
61AUTOMA  5/2013

veletrhy a konference

Na Výstavišti v Praze-Holešovicích se ve 
dnech 23. až 25. října 2013 uskuteční druhý 
ročník úspěšného veletrhu chytrého bydlení, 
šetrných budov a inteligentní (smart) řídicí 
techniky Pragosmart.

Loňský, úvodní ročník měl za cíl sezná-
mit odbornou veřejnost se 
vše mi aspekty chytrého byd-
lení (bezpečí, úspory, pohod-
lí, zábava, ekologie), letos je 
zaměření veletrhu navíc roz-
šířeno i o uplatnění chytrých 
prostředků v projektování, 
výstavbě a provozu průmys-
lových a kancelářských bu-
dov (řízení, regulace, auto-
matizace, integrace).

Pragosmart si upevňuje 
cha rakter akce tzv. B2B a je 
určen především pro projek-

Pragosmart 2013
tanty, architekty, stavební inženýry, develo-
pery, investory, dodavatele staveb a správ-
ce budov. V tomto duchu jsou koncipovány 
i odborné doprovodné programy, na nichž 
bude spolupracovat též nový odborný part-
ner veletrhu: Česká rada pro šetrné budovy 

CZGBC. Odborným mediálním partnerem 
veletrhu Pragosmart bude také nakladatelství 
FCC Public, které je organizátorem úspěš-
ného seriálu seminářů Perspektivy bydle-
ní. Čtvrtý z této řady seminářů se uskuteč-
ní v rámci doprovodného programu přímo 
na veletrhu a zaměří se právě na „chytrou“ 
techniku.

Souběžně s veletrhem Pragosmart pro-
běhne i dvacátý ročník tradičního mezi-
národního veletrhu zabezpečení a požární 
ochrany Pragoalarm, který osloví zejména 
realizační a montážní firmy a bezpečnost-
ní a IT manažery firem. Úspěšné propojení 
„chytré“ techniky s bezpečnostním oborem 
na minulém veletrhu bude pokračovat i le-
tos, tentokrát s mnohem větším důrazem na 
synergii témat, kterou tento veletrh přináší 
návštěvníkům.

(Incheba Praha)
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Obr. 1. Pohled do výstavního pavilonu veletrhu Pragosmart

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   T-Systems a T-Mobile 
sjednocují aktivity 
na českém trhu

Jedním z nejvýraznějších trendů trhu 
v oblasti informační a komunikační tech-
niky je směřování ke konvergovaným řeše-
ním kombinujícím fixní a mobilní komu-
nikace se službami z oboru informačních 
systémů. V tomto kontextu se společnost 
Deutsche Telekom rozhodla harmonizovat 

své aktivity na českém trhu: na základě smlou-
vy o prodeji a nákupu 100 % akcií uzavřené 
mezi společnostmi T-Systems Czech Republic 
a T-Mobile Czech Republic (www-t-mobile.cz)  
se T-Systems stane dceřinou společností své 
dosavadní sesterské organizace T-Mobile. Spo-
lečnost T-Systems tak i nadále zůstává součástí 
koncernu Deutsche Telekom. Díky této trans-
akci získají firemní zákazníci jednodušší pří-
stup ke komplexní nabídce informačních a te-
lekomunikačních služeb. 

Smlouva o prodeji a nákupu akcií byla 
podepsána v Praze, účinnosti nabude v prů-
běhu druhého čtvrtletí tohoto roku. Změna 
akcionáře nebude mít žádný bezprostřední 
vliv na činnost společnosti T-Systems, jež 
bude i nadále vytvářet a dodávat informač-
ní a komunikační systémy pro firemní zá-
kazníky a veřejnou správu. Z pohledu dodá-
vek služeb a jejich smluvního a technické-
ho zajištění je zaručena naprostá kontinuita. 
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