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7. září 2011 – tisková konference v 
Ernst & Young, prezentace výsledků 
průzkumu inkasních agentur v ČR. 

Tisková konference v Ernst & Young

Tiskové konference se zúčastnili téměř 
všichni členové asociační rady AIA  a 
zástupci předních českých periodik a České 
televize. Téhož dne byla odvysílána 
reportáž z tiskové konference na ČT 24 a 
rozhovor s Vladimírem Gazárkem,  přímo 

v televizním 
studiu. 
Odkazy na 
reportáže a 
tiskovou 
zprávu 
nalezete na 

webových stránkách AIA. Novináři využili 
následou diskuzi i k jiným dotazům např. 
na fungování a praktiky inkasních agentur 
a na roli AIA, její cíle a aktivity.   

8. září 2011 – prezentace AIA v rámci 
odborné konference Municipality 

2011 v Praze, 
které se zúčastnilo 
téměř 200 zástupců 
měst a obcí. Radek 
Laštovička, 
viceprezident AIA , 
vystoupil s tématem 
„Doporučený 
postup výběru 
inkasní agentury“. 

Radek Laštovička na konferenci Municipality 2011

22.-25. září 2011 – Brusel, konference 
FENCA. Konference se za českou AIA 
zúčatnili pánové Vladimír Gazárek a 
Zbyněk Kadidlo. Byla přednesena témata:

 Ochrana dat
 Drobné pohledávky v Evropě z 

pohledu spotřebitele 
 Jak koupit či prodat inkasní 

agenturu
 Lobbying FENCA a jeho význam 

Z. Kadidlo, V. Gazárek, K. Tinguely, I. Klimeš

4. října 2011 – proběhl již šestý seminář 
AIA, tentokrát na téma Praktické 
aspekty exekučního řízení, přednášel 
Mgr. Adam Hasák z Exekutorského úřadu 
Praha 3, přednášející je členem 
Mezinárodní komise Exekutorské komory 
ČR a věnuje se rozvoji a spolupráci v rámci 
exekučního řízení na mezinárodní úrovni. 

seminář Praktické aspekty exekučního řízení

Červenec až září 2011 – probíhaly 
schůzky k tématu možné podpory 
legislativních úpravy činnosti inkasních 
agentur s subjekty jako např. Česká 
asociace pojišťoven, Česko-německá 
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obchodní a průmyslová komora, Česká 
leasingová a finanční asociace, SOLUS .

4. října 2011 – hostem Snídaně s Novou 
byl Vladimír Vachel, člen asociační rady 
AIA a hovořil k tématu mimosoudního 
vymáhání dluhů a zodpovídal dotazy 
diváků na chatu televize Nova

Vladimír Vachel ve studiu Snídaně s Novou

5. října 2011 – setkání zástupců AIA na 
Ministerstvu spravedlnosti ve věci 
implementace směrnice Evropského 
parlamentu o postupu proti opožděným 
platbám do českého právního řádu.

Napsali o AIA

ČT24  - rozhovor s Vladimírem Gazárkem
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom
ika/135498-malych-dluzniku-pribyva-
pohledavky-jsou-stale-nedobytnejsi/ 
Firmám se vyplácí vymáhat menší částky

ČT24.cz  - reportáž k tiskové konferenci
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/100
95417821-ekonomika-ct24-a-studio-
burza/211411058020907-ekonomika-
ct24/
Malých dlužníků přibývá, pohledávky jsou 
stále nedobytnější
        
ČTK- Inkasní agentury čelí třetinovému 
poklesu velikosti pohledávek 
Zpravodajství ČTK 
   
Lidové noviny  - Kvůli krizi se vymáhají 
už i stokoruny, Lidové noviny  

E15   - Inkasní agentury už řeší hlavně 
dluhy domácností   E15   

euro.cz 
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=102547 

Konkurzní noviny - Našim inkasním 
agenturám chybí potřebná legislativa 
http://www.konkursni-
noviny.cz/clanek.html?ida=2775

E15 , příloha Pohledávky
Průměrná velikost inkasovaných
pohledávek prudce klesá
Vladimír Gazárek: Platební morálka se 
jednoznačně zlepšila 
http://file.mf.cz/376/2-21-32-special-E15-
1909.pdf

lidovky.cz
http://byznys.lidovky.cz/vymahaci-se-
vydavaji-za-exekutory-dluh-zverejnuji-
fw8-/moje-penize.asp?
c=A110707_145844_moje-penize_nev

penize.cz
http://www.penize.cz/dluhy/220379-
chcete-z-dluznika-dostat-penize-volte-
spravnou-taktiku-aby-mic-neskoncil-ve-
vlastni-branecianews

cianews 
http://www.cianews.cz/ekonomika/e-y-
inkasni-agentury-zpracovaly-pohledavky-
za-27-mld-322977/

ListyJM 
http://www.listyjm.cz/ekonomika/inkasni
-agentury-loni-zpracovaly-pohledavky-za-
temer-27-miliard-korun.html 

prvnizpravy.cz  
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/busine
ss/inkasni-agentury---pohledavky-za-27-
miliard/ 

stredoceskenovinky.cz  
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy
/business/inkasni-agentury---pohledavky-
za-27-miliard/ 

xnovinky.cz  
http://xnovinky.cz/inkasni-agentury-
odkup-pohledavek-uz-nefrci-516922/ 
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ctusi.info  
http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobec
ne/81/inkasni_agentury_odkup_pohledav
ek_uz_nefrci/

AIA připravuje
• listopad - sportovní den AIA
• prosinec – valná hromada AIA
• prosinec – seminář Kvalita 

smluvní dokumentace a její 
vliv na způsob vymáhání 
pohledávky, přednáší Mgr.Ing. 
Marek Švehlík, advokát, partner - 
Švehlík, Šafra & partneři s.r.o., 
advokátní kancelář 

Partner semináře „Kvalita smluvní 
dokumentace a její vliv na způsob 
vymáhání“:

Přidružení členové AIA

Řádní členové AIA
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