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For Arch
Datum konání: 20.–24. září 2016
Místo konání: PVA Expo Praha
Pořadatel: ABF
Hlav ním tématem letošního veletrhu For 
Arch je chytrý dům, který dokáže zajistit 
jeho obyvatelům maximálně komfortní 
a energeticky efektivní prostředí k jeho 
bydlení a užívání. Veletrh obsadí ve Vý-
stavišti PVA Letňany celkem sedm pavi-
lonů a účastní se ho na 800 vystavova-
telů. Veletrh přináší prezentace novinek  

z mnoha oborů spojených se staveb-
nictvím, své zastoupení na něm mají 
přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci,  
ale i investoři, developeři a zástupci 
dalších oborů souvisejících se staveb-
nictvím. Současně s veletrhem For Arch 
proběhnou akce For Stav, For Therm, 
For Wood a Bazény, Sauny & Spa.  
Firmám, jež se věnují oboru elektro, 
bude v hale číslo 4 vyhrazená speciální 
sekce.

FS Days
Datum konání: 20.–24. září 2016
Místo konání: PVA Expo Praha
Pořadatel: Mascotte
Na výstavní ploše 1200 m2 se letos 
uskuteční osmý ročník mezinárodního 
veletrhu nejnovějších trendů v oboru 
protipožární a zabezpečovací techniky, 

systémů a služeb. Hlavním zaměřením 
veletrhu jsou nejnovější trendy a postu-
py v protipožární ochraně, mechanické 
a elektronické zabezpečovací systémy, 
kamerové systémy, prostředky sloužící  
k ostraze a ochraně objektů, systémy 
pro chytré budovy a další okruhy.

CityCON 2016
Datum konání: 22. září 2016
Místo konání: Kulturní dům Písek
Pořadatel: TCP
Technologické centrum Písek pořádá 
první ročník odborné konference věno-
vané problematice Smart City a Smart 
Region. Nad akcí převzal záštitu 1. mís-
tostarosta Písku JUDr. Josef Knot. Jako 
přednášející se představí mj. šéfporad-
ce MŽP Ing. Petr Kalaš, zástupce MMR  

a představitelé celé řady technologic-
kých partnerů. Hlavními programovými 
okruhy konference jsou technologie, 
inovace, municipalita a životní prostředí 
ve vztahu k chytrým městům. Na webo-
vých stránkách konference je k regist-
rační formulář, registrace je nezbytnou 
podmínkou účasti, je možné využít sle-
vový kód ICT1.

Cloud Computing v praxi
Datum konání: 22. září 2016
Místo konání: Kongresové centrum Va-
vruška, Karlovo náměstí 5
Pořadatel: Best Online Media ve spolu-
práci s Business IT
Celosvětové příjmy z veřejných clou-
dových služeb mají do roku 2020 růst  
o více než 20 % ročně. Nyní v této oblas-
ti dominují služby typu SaaS, větší růst 
ale předpovídají analytici IDC službám  
PaaS a IaaS. Nejpopulárnější je – dle 
aktuální zprávy analytiků IDC – v oblasti 
diskrétní výroby, bankovnictví a profesi-

onálních služeb, rychlého růstu se mu 
dostává i v dalších odvětvích ekonomi-
ky. Zájem je o veřejné i privátní cloudy  
a IT oddělení tak musejí  efektivně zvlá-
dat mimo jiné správu hybridní infrastruk-
tury. Akce nabídne účastníkům přehled 
aktuálních trendů v oblasti technologií 
cloudu i konkrétní informace o různých 
možnostech jejich využití. Mluvit se 
tak bude o provozování ERP v cloudu,  
o hostování různých typů softwaru, ale 
třeba i o zálohování dat nabízeném pod-
nikům formou služby.

České firemní hry 2016
Datum konání: 23.–24. září 2016
Místo konání: Sportovní areál Nymburk
Pořadatel: AFSZ
České firemní jsou největší sportov-
ní firemní akcí v České republice, kde 
budou pětičlenné týmy soutěžit o titul 
„The Best Business Team Of Czech Re-
public 2016“. Letošní 13. ročník poprvé 
nabídne vybrané disciplíny i veřejnosti 
prostřednictvím akce České národní hry. 
Na programu je více než 25 disciplín: 
hokej pod vodou, letní biatlon, střižba, 
rafty, moderní pětiběh, TeamGolf nebo 

Crazy Bubbles Football. Tradičně bude 
na programu badminton, plavání, Čes-
ká kopačka nebo Bohemia Beach Vo-
lleyball, zpestřený jahodami a sektem. 
Pro odvážlivce je připraven 24hodinový 
štafetový běh a závod Universal Czech, 
který vyzkouší fyzickou kondici i psy-
chickou odolnost účastníků. Součástí 
her je soutěž o nejzdatnější maminku 
Maminy Cup, dva společenské veče-
ry a teambuildingové hry. Účastníci se 
mohou těšit také na bohatý doprovodný 
program.

CNZ 2016: 
Elektronické úřadování naostro
Datum konání: 11. října 2016
Místo konání: Národním archiv v Praze
Pořadatel: Co po nás zbude (CNZ)
Jedná se o jedinou konferenci svého 
druhu v České republice, která se vě-
nuje problematice digitální kontinuity 
a důvěryhodnosti správy digitálních 
dokumentů ve veřejném i komerčním 
sektoru. Zahraničním hostem 11. roční-
ku konference bude profesorka římské 
University Sapienza a prezidentka Ital-
ské asociace archivářů, paní Maria Gu-
ercio, která seznámí s přístupem italské 
veřejné správy k problematice správy 
a uchovávání digitálních dokumentů  

a s využitím mezinárodních standardů. 
Zazní zde i koncepční prezentace zá-
stupců Ministerstva vnitra a ICT Unie, 
následované diskusními bloky. Ty se 
budou věnovat novému pojetí správy 
dokumentů v kontextu národní archi-
tektury ICT včetně pohledu na klíčovou 
roli spisové služby a správy dokumen-
tů v organizacích. Druhý blok bude  
zaměřen na elektronickou identitu a její 
roli pro elektronické úřadování a ob-
chod, vliv implementace nařízení eIDAS 
a prostředky k rozvoji elektronických 
služeb nejen ve veřejné správě.

Future Forces Forum 2016
Datum konání: 20.–21. října 2016
Místo konání: PVA Expo Praha
Pořadatel: PPA
Přes 500 odborníků, zahrnující též zá-
stupce NATO, EU a dalších meziná-
rodních institucí se v rámci Evropské-
ho měsíce kybernetické bezpečnosti 
sejde na bezpečnostní konferenci, 
je zacílené na komunitu bezpečnost-
ních a informačních složek veřejné 
správy, akademické obce a soukro-

mého sektoru. Konference je zamě-
řena na nové trendy a technologie  
i na rozvoj mezinárodní spolupráce 
v oblasti kybernetické bezpečnos-
ti v Evropě. Hlavními tématy budou 
kybernetické hrozby a trendy, vzdě-
lávání, cloudová bezpečnost, ochra-
ny kritické informační infrastruktury 
nebo hybridní války. Konference je 
součástí mezinárodního projektu Fu-
ture Forces Forum.

HackerFest 2016
Datum konání: 24.–26. října 2016
Místo konání: Multikino CineStar Pra-
ha – Černý Most (konference), Konfe-
renční centrum VŠFS (workshop)
Pořadatel: Gopas
Vzhledem k tomu, že počty kyberúto-
ků narůstají a hackerské techniky 
jsou stále vynalézavější, je třeba, 

aby i firmy byly připraveny na možné 
hrozby kyperprostoru. O slabinách 
podnikových systémů, OS, webo-
vých aplikací, firmwaru a způsobech 
obrany bude čtvrtý ročník největší 
události v České republice zaměřené 
na počítačovou bezpečnost a etický 
hacking, HackerFest.

Red Hat Forum 2016
Datum konání: 1. listopadu 2016
Místo konání: Clarion Congress Ho-
tel Prague
Pořadatel: RedHat
Tato akce je příležitostí, jak získat 
přístup k lidem zasvěceným do 
samé podstaty open source inovací  
a k nejdůležitějším informacím z ob-

lasti otevřeného softwaru. Zde bude 
možné získat podrobné informace 
o nejnovějším vývoji a nejdůležitěj-
ších událostech v oblasti technologií  
pro cloud computing, vývojové  
a provozní platformy, virtualizaci, 
middleware, ukládání dat a správy 
systémů.

ALE Open Day 2016
Datum konání: 11. října 2016
Místo konání: Kaiserštejnský palác
Pořadatel: Alcatel Lucent Enterprise
Pokud se chcete dozvědět více o ak-
tuálních trendech v ICT, chcete disku-
tovat na aktuální témata s odborníky 
na ICT, vidět a sami si vyzkoušet no-

vinky v praxi, pak přijměte pozvání na 
odbornou konferenci ALE Open Day 
2016. Akci organizuje ALE Internatio-
nal Czech a v přednáškách vystoupí 
špičkoví odborníci ze spolupracují-
cích firem.

Gartner Symposium/ITxpo 2016
Datum konání: 6.–10. listopadu 2016
Místo konání: Barcelona
Pořadatel: Gartner
Na sympóziu se v Barceloně už tradič-
ně setkají CIO a ředitelé informatiky na 
výroční konferenci a veletrhu nejnověj-
ších IT řešení Gartner Symposium/ITxpo 
2016. Jedna z nejvlivnějších událostí ve 
světě IT na svém 28. ročníku nabídne 
přes 350 přednášek více než 130 ana-
lytiků. Letos se očekává účast 5500 
CIO, vrcholných manažerů a osobnos-

tí ze světa IT. Podtitul Symposia 2016 
je „Lead 360: Drive digital to the core“ 
– analytici se tak zaměří na budování 
dynamických organizaci, efektivní řízení  
a transformaci technologií, informač-
ní oblasti a byznysu pro vyšší agilitu  
a návrh nových digitálních platforem, 
procesů, produktů a služeb. Symposi-
um nabídne i oborový program zaměře-
ný na digitální byznys a inovaci v mnoha 
odvětvích.

ATS Knowledge Day –  
Průmysl 4.0 a Smart Manufacturing
Datum konání: 8. listopadu 2016
Místo konání: Hotel Abácie v Novém 
Jičíně
Pořadatel: ATS
Na konferenci bude odborníky společ-
nosti ATS nastíněna budoucnost řízení 
výrobních linek, bude poodhaleno to, 

co se skrývá pod střechami nejmoder-
nějších chytrých továren a představeno, 
jak využívá výrobní informační systémy 
MES přední světový výrobce nealkoho-
lických nápojů či jeden z největších ma-
loobchodních řetězců na světě.

Virtualizační Forum 2016
Datum konání: 11. listopadu 2016
Místo konání: Clarion Congress  
Hotel v Praze
Pořadatel: Arrow
Již podvanácté se bude konat nejvý-
znamnějších IT událost roku Virtua-
lization Forum 2016. Můžete se těšit 

na klíčové přednášky, prezentace  
a technické ukázky a výměnu zkušeností  
s dalšími 500 účastníky fóra z řad CIO 
a IT profesionálů. Hlavními tématy jsou 
letos softwarově definovaná infrastruktu-
ra, cloudové strategie, podniková mobi-
lita a aktuální bezpečnostní výzvy.

Java Days 2016
Datum konání: 14.–15. listopadu 2016
Místo konání: Premiere Cinemas, OC 
Park Hostivař
Pořadatel: Gopas
Počítačová škola Gopas připravuje 
dvoudenní konferenci JavaDays 2016 

určenou Java vývojářům, programáto-
rům a všem, co se o Javu a související IT 
technologie zajímají. Kromě 18 předná-
šek na účastníky konference čeká line-
-up plný nejznámějších speakerů Java 
komunity.

Pokud chcete mít možnost vyhrát švýcarské sportovní hodinky značky OMAX  
v hodnotě 1300 CZK, napište při registraci do poznámky heslo AVERIA. V případě, 
že to registrační formulář Vámi vybrané konference/semináře nepodporuje, zare-
gistrujte se také v našem kalendáři akcí a do poznámky napište název konferen-
ce, kam jste se registrovali. Výherce zveřejníme každý měsíc na www.ICT-NN.com  
a upozorníme ho mailem. Značky OMAX a JACQUES LEMANS  jsou celoročním partne-
rem kalendáře akcí.
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