
 
 

VÝHODY ČLENSTVÍ 

AGA na základě dobrovolnosti sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou 
obdobnou činnost v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zejména pak se zaměřením na oblast 
technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací. Jejím zájmem je profilace a zviditelnění 
kvalitních firem v oblasti bezpečnostního průmyslu na trhu. 

Význam organizace podtrhuje zájem nejen o řádné členství, které se týká především standardních 
podnikatelských subjektů, ale i zájem o přidružené a kolektivní členství. 

Členství v asociaci symbolizuje, dnes již všeobecně respektovaný certifikát vysoké odbornosti a 
kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování 
etických zásad. Členství v asociaci vytváří pro členy i určitou konkurenční výhodu při získávání 
zakázek. 

Spektrum činností AGA 

 Působení v oblasti ochrany osob, majetku a informací a sdružování subjektů podnikajících či 
působících v oboru technické bezpečnostní služby. 

 Hájení, podporování a poskytování ochrany společných zájmů svých individuálních a 
kolektivních členů, a to v mezích platného práva zejména v oblasti podnikatelské, 
ekonomické, technické, pracovní a jiné. 

 Zastupování členů v jednáních vůči státním orgánům (např. Parlamentu ČR, ministerstvům a 
dalším orgánům státní správy, apod.), Policii ČR, bankovním a pojišťovacím ústavům nebo 
jejich společným orgánům, odborným institucím apod. 

 Sledování vývojových trendů a odborných informací v oblasti ochrany osob a majetku a jejich 
zprostředkovávání členům. 

 Přispívání k odbornému růstu svých členů a napomáhání při rozvíjení vzájemných vztahů 
mezi nimi navzájem. 

 Koordinování činností v oblasti ochrany osob a majetku. 
 Spolupůsobení při tvorbě, úpravě či překladu předpisů a norem v oblasti ochrany osob a 

majetku. 
 Působení na trhu za účelem jeho kultivace směřující k dosahování vysoké kvality systémů a 

služeb v oblasti ochrany osob, majetku a informací. 
 Prezentování novinek v oboru. 
 Zajištění propagace kvality a jakosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací. 
 Navazování a udržování styků a spolupráce s obdobnými odbornými organizacemi v ČR i v 

zahraničí. 
 Zastupování oboru technických bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích. 
 Organizování a provádění přednáškové, školící, nakladatelské, vydavatelské a propagační 

činnosti. 
 Organizování a pořádání odborných školení, seminářů a konferencí. 
 Napomáhání k řešení odborných sporů mezi svými členy. 

Cílem je: 

 Hájení oprávněných zájmů podnikatelských subjektů AGA v záležitostech legislativních a 
všech dalších oprávněných oblastech. 

 Vytváření podmínek směřujících ke zlepšení ochrany života, zdraví, majetku a informování 
společnosti o této problematice. 

 Propagace a podpora myšlenek směřujících k využívání systémů technického zabezpečení 
ochrany osob, majetku a informací včetně vytváření podmínek k tomu potřebných. 



 
 Vytváření podmínek pro dosahování vysoké technické kvality systémů technického 

zabezpečení ochrany osob, majetku a informací. 
 Spolupůsobení při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s oblastí ochrany osob, 

majetku a informací. 
 Vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců a dodavatelů 

zabezpečovacích systémů v rámci trhu v ČR i EU. 
 Navazování a rozvíjení spolupráce s jinými osobami, organizacemi a orgány působícími v 

oblasti ochrany osob, majetku a informací, zejména pak v oblasti kultivace trhu, prevence 
kriminality, zábran škod a informovanosti. 

Co přináší členství v AGA 

Členství v AGA, jako největší a nejvýznamnější organizace působící v oblasti zabezpečovacích 
a protipožárních systémů v ČR, přináší členům řadu výhod, z nichž nejvýznamnější jsou: 

 účast na odborných seminářích pořádaných AGA k aktuálním otázkám oboru, například k 
právě zaváděným normám a předpisům s možností aktivního zapojení členských firem, 

 poskytování aktuálních informací z oboru technických bezpečnostních služeb i problematiky 
podnikání v této oblasti, 

 možnost zapojit se do činnosti odborných komisí a mít tak možnost ovlivňovat tvorbu nových 
předpisů, norem a doporučení, 

 sleva z výstavní plochy při účasti na výstavách a veletrzích, 
 sleva při nákupu materiálu vydávaných AGA, například provozních knih apod., 
 sleva při účasti na akcích partnerských organizací, 
 přístup do neveřejné oblasti internetové stránky AGA, obsahující informace určené jen členům 

asociace, 
 automatické členství v Hospodářské komoře ČR (poplatek za členství je součástí členského 

příspěvku AGA), včetně bezplatného odběru časopisu KOMORA.cz, 
 bezplatná distribuce časopisu SECURITY Magazín,  
 AGA umožňuje svým členům používat na svých materiálech (nabídkách, vizitkách a podobně) 

loga AGA, Hospodářské komory a Euralarmu, 
 zasílání aktuálních informací v elektronické podobě, 
 využívání Certifikátu členství v AGA jako dokladu o odborné způsobilosti při výběrových 

řízeních a v nabídkách, 
 zařazení do registru členských firem na internetové stránce AGA, na nějž se odvolávají také 

internetové stránky dalších subjektu (Ministerstvo vnitra ČR, Hospodářská komora ČR), 
 poskytování seznamu firem na žádost zadavatelů veřejných zakázek. 

AGA hájí zájmy členských firem: 

 při zpracovávání norem a předpisů (například Technických normalizačních informací), 
 při projednávání zkušebních a certifikačních postupů, 
 spolupracuje s řadou periodik (například SECURITY Magazín, Zabezpečení a kriminalita, 

SAFE, KOMORA.cz, e-Zpravodaj HK ČR) a informuje tak širokou veřejnost o dění v asociaci, 
 spolupracuje se státními institucemi (Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium, GŘ hasičského 

záchranného sboru, Českou asociací pojišťoven a dalšími). 

 


