné správě
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SMART CITY

Koncept chytrých měst Přínosy konceptu

Široký rozsah řešení 

Řešení rostoucího počtu lidí ve městech

Využití nových technologií

Důraz na udržitelnost a dlouhodobá řešení

Zvyšování efektivity

Důraz na budování odolnosti měst

Důraz na životní prostředí

Současné problémy

Řešení zaměřená na technologie

Realizace projektů bez koncepce

Neúčelné investice
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 Nadnárodní týmy KPMG pomáhají organizacím řešit příležitosti a rizika měst v našem 

měnícím se světě.

 Připravujeme studii v rámci ČR zaměřenou na lokální vnímání měst konceptu Smart City a jejich 
připravenost

 Pomáháme městům s komplexním řešením strategie zaměřeným na zvýšení kvality života občanů, 
úsporu nákladů a dlouhodobou udržitelnost

„Budujme města kolem lidí nikoli kolem budov“

KPMG

DATA Strategie

SMART CITY



Děkuji za pozornost

ztuma@kpmg.cz
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