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Profil  
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., (AGA) je reprezentativní 

profesní sdružení firem a subjektů vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost 

v oblasti   bezpečnostních technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob, majetku 

a informací. Jedná se o autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.  

Asociace se za 29 let svého působení na českém trhu stala silnou, respektovanou a 

nezávislou organizací. V oboru zabezpečení majetku, osob a informací je garantem 

odbornosti i profesní etiky a je už 19 let členem evropské asociace EURALARM. 

V současnosti sdružuje více než 100 členských organizací, jejichž zájmy prosazuje směrem 

ke státní správě, investorům a dalším stakeholderům v oblasti bezpečnosti. Stejně tak tvoří 

oborová pravidla a směrnice technických specifikací nebo se na jejich přípravě podílí.  

 

Vedení asociace 
Ing. Václav Nepraš vstoupil do Asociace Grémium Alarm 

v roce 1996 a v roce 2001 se stal členem jejího prezidia. 

V letech 2003–2007 a 2011–2019 byl prezidentem 

asociace a 25. 4. 2019 byl do funkce znovuzvolen. Zároveň 

je členem Představenstva Hospodářské komory ČR a od 

roku 2010 předsedou Sektorové rady (expertního týmu) 

pro bezpečnost a ochranu osob a majetku. Od roku 2014 

je i předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR.  

Viceprezidenty Asociace Grémium Alarm jsou: Ing. Milan 

Ceeh a Ing. Jiří Jirkovský, MBA.  
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Milníky asociace 

• 1991 – Na základě potřeby firem a společností se začala formovat skupina lidí, kteří 
se aktivně podíleli na založení nové profesní asociace, a bylo navrženo jméno pro 
nový spolek Grémium Alarm.  

• 1992 – Organizace byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR. Následně 

byly založeny profesní cechy EZS (elektrických zabezpečovacích systémů), EPS 

(elektrické požární signalizace), MZS (mechanických zábranných systémů) a ZMS 

(zabezpečení motorových vozidel). Několik týdnů poté byl jinou skupinou 

podnikatelů v oboru založen Cech zřizovatelů bezpečnostních systémů (CZBS). 

• 1995 - 1996 – Probíhala postupná integrace AGA a CZBS, což vyústilo ve společné 

založení nástupnického občanského (profesního) sdružení. 25. 5. 1996 byly 

zaregistrovány první stanovy Asociace technických bezpečnostních služeb 

GRÉMIUM ALARM. 

• 2001 – Vznikl akreditovaný inspekční orgán dle ČSN EN 45004. 

• 2002 – AGA se stala aktivním členem evropské organizace EURALARM. 

• 2003 – Bylo začleněno živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR. 

• 2003 – AGA se stala Informačním místem pro podnikatele pro obor technické 

bezpečnostní služby, v projektu Hospodářské komory ČR. 

• 2005 – Asociace získala autorizaci Hospodářské komory ČR za obor „technické 

bezpečnostní služby“. 

• 2007 – Došlo k registraci na MMR ČR – systém certifikovaných dodavatelů 

technických bezpečnostních služeb. AGA se zároveň stala  aktivním členem Komory 

pro hospodářské styky se SNS a uzavřela prvních patnáct let svého působení na trhu.  

• 2008 – AGA se stala členem evropského sdružení ESBOC. 

• 1. 1. 2009 – Vzniklo Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby. 

• 2014 – Ing. Václava Nepraš, jmenován předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR. 

• 2016 – Asociace se přestěhovala do nových reprezentativních prostor Florentina. 

• 2017 – Asociace oslavila 25. výročí svého založení. 

• 2018 - Viceprezident AGA Ing. Milan Ceeh zvolen do funkce Vice Chairman of the 

Security Section, mezinárodní asociace EURALARM. 

• 2019 – Udělování Osvědčení kvality firem v souladu s přijatou metodikou 

Hospodářské komory ČR. 

 

Historie a vývoj asociace 
Vznik a následný vývoj oboru komerčních bezpečnostních služeb po listopadu 1989 vyvolal 

v tehdejším Československu potřebu vytvořit organizaci, která bude obor technických 

bezpečnostních služeb posouvat na profesní úrovni i na žebříčku prestiže. Tehdejší poměry 

http://www.gremiumalarm.cz/prezidium/ing-milan-ceeh
https://www.euralarm.org/security-section
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v oboru byly značně neuspořádané, dosud platné předpisy byly prohlášeny za neplatné 

anebo se prostě nedodržovaly a nově vznikající firmy neměly nikde zastání ani oporu.  

Z iniciativy řady lidí z oboru tak došlo k několika schůzkám, na kterých probíhaly diskuze o 

možnosti založení profesní organizace, hájící a zastupující zájmy těchto podnikatelských 

subjektů. Po téměř ročním vyjednávání došlo k založení první profesní organizace Grémium 

Alarm ČSFR – občanského sdružení pro ochranu majetku a osob. Současně došlo ke 

zpracování stanov, které 6. 5. 1992 schválilo Federální ministerstvo vnitra. O několik týdnů 

později došlo ke vzniku další organizace v oboru – Cechu zřizovatelů bezpečnostních 

systémů. 

Asociace Grémium Alarm se zabývala všemi oblastmi zabezpečovací techniky. Členy 

Asociace se stávaly firmy podnikající ve výzkumu, vývoji, výrobě, projekci, montážích, 

servisu a obchodu, v oborech mechanických zábranných systémů, úschovných objektů, 

elektronické zabezpečovací signalizace a elektrické požární signalizace, zabezpečování 

motorových vozidel, a to jak mechanického, tak i elektronického. 

Naproti tomu Cech zřizovatelů bezpečnostních systémů sdružoval firmy, které podnikaly 

především v montážích, servisu a prodeji elektronických zabezpečovacích signalizací a 

elektrických požárních signalizací.  

Souběžná existence těchto dvou svazů nikomu neprospívala. Státní orgány nebyly ochotné 

jednat o stejné problematice s několika organizacemi, jejichž postoje ke stejným otázkám 

a problémům navíc byly odlišné. Tento problém si uvědomovali i sami jejich představitelé, a 

proto začali intenzivně jednat o sloučení obou sdružení. Následkem toho došlo ke vzniku 

nové, silné odborné organizace Asociace bezpečnostních služeb Grémium Alarm, která se 

stala partnerem pro Ministerstvo vnitra ČR, Českou pojišťovnu, výbory Parlamentu ČR a 

mnoho dalších státních institucí. 

Během let se AGA stala významným partnerem Hospodářské komory ČR – autorizovaným 

živnostenským společenstvem pro technické služby k ochraně majetku a osob. Stejně tak se 

stala i partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, nyní 

České agentury pro standardizaci a odborným gestorem největších mezinárodních veletrhů. 

Od roku 2002 je aktivním členem organizace EURALARM, který sdružuje jednotlivé národní 

asociace ze zemí Evropské unie a nadnárodní koncerny.  Další aktivity vyvíjí AGA činností 

v mezinárodní normalizační organizaci CEN. AGA tak má významný vliv na zavádění 

evropských norem i technických specifikací do soustavy českých technických norem a 

zároveň je spoluautorem řady technických národních specifikací.  
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Činnost AGA 
• Zájmem asociace je profilace a zviditelnění kvalitních firem v oblasti bezpečnostního 

průmyslu. 

• Hájí, podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svým individuálním a 

kolektivním členům, a to zejména v oblasti podnikatelské, ekonomické a technické  

• Sleduje vývojové trendy a odborné informace a svým členům prezentuje novinky 

v oboru. 

• Přispívá k odbornému růstu svých členů, organizuje a pořádá odborná školení, 

semináře a konference. 

• Spolupůsobí při tvorbě, úpravě či překladu předpisů a norem v oblasti ochrany osob 

a majetku. 

• Zajišťuje propagaci kvality v oblasti ochrany osob, majetku a informací. 

 

Prevence 
Primární prevence je jednou z nejdůležitějších činností, na které se asociace zaměřuje. 

V této problematice úzce spolupracuje s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra 

ČR, s Policií ČR i s obecními policiemi. Současně je členem Poradního sboru pro situační 

prevenci kriminality.  

AGA se plně anebo alespoň částečně zasloužila o vznik řady metodik a programů 

bezpečnostní prevence. Mezi ty patří mj. projekty Bezpečná lokalita, Bezpečná škola či Rok 

zabezpečení vozidel. 

 

Služby poskytované členům AGA 
Členství v AGA, největší a nejvýznamnější organizaci působící v oblasti zabezpečovacích 

a protipožárních systémů v České republice, přináší členům řadu výhod a služeb. Mezi 

členské výhody AGA patří: 

• zařazení firmy do registru členských firem na webové stránce AGA,  

• zařazení do centrální evidence členů Hospodářské komory ČR, 

• možnost využití log AGA, EURALARM a členského loga Hospodářské komory ČR,  

• dále mezi ně patří používání „Členského certifikátu AGA“ jako dokladu o odborné 

a právní způsobilosti, 

• certifikátu „Osvědčení o kvalitě firmy“ jako dokladu o prokazatelném splnění 

kvalitativních kritérií oboru, např. při výběrových řízeních a v nabídkách,  

•  prezentace firmy prostřednictvím AGA na výstavách a veletrzích 

• informace z neveřejné části stránek AGA určené pouze členům asociace. 

• asociace členským firmám zajišťuje bezplatnou distribuci SECURITY MAGAZÍNu. 
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• přehled o nově připravovaných technických normách oboru a možnost sledování 

průběhu jejich tvorby, ovlivňování tvorby nových předpisů, norem a doporučení pro 

technické bezpečnostní služby, prostřednictvím odborných komisí.  

• jako člen Hospodářské komory ČR může zájemce uplatňovat připomínky v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení k projednávaným legislativním i 

nelegislativním materiálům. 

 

 

Osvědčení kvality členských firem AGA 
Asociace Grémium Alarm, jako reprezentativní profesní sdružení, zpracovává pro zájemce o 

kvalitní zabezpečení (včetně investorů a zadavatelů veřejných zakázek) seznam 

profesionálních dodavatelů bezpečnostních technologií.  

Na seznam jsou zařazovány členské firmy asociace s prokazatelně kvalitní dodávkou 

montáže, odpovídající standardům dobré praxe v oblastech poplachového zabezpečovacího 

a tísňového systému (PZTS), kamerového dohledového systému (CCTV), systému kontroly 

vstupu (ACS) a mechanické zábranné systémy (MZS). AGA doporučuje především firmy s 

velkým rozsahem komplexní činnosti, od podrobné nabídky přes kvalitní provedení a 

montáž, až po rozsáhlý a flexibilní servis.  

 

Společenská odpovědnost a fond pomoci 
Asociace Grémium Alarm, disponuje vlastním fondem pomoci, vzdělání, jakosti a prevence. 

Tento fond vznikl v roce 2001 na základě návrhu dlouholetého člena a prezidenta JUDr. 

Václava Růžičky a přispívají do něj členské firmy i jednotlivci.  

AGA má za cíl prostřednictvím fondu aktivně pomáhat a přispívat především obětem 

majetkové a násilné trestné činnosti a přírodních katastrof. Zároveň chce napomáhat i 

v oblasti prevence trestné činnosti a v oblasti podpory jakosti a kvality v oboru technických 

zabezpečovacích systémů. Svou pomoc chce zaměřit i na podporu talentovaných studentů 

v oblasti bezpečnostních technologií.  

Fond za svou existenci pomohl již čtrnáctkrát, z toho přispěl například obyvatelům obcí Kly 

a Nové Kopisty, postiženým povodněmi v roce 2002, organizaci Člověk v tísni na pomoc 

obětem teroristického útoku v Beslanu v Severní Osetii, Ivě Velíškové, manželce 

zastřeleného kameramana TV Nova Michala Velíška, Ireně Kubínové, manželce 

zavražděného podnikatele Jiřího Kubína (Lenia, s.r.o.), nebo Matyáši a Norbertu Lichým, 

synům pracovnice České pošty, která byla zastřelena při přepadení na pracovišti. 
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Odborné poradenství 
Asociace Grémium Alarm poskytuje státním i soukromým subjektům službu odborného 

bezpečnostního poradenství. Díky tomu, že AGA sdružuje přední odborníky na různé oblasti 

bezpečnostní specializace, disponuje jedinečným týmem profesionálů, kteří se dané 

problematice věnují a zajišťují tak vysoce profesionální úroveň poradenství.  

Tyto služby jsou určeny institucím státní správy, subjektům, jejichž zřizovateli jsou kraje, 

města či obce, obchodním partnerům členů AGA, stavebním investorům, developerům, ale i 

laické veřejnosti.  

Odborné rady a doporučení jsou poskytovány ohledně přípravy funkčního zadání pro 

vypsání soutěží a výběrových řízení, zabezpečení objektů i rodinných domů a bytů, 

posuzování současného nastavení bezpečnostního systému a nových doporučení či 

posouzení zabezpečení škol dle nově vydané technické normy.  

 

Strategie 2019–2022 

Vize asociace zní:  

Chceme být silným, respektovaným, nezávislým a otevřeným společenstvím, které stojí 
na vaší straně při ochraně vašich zájmů a zlepšování podnikatelského prostředí v ČR i 
v EU.  

K naplnění této vize si AGA určila následující strategické cíle. 

 

 V rámci zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti bezpečnostních služeb chce 
asociace: 

• sdružovat odborně zdatné subjekty, působící v oboru TBS a respektující kodex etiky 

AGA; 

• využívat svého 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 českém trhu; 

• aktivně pracovat v odborných mezinárodních organizacích v evropské i české 

normotvorbě a získané poznatky využívat ku prospěchu členských firem; 

• nadále tvořit nebo se spolupodílet na tvorbě oborových pravidel, směrnic a 

technických specifikací a posilovat společenský respekt oboru postupným 

prosazováním celoživotního vzdělávání a prosazováním nezbytnosti odborné 

způsobilosti pracovníků v oboru.  
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Co se týče poskytování služeb členům má asociace za cíl: 

• pravidelně pro ně zajišťovat 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 

svých členů; 

• co nejvíce svým členům zpřístupnit odborné konference a významné veletrhy v ČR a 

EU informačním servisem a zajištěním výhodných podmínek pro přímou účast; 

• nadále připravovat a vydávat metodické pomůcky a informační zdroje pro odbornou 

činnost členů asociace. 

Mezi strategické cíle vztahů asociace k veřejnosti patří: 

• propagace asociace a jejích členů jako garantů odbornosti a profesní etiky pro obor 

zabezpečení majetku, osob a informací; 

• prosazování vyšší bezpečnosti zajištěné moderními kvalitními a spolehlivými 

výrobky a službami, jako nedílné součásti života společnosti; 

• trvalé působení na odbornou i laickou veřejnost a státní správu i samosprávu 

s prosazováním technických norem a kvalifikačních požadavků do zadání zakázek – 

zejména těch veřejných; 

• podpora rozvoje oboru aktivní spoluprací se středními a vysokými školami se 

zaměřením na bezpečnost. 

V neposlední řadě asociace chce v rámci vztahů a spolupráce se státní správou: 

• reprezentovat zájmy svých členů při spolupráci a v projektech MV ČR, NBÚ, ÚOOÚ, 

i dalších organizací a živnostenských společenstev; 

• 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, které k tomu mají 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. 

 

 

 


