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 V I Z E 
 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm 
nejvýznamnější asociace v oboru ochrany osob, majetku a informací 

Chceme být s i lným, respektovaným, nezávislým a otevřeným společenstvím, které 
stoj í na Vaší straně při ochraně Vašich zájm ů a zlepšování podnikatelského 
prostředí v  ČR i EU.  

K naplnění této vize si Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. (dále 
AGA) pro období let 2016 - 2022 vytyčuje následující 

 

 
STRATEGICKÉ CÍLE 

1. Zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti bezpečnostních služeb 

- Sdružovat odborně zdatné subjekty působící v oboru TBS a respektující kodex etiky AGA.  

- Využívat stávajícího postavení autorizovaného společenstva v Hospodářské komoře ČR ke 
zlepšování právních předpisů regulujících podnikání členů asociace.  

- Prosazovat zájmy členů ve vztahu k veřejné správě, investorům i ostatním subjektům 
působícím na trhu ČR. 

- Aktivně pracovat v odborných mezinárodních organizacích, v evropské i české normotvorbě 
a získané poznatky využívat k prospěchu členských firem. 

- Tvořit nebo se spolupodílet na tvorbě oborových pravidel, směrnic a technických specifikací. 

- Posilovat společenský respekt oboru postupným prosazováním celoživotního vzdělávání a 
prosazováním nezbytnosti odborné způsobilosti pracovníků v oboru.  

2. Poskytování služeb členům asociace 

- Pravidelně zajišťovat členům asociace aktuální informace z oboru a podnikatelského 
prostředí. 

- Posilovat vzájemně prospěšnou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými členy asociace a 
především vytvářet podmínky pro práci v odborných sekcích a pracovních skupinách.  

- Organizovat úzce specializovaná odborná školení a semináře podle aktuálních potřeb členů.  

- Co nejvíce zpřístupnit členům asociace odborné konference a významné veletrhy v ČR a 
EU informačním servisem, zajištěním výhodných podmínek pro přímou účast. 

- Nadále připravovat a vydávat metodické pomůcky a informační zdroje pro odbornou činnost 
členů asociace (např. provozní knihy, výklady norem a předpisů). 

3. Vztahy asociace k veřejnosti  

- Propagovat asociaci a její členy jako garanty odbornosti a profesní etiky pro obor 
zabezpečení majetku, osob a informací. 
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- Prosazovat bezpečnost vyšší, zajištěnou moderními kvalitními a spolehlivými výrobky a 
službami, jako nedílnou součást života společnosti. 

- Trvale působit na odbornou i laickou veřejnost a státní správu i samosprávu s prosazováním 
technických norem a kvalifikačních požadavků do zadání zakázek – zejména veřejných.  

- Podporovat rozvoj oboru aktivní spoluprácí se středními a vysokými školami se zaměřením 
na bezpečnost. 

4. Vztahy a spolupráce se státní správou 

- Reprezentovat zájmy členů asociace při spolupráci a v projektech MV ČR, NBÚ, ÚOOÚ, 
ČAP i dalších organizací a živnostenských společenstvech.  

- Stát se garantem technických bezpečnostních služeb pro státní správu. 

- Spolupracovat se státní správou a vytvářet předpoklady, aby technické zabezpečení 
majetku, osob a informací prováděly pouze subjekty, mající k tomu potřebné odborné a 
kvalifikační předpoklady. Jedním z nich je vytvoření, resp. využívání vlastního systému 
certifikace, či notifikace.  

- Prosadit povinnost prokazování odborné způsobilosti pro poskytování technických 
bezpečnostních služeb.  
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