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Newsletter č. 5 (4. ledna 2012)

24. listopadu – se konal Sportovní den AIA ve 
sportovní hale Bohemians na Praze 10. 
Akce se zúčastnilo 7 týmů z členských společností 

AIA a utkaly se ve 
fotbalovém zápase a 
doprovodných 
soutěžích. K získání 
putovního poháru AIA 
bylo třeba získat body 
jak ve fotbale, který byl 
doménou mužů, tak v 
doprovodných 
soutěžích typu kop na 
bránu, kde soupeřily 
výhradně ženy. 
Putovní pohár AIA 
získal tým Advokátní 
kanceláře Zrůstek, 
Lůdl a partneři v. o. s. 
Na druhém místě 

skončil tým společnosti LogiCall Česká republika 
s.r.o. a třetí příčku obsadil tým Agentura Česká 
inkasní, s.r.o. 

Vítězný tým Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři v. 
o. s. 

 

25. listopadu – pan Vladimír Gazárek, prezident 
AIA se zúčastnil oslav 10. výročí činnosti  
Exekutorského úřadu Prahy 3 paní JUDr.  
Ingrid Švecové, soudní exekutorky. 
 
 
 

D. Faltys, V. Gazárek, I. Švecová, Z. Průša, A. Hasák 

 
1. prosince – proběhl již sedmý odborný 
seminář pořádaný Asociací, tentokrát na téma 
Kvalita smluvní dokumentace a její vliv 
na způsob vymáhání pohledávky, 
přednášel pan Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 
advokátní kanceláře Švehlík, Šafra & partneři.  
Seminář byl zaměřen na smluvní dokumentaci 
pohledávek, její vliv na bonitu pohledávky a na 
zvolený způsob vymáhání, nejčastější právní 
nedostatky smluvní dokumentace, jakož i na 
ujednání, která posilují postavení věřitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Gazárek a Marek Švehlík na semináři AIA. 

 

7. prosince –  na zasedání Valné hromady 
AIA byl doplněn Etický kodex AIA o dvě nová 
pravidla limitující chování inkasních agentur: 

 inkasní agentura nesmí v komunikaci s 
dlužníkem záměrně uvádět lživé informace 



 
 

 

 

Asociace inkasních agentur, Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 – Prosek , IČO: 75031507,  www.aiacz.cz 

slavíme 10. výročí 
 

 inkasní agentura musí bezodkladně 
informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně 
zpochybní existenci nebo výši dluhu 

Zasedání VH AIA 7.12.2011 

Dále byly schváleny všechny předložené změny 
stanov Asociace, mezi něž patří například 
možnost uložit finanční sankci inkasní agentuře, 
která porušuje Etický kodex či nekoná v souladu 
se stanovami Asociace. Jedním z bodů programu 
VH bylo také hlasování o přijetí nových členů do 
AIA. Novým řádným členem AIA se k 1.1.2012 
stává ryze česká společnost Credit One, a. s. a 
novým přidruženým členem se k 1.2.2012 stává 
společnost UNIDEBT Czech, SE. AIA se nyní 
dostává k počtu 18 členů. 

 

 

 

 

V roce 2012 slaví 

Asociace inkasních agentur 

10. výročí své činnosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádní členové AIA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidružení členové AIA 

 

 

 


