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Zprávy AIA (19.listopadu 2010) 

1.září 2010 –  Ing. Ivana Šárová se 
stala výkonnou asistentkou AIA.  

 
Pozice byla obsazena 
na základě 
výběrového řízení a 
rozhodnutí asociační 
rady.  Z narůstající 
aktivity a rozšiřující 
se členské základny 
AIA  vyplynula 
potřeba vytvořit 

adekvátní zázemí a zajistit řízení interních 
záležitostí a organizaci asociačních aktivit. 
Tyto úkoly by měla řešit Ivana Šárová. 
  
 
23. – 26. září 2010 – kongres FENCA 
v Aténách. 
Kongresu FENCA v Athénách se zúčastnilo 
téměř 200 zástupců sdružení a asociací 
reprezentující inkasní agentury a 
partnerské organizace z více než 20 zemí 
Evropy, USA, Asie a Afriky.  Mezi 17 
členskými zeměmi měla své místo i 
čtyřčlenná delegace  zástupců České 
republiky z Asociace inkasních agentur.  
 

  
R. Laštovička, Z. Kadidlo, V. Gazárek na kongresu FENCA  
 
Rekordní účast na kongresu  potvrzuje 
rostoucí zájem o společné řešení otázek 
inkasního trhu v rámci Evropy. 
 

 

Říjen 2010 – nový web AIA.  Nové 
webové stránky asociace spuštěny 
v základní verzi, prázdné  sekce budou 
průběžně doplňovány. Soukromá sekce je 
zatím v přípravě. 

 

 

 

Říjen, listopad 2010 – semináře AIA. 
Asociace rozšířila svou činnost o pořádání 
odborných seminářů určených zejména 
inkasním specialistům a to nejen 
z členských firem AIA. 

 

Seminář  11.11. 2010,  Praha 

Doposud proběhly 
dva semináře, 
Zákonná a etická 
pravidla 
komunikace 
s dlužníky,  a druhý 
seminář na téma 
Právní rámec pro 
vymáhání a inkaso 
pohledávek.  

 

Každý účastník semináře obdržel Certifikát 
AIA o absolvování školení. 
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3.listopadu 2010 – zasedání asociační 
rady AIA.  Asociační rada diskutovala 
zejména tyto body: 

• spolupráci při výzkumu inkasního 
trhu v rámci diplomové práce 

• podněty a stížnosti podané Etické 
komisi AIA 

• legislativní záměry předložené 
legislativní komisí a další společný 
postup 

• nové logo a web AIA 
• problémy interní a externí 

komunikace 
 

 
Asociační rada AIA spolu s výkonnou asistentkou 

 

 

Pracovní komise AIA 
Již od června 2010  jsou aktivity a 
kompetence  v rámci AIA rozděleny do 
jednotlivých pracovních komisí: 

• Etická komise – řeší podněty a 
stížnosti, vytváří etický kodex 

• Legislativní komise – problematika 
debtors fees, účtovací principy,  
aktivity vedoucí ke změně 
legislativního prostředí pro inkasní 
služby v ČR,  

• Marketing a PR – logo, web, 
ostatní grafické materiály, mediální 
prezentace, tiskové zprávy, 
kontakty s novináři 

• Rozvoj – vzdělávání, semináře,  
členská základna, nové služby a 
produkty, kontakty s jinými 
organizacemi 

• Interní záležitosti – komunikace 
s FENCA, hospodaření AIA, 
finance, interní komunikace 

 

Listopad 2010 – nové logo AIA. 
Asociační rada schválila nové logo asociace 
a jeho použití, byl vytvořen grafický 
manuál a varianty loga pro různé podklady    

    

 

 

 
 
 
 
Napsali o AIA 
HN 12.7.2010, Vymahači válčí s exekutory, 
chtějí jejich výhody 
HN 14.9.2010, Asociace inkasních agentur 
(AIA) má novou výkonnou asistentku 
E15 30.9.2010, Inkaso pohledávek v České 
republice 
EURO 30.9.2010, Inkasní trh v Evropě 
stagnuje 
 
 
 
 
AIA připravuje 

• 30.listopadu 2010 – Brusel, setkání 
prezidentů asociací jednotlivých 
zemí FENCA 

• 8.prosince 2010 –  Praha, valná 
hromada AIA 

• Prosinec 2010 – vyhodnocení 
průzkumu inkasního  trhu  v ČR 

 

 

 


