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Newsletter č.2 (14. února 2011) 

30. listopadu 2010 -  Brusel, setkání 
zástupců  FENCA s prezidenty asociací 
jednotlivých zemí EU a s poslanci 
Evropského Parlamentu. Za Českou 
republiku se schůzky zúčastnil Vladimír 
Gazárek, prezident AIA. 

 
Vladimír Gazárek,  Georg Kovacs – Brusel 30.11.2010 

Hlavními diskutovanými  tématy byla 
ochrana osobních údajů a dále 
připravovaná směrnice Komise EU týkající 
se zpožděných plateb.  
 
Směrnice EU o postupu proti 
opožděným platbám v obchodních 
transakcích (přepracované znění) byla 
přijata již v říjnu 2010. Členské státy EU 
by měly úvést v účinnost související právní 
a správní předpisy nejpozději do dvou let. 
Ustanovení zahrnují mimo jiné: 
• Harmonizace platebních lhůt orgánů 
veřejných služeb podnikům. Doba 
splatnosti za zboží a služby poskytované 
veřejnými orgány musí být 30 dnů, pouze 
za velmi výjměčných okolností 60 dnů. 
• Smluvní svoboda v podnicích. 
Podnikatelé musí uhradit své faktury do 
60 dnů pokud se výslovně nedohodnou 
jinak, a pokud to není výrazně v 
neprospěch věřitele. 
• Podniky budou mít automaticky 
nárok na úroky z prodlení a budou moci 
také získat minimální pevnou částku ve 
výši 40 € jako náhradu nákladů spojených 
s vymáháním. Dále mohou požadovat 
náhradu všech zbývajících přiměřených 
nákladů spojených s vymáháním. 

• Zákonná úroková sazba v případě 
opožděné platby bude zvýšena na nejméně 
8 procentních bodů nad referenční sazbu 
Evropské centrální banky. Veřejné orgány 
nemají dovoleno snižovat tuto úrokovou 
sazbu u opožděné platby. 
    
Celá směrnice EU v češtině ke stažení na 
http://www.aiacz.cz/ostatni/odkazy/ 
 
 
1.prosince 2010 – vystoupení Radka 
Laštovičky Vice Prezidenta AIA na 
Bankovním a investičním fóru IIR , 
téma přednášky Collections v segmentu 
SME. 
 
 
8.prosince 2010, Praha –  zasedání 
valné hromady AIA se zúčastnili kromě 
jednoho všichni zástupci členských firem 
AIA. 
 

 
R. Laštovička, I. Wolf, V. Bubík - VH AIA, 8.12.2010 

 
Hostem zasedání byla JUDr. Ingrid 
Švecová členka prezidia Exekutorské 

komory. Proběhla 
živá diskuze nad 
společnými 
tématy. Obě strany 
vyjádřily potřebu  
intenzivnější 
vzájemné 
komunikace a 
spolupráce. 
 
 
 

Ingrid Švecová – VH  AIA 8.12.2010 
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Valné hromady se zúčastnily také 
zástupkyně Advokátní kanceláře Paroulek, 
Zrůstek a Lůdl v.o.s. , žadatele o členství 
v AIA, ředitelka Ing. Martina Suchánková 
a Mgr. Tereza Krpcová.  
  

V průběhu večera byly uděleny certifikáty 
za rok 2010 všem členským firmám AIA. 

 
V.Laštovička, I. Šárová – VH AIA 8.12.2010 
 
 

 
1. ledna  2011 –  novým přidruženým 
členem AIA se stala Advokátní kancelář 
Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s., společnost s  

AKPZL - T. Krpcová a M. Suchánková –  8.12.2010 
 
více než desetiletou tradicí na českém trhu, 
jejíž hlavní specializací je soudní vymáhání 
pohledávek, nicméně disponuje týmy 
odborníků zaměřených i na další právní 
oblasti – např. obchodní právo, právo 
nemovitostí, autorská a softwarová práva a 
trestní právo. Advokátní kancelář je rovněž 
insolvenčním správcem, jejíž společník 
Mgr. Jiří Zrůstek složil zvláštní zkoušku 
insolvenčního správce a insolvenční tým je 
jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících 
oddělení společnosti. 
 

Plán seminářů AIA na 2011 
 
16. března, Praha 
23. března, Brno 
Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním 
řízení, přednáší Mgr. Jiří Zrůstek, advokát 
a  insolvenční správce se zvláštní zkouškou 
s rozsáhlými zkušenostmi jak z pozice 
insolvenčního správce, tak také jako 
zástupce věřitelů v konkurzním a 
insolvenčním řízení.  
Seminář s důrazem na praktické příklady a 
zkušenosti. 
 
19. dubna, Praha 
Komunikace inkasisty z dlužníkem, 
předáší PhDr. Zdenko Matula - má více 
než 25 leté zkušenosti z oblasti praktické 
aplikace skupinově dynamických přístupů 
v různých oblastech společenské praxe. 
Vedl a působil v rozsáhlých tréninkových a 
poradenských projektech ve společnostech 
jako např. Česká spořitelna a.s., Komerční 
banka a.s., Telefonica O2 Czech Rep. a.s., 
ČEZ a.s. 
Praktický seminář s interaktivními prvky a 
aktivní účastí posluchačů, praktické 
nácviky. 
 
 
1.února 2011, Praha  – proběhlo zasedání 
asociační rady AIA, kromě jiného byly 
diskutovány otázky týkající se etického 
kodexu AIA, nových potenciálních členů, 
účast na kongresu FENCA a jiné otázky. 
 
 
AIA připravuje 

• 17. března, Praha -  mimořádná 
valná hromada AIA 

• Finalizace komentované verze 
etického kodexu AIA a její 
zveřejnění 

• Květen – červen 2011, Praha, 
seminář na téma - Účtování 
pohledávek a daňové aspekty 

• 22-25. září 2011 účast AIA na 
kongresu FENCA Bruselu 

 


