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Asociace Grémium Alarm radí, jak vybrat spolehlivého dodavatele a 

správnou techniku pro vaši bezpečnost 
 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm je autorizované ŽS Hospodářské komory ČR s 
28letou tradicí a s více než 110 subjekty z oboru technických bezpečnostních služeb. Je to respektovaná a 
nezávislá organizace, disponující vysoce odborným know-how. Je garantem odbornosti a profesní etiky. 

 

V rámci své působnosti AGA dbá, mimo jiné, na to, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost 
odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Členské firmy s ověřenou právní a odbornou 
způsobilostí a schopností zpracovat zakázku od kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, po uvedení do 
provozu a zajištění kvalitního servisu dostávají „Osvědčení o kvalitě“ a jsou zařazeny na seznam, který je 
publikován a uveřejněn mimo jiné na https://www.gremiumalarm.cz/clenstvi/firmy-s-osvedcenim-kvality/. 
Ověřování kvality firmy se provádí v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR. 

 

Pro kvalitu zabezpečení je velmi důležitá správná volba techniky. Nabídka na trhu je velká a pro laika 
nepřehledná. Asociace Grémium Alarm iniciovala a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR zpracovala 
dokument „Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských 
technických norem“. Dokument, který vydala Česká agentura pro standardizaci, přehledně uvádí doporučené 
úrovně zabezpečení pro různé objekty: od bytu, domu až po např. advokátní kanceláře. Poskytuje přehled o 
mechanickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, kamerách a jejich kom-
binaci vhodnou pro ochranu majetku a osob. Společná pravidla pro aplikaci mechanických zábran a 
poplachových systémů umožňují optimalizovat zabezpečení majetku pro konkrétní rizika. K nahlédnutí na 
https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/, nebo www.mvcr. 

 

Důležitým krokem pro dosažení požadavků, které od bezpečnostních systémů očekáváme je správné zadání 
zakázky. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm v úzké spolupráci s Odborem práva 
veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR proto zpracovala Metodický pokyn pro zadávání 
veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Tento dokument obsahuje doporučující pokyny 
k zadávání veřejných zakázek, zahrnující širokou oblast technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně 
osob a majetku: poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dříve označované jako elektronické 
zabezpečovací systémy, elektrická požární signalizace, kamerové sledovací systémy, elektronická kontrola 
vstupů, mechanické zábranné systémy, služby dohledových center s pulty centralizované ochrany. Týká se 
dodávek komponentů systému (technologické prvky, hardware, software včetně licencí), služeb (např. služby 
systémové integrace, průběžný servis apod.) nebo díla (např. komplexní dodávka bezpečnostního systému).  
Hlavním cílem zpracování metodiky bylo ukázat a doporučit postup, jak lze zadat zakázku a také vybrat 
dodavatele podle kvalitativních kritérií a ne, jen podle ceny. Metodiku lze dobře využít i při zadávání 
běžných komerčních zakázek, mimo režim veřejných zakázek. Metodický pokyn je uveden v plném znění 
včetně příloh na webových stránkách asociace na odkazu: https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-
stazeni/. Odvolávka je také na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz a 
Ministerstva vnitra ČR na odkazu: https://prevencekriminality.cz/metodicky-pokyn-pro-zadavani-verejnych-
zakazek-na-dodavku-bezpecnostnich-technologii/. 
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