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„Členové mezi sebou komunikují, dokážeme se odosobnit“ říká
Vladimír Gazárek

Úvodník

svých cílů pouze tehdy, když každý k tomu aktivně
přispěje, nemám problém nést odpovědnost. Ale
nemíním se dívat na to, jak několik lidí věnuje svoji
energii a čas pro AIA a ostatní se vezou a pouze
využívají výhody spojené s členstvím.

Ač je léto pro informace obvykle
okurkovou sezónou, rozhodli jsme
se připravit novou podobu našeho
newsletteru s přehledem toho zásadního, co se v AIA za poslední období událo, právě pro toto období.
Uvítáme nové přispivatele, redaktory, i náměty na témata, která by Vás
zajímala. Přejeme pohodové letní
čtení a těšíme se na hodnocení nové
podoby.
za AIA Jana Tatýrková

Z tisku
14.5. Parlamentnílisty.cz - Přichází před exekutorem. Nezapomínejte, že na začátku je dlužník
Obsáhlý rozhovor s Vladimírem Gazárkem
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Prichazi-pred-exekutorem-Nezapominejte-ze-na-zacatku-je-dluznik-rika-232403

24.5. iDnes.cz - Nový český standard: zaplatím
pozdě, však oni si počkají
Trojrozhovor pro druhý nejčtenější zpravodajský
server s Vladimírem Gazárkem, Cyrilem Moresem a Vladimírem Vachelem o situaci na českém
inkasním trhu.
http://finance.idnes.cz/zkusenosti-expertu-s-vymahanim-dluhu-v-cesku-fof-/viteze.
aspx?c=A120523_112558_viteze_sov
4.6. Právo/Novinky.cz – Seniory ohrožuje chudoba, ale platit složenky se snaži
Výstup na základě tiskové zprávy - prezentace
výsledků průzkumu AIA
PRODUKTY A SLUŽBY
Inkaso pohledávek

UZAVŘENÍ DOHODY
A VČASNÉ PŘEDÁNÍ INFORMACÍ

DATOVÝ SKLAD, BI APLIKACE
A SCORING POHLEDÁVEK

V dnešní době, plné zrychlování a tlaku na dostupnost informací, patří mezi nutné standardy konkurenceschopnosti kvalitní IT zázemí využívající moderní technologie, nástroje,
které pak umožňují komunikaci s klienty nikoli v řádu týdnů, ale v řádu dní, třeba i hodin.
Včasné předání informace má přímou souvislost s uzavřením dohody. Nemáte-li informace,
ztrácíte kredit, odkládáte kontakt, posouváte
termín a ztrácíte možnost včas reagovat.
To nás vedlo k vytvoření nástroje pro
online komunikaci s našimi klienty. Jedná se o SAP Inkasso link (nástroj pro propojení SAP systému klienta se systémem inkasní společnosti s oboustrannou výměnou
dat), který odráží potřeby klientů mít dostupné informace k dispozici a automatizovanou formou přenášet zjištěné informace do vlastního interního systému. Těmito
změnami se zjednodušuje další komunikace.
Odpadá nutnost reportování, vytváření složitých sestav pro vyhodnocení mimo vlastní interní systém. Vše má klient k dispozici
ve svém vlastním systému.

Zmínil jsem potřebu dostupnosti informací.
Avšak nejen klienti žádají reporty úspěšnosti a vyhodnocení stavu jejich pohledávek. Zejména my musíme mít přehled o pohledávkách, jejich pohybu, změnách a úspěšnosti.
Jednou z cest pro jednodušší práci s daty je
datový sklad (Data Warehouse, DWH) spojený s implementací BI aplikace (Business Intelligence). Nutnost průběžné kontroly práce je základní povinností každého manažera,
ředitele, i jednatele společnosti.
Všichni ale mají jinou potřebu informací, s nimiž pracují. Vytvořením DWH a aplikací BI lze omezit denní ruční tvorbu reportů, snížit náročnost na hardware a software
co se týká pracovního prostředí analytiků
– a veškeré informace tak napojit na interní aplikaci, ve které může každý uživatel nahlížet podle vlastních požadavků. Úsporou
je v takovém případě i personální zajištění.
K práci tak není nutné vytvořit velké analytické oddělení.
Spojením datového skladu dostupnosti informací, zkušeností profesionálů a stále no-

vých pohledávek vyvstává přirozeně potřeba
scoringu pohledávek. Jedná se o analytické
nástroje, které pomáhají vyhodnotit úspěšnost vymožení existujícího dluhu již v okamžiku přijetí pohledávky. Efektivním využitím získáte nástroj, který pomůže řádově až
o několik desítek procent zvýšit úspěšnost,
resp. urychlit uzavření pohledávky z důvodu
jejího vymožení. Zároveň se dozvíte, kterými
kroky se této efektivity dá docílit.

NOVÉ TECHNOLOGIE JAKO STANDARD
Vyjmenoval jsem několik kroků, projektů,
nástrojů, které při správném využití dávají každé společnosti možnost udržet krok
v rychle se vyvíjejícím světě nových technologií. Určitě existují další nástroje, z nichž
musíte vybrat ty, které jsou pro vás užitečné. Některé se již staly standardem a jejich
implementace je spíše nutností než jen inovativním krokem.
I naše společnost si klade za cíl držet
krok, proto využíváme nové technologie
a způsoby, které inkaso pohledávek posouvají o krok dál.
m

Jak dlouho působíte v oblasti pohledávek?
Poprvé jsem poznal, co obnáší pohledávkový byzys
až v roce 2004, tzn. v oboru se pohybuji osm roků.
A jak dlouho už svůj čas věnujete aktivitám AIA?
O existenci AIA jsem se dozvěděl v roce 2005, kdy
se členem stala firma, kterou jsem v té době řídil.
V roce 2006 jsem byl poprvé zvolený za prezidenta poté, co se funkce vzdal tehdejší prezident Jiří
Hylmar ze společnosti Coface. Pravdou je, že činnost AIA se pořádně rozběhla až v roce 2010. Od
té doby musím přiznat, že mi aktivity AIA zabírají
podstatnou část pracovních dní.
Zůstáváte prezidentem AIA do prosince, kdy
budou probíhat nové volby. Jaká jsou Vaše
očekávání, co se nové volby týče? Přihlásí se
někdo nový? Nebo je šance, že si Vaše rozhodnutí nekandidovat rozmyslíte?
Pravda je, že v prosinci proběhnou volby prezidenta. Věřím, že se najdou aspoň dva kandidáti, aby
volba byla zajímavá. Moje případná kandidatura
závisí na tom, jak se k úkolům a výzvám, které před
sebou AIA má, postaví její členové. V případě, že si
všichni uvědomíme, že AIA má šanci na prosazení

Nerada bych, aby to vypadalo jako nějaké
resumé, ale co hodnotíte jako nejlepší, co se
za Vašeho působení podařilo? A o čem jste se
domníval, že není nic těžkého a zatím to nedopadlo?
Věřím, že to nejlepší nás ještě čeká. Máme před sebou první konferenci, rozběhli jsme práce na legistativních úpravách podnikání inkasních agentur.
Věřím, že se AIA stane hlasem odvětví a respektovaným profesním sdružením. K tomu směřují jednotlivé kroky, které podnikáme.

Staronová asociační rada

Aktuality

14. černa 2012 se uskutečnila Valná hromada Asociace inkasních agentur, které se zúčastnilo 17,
z celkového počtu 18 členů, z toho 13 s hlasovacím právem. Valná hromada byla informována
o činnosti, schválila účetní závěrku a zvolila novou
asociační radu pro další období tří let.
V roce desátého výročí založení Asociace inkasních agentur a po dvou letech, kdy se množství
činností AIA velmi zintenzívnilo, se očekával velký zájem nových kandidátů, kteří budou pokračovat v započaté práci. Dle nominací však bylo
zjištěno, že kandidují pouze dosavadní členové
asociační rady a chybí kandidát na prezidenta.
Z toho důvodu dle stanov AIA byla zvolena pouze nová asociační rada, která se skládá ze stejných
členů, kteří tyto funkce zastávali doposud. Viceprezidentem zůstává Radek Laštovička, dalšími
členy jsou: Vladimír Vachel, Zbyněk Kadidlo a Cyril
Mores. Volba nového prezidenta proběhne v prosinci letošního roku s tím, že dosavadní prezident
Vladimír Gazárek bude do této doby funkci zastávat nadále.

KOMENTÁŘ

Primární odpovědnost
za dluh má dlužník!
V probíhajícím honu na inkasní agentury – a tím potažmo
na věřitele, si široká veřejnost neuvědomuje jednu důležitou
věc. Na začátku dluhu je vždy někdo, kdo někomu něco dluží
a má zaplatit. A zákonodárci, vedeni snahou získání snadných
politických bodů, přijímají opatření a schvalují zákony a vyhlášky.
A může být hůř!

Anketa Banky mají nejvíce
opozdilců v úhradách

VLADIMÍR GAZÁREK, ASOCIACE INKASNÍCH AGENTUR

Medializované případy obchodů s pohledávkami dopravních podniků či zdravotnických
poplatků sice jsou součástí inkasního trhu,
ale zaujímají na něm jednotky procent z celkového objemu. Troufám si tvrdit, že to byli
právě politici či na politiky napojené osoby,
kteří díky svým kontaktům získali přístup
k tomuto typu pohledávek a zakládali inkasní společnosti, které těm seriózním, dlouhé
roky na trhu působícím, pošpinili i za normálních okolností nelichotivou pověst.
Největší společnosti s celosvětovou působností z řad bank, pojišťoven, mobilních
operátorů, leasingových společností, energetických či FMCG ﬁrem běžně spolupracují s inkasními agenturami. Není to nic abnormálního, jak by se podle hysterie panující
6–7/2012

v této souvislosti v ČR mohlo zdát. Princip
spolupráce se klient od klienta liší, stejně
tak jako se liší zemi od země. Důležité v rámci inkasního trhu je rozlišovat, v jaké fázi
a jak pracuje inkasní společnost, kdy se jedná o soudní inkaso – a kdy už jde o exekuci.
Ano, ve zmíněných případech jízdného
dopravních podniků a zdravotnických poplatků nebylo skutečně zájmem ﬁrem, které
pohledávky nakoupily, upomínat je a standardním způsobem vymáhat. Ale v 98 % případů inkasní společnosti pohledávky skutečně vymáhají a využívají k tomu celou škálu
nástrojů, z nichž každý znamená náklady.
Vždyť jen komunikační náklady a poštovné
tvoří nemalou částku – a to nehovořím o nákladech za inkasní pracovníky.

Vladimír Gazárek je prezidentem Asociace
inkasních agentur.

Asociace inkasních agentur, která zastřešuje český inkasní trh, již dlouhou dobu volá
po úpravě legislativy. Jelikož jde o téma, které má dopad na širokou veřejnost, pozornost by si jistě zasloužilo. Velmi doufám, že
se naši zákonodárci s problematikou inkasa
pohledávek budou mít zájem seznámit. Jsme
připraveni být nápomocni a věříme, že zase
bude platit, že se dluhy mají platit a pokud
ne, je třeba počítat s následky.
m
www.bankovnictvi.iHNed.cz
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22.6. Bankovnictví – Primární odpovědnost za
dluh má dlužník
Názorová dvoustrana v rámci časopisu Bankovnictví.
25.6. TV Prima – Jízda na černo už vás nezruinuje
Reportáž o vymáhání pohledávek dopravních
podniků. Za AIA vystoupil Zbyněk Kadidlo.

AIA v rámci pravidelně prováděných průzkumů se
zaměřila na orientační zjištění sektorového rozložení pohledávek u svých členů a zjistila, že nejvíce
pohledávek po splatnosti se inkasuje pro banky,
a to 21,8 %.
Jelikož doposud neexistovala žádná ani rámcová
data, jak si stojí jednotlivé sektory s množstvím
nehrazených pohledávek, rozhodla se Asociace
inkasních agentur alespoň rámcově zjistit, jak je
tomu u jejich členů. Výsledky potvrdily domněnky
odborníků, že nejvíce pohledávek se inkasuje pro
bankovní sektor (21,8 %). Telekomunikace zaujaly
druhé místo s výsledkem 20,3 %, třetím sektorem
v pořadí je sektor pojišťoven se 14,3%.
Sektor

% podíl

Průměrný dluh (Kč)

Banky

21,8

63 295

Telekomunikace

20,3

6 036

Pojišťovny

14,3

13 635

Tisková konference
10. května proběhla tisková konference, na které
AIA společně s poradenskou společností Ernst &
Young prezentovala výsledky průzkumu inkasního trhu za rok 2011.

V porovnání se začátkem mé činnosti v AIA je pro
mě nejcennější to, že členové mezi sebou komunikují a dokážeme se „odosobnit“ od každodenního
byznysu a jsme schopni se na věci dívat v širších
souvislostech. A myslím, že se členové AIA na setkání se svými kolegy i těší. Výborně funguje Asociační rada, také bez Ivany by AIA nebyla tam, kde
je. Za významné plus považuji i to, že AIA komunikuje také s nečlenskými inkasními agenturami,
je v kontaktu s jinými asociacemi a sdruženími
a věřím, že s pomocí Jany se nám podaří dostat na
svoji stranu jak média, tak i zákonodárce.
Co zatím nedopadlo, je legislativní změna inkasa
pohledávek. Tento proces je delší, než se mi líbí,
ale věděl jsem, že to nebude snadné.
Málo kdo ví, že se jedná o čestnou funkci
prezidenta. Kolik odhadujete, že Vám zabere
času?
Pokud myslíte pod pojmem „čestná fukce“ rovná
se neplacená, tak to je pravda. Já si pod tímto pojmem představuji někoho, kdo ji dostal za zásluhy
po x letech práce a znamená, aby už raději v ničem
nepokračoval a nebrzdil vývoj. Takže z tohoto pohledu je funkce prezidenta aktivní a vyžaduje poměrně dost času. Můj odhad je, že se aktivitám AIA
věnuji až polovinu pracovního času.
Tedy mimo Asociace se ve volném čase věnujete nejraději čemu?
Společně s kolegy hráváme hanspaulskou ligu
ve fotbale, v hokejové sezóně chodíme na hokej,
v létě hráváme beach volejbal. Baví mě také vaření
a pomalu se blížím do věku, kdy mě baví i luštění
křížovek a sledování vědomostních soutěží. Rozhodně nepohrdnu ani dobrým koncertem, zvládnu i operu, ale moji oblíbenou hudbou je latino.
Děkuji za rozhovor
a dlužníci by také věděli, kolik je nehrazení závazků bude stát.
„Jsem potěšen, že jsme se takto napříč shodli, a že
zástupci věřitelů či samotní věřitelé tyto naše snahy
vítají a podporují. Nyní nezbývá nic jiného, než se
společně zasadit o jejich prosazení,“ uvedl Vladimír
Vachel, člen asociační rady Asociace inkasních
agentur.

Nový člen MEMFIS.CZ

Kulatý stůl
V úterý 15. května se setkali zástupci Asociace
inkasních agentur s představiteli České leasingové a finanční asociace, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Úřadu pro ochranu osobních údajů,
registru dlužníků SOLUS, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a zástupci velkých
věřitelů z oblasti telekomunikací u kulatého stolu.
Základním tématem tohoto setkání byla chybějící
platforma na ochranu věřitelů.
Účastníci setkání podpořili snahu Asociace inkasních agentur a domnívají se, že regulace by přispěla ke zvýšení důvěryhodnosti celého odvětví,

Na zasedání Asociační rady dne 14. června, byl
přijat nový člen Asociace inkasních agentur, a to
společnost Memfis.cz s.r.o., jež rozšířila řady řádných členů.
Společnost Memfis.cz, která byla založena již
v roce 2000, se zabývá řešením pohledávek zejména pro leasingové společnosti jak v České republice, tak i na Slovensku. V roce 2008 si vybudovala
vlastní call centrum a zaměstnává okolo 100 pracovníků.
„Pro Memfis.cz znamená být členem Asociace inkasních agentur potvrzení, že při budování firmy jdeme
správnou cestou. Členství si vážíme a budeme aktivně podporovat
snahy Asociace,“
uvedl Bohumil
Petřek,
majitel společnosti
Memfis.cz.

Valná hromada SOLUS
26. června vystoupil Vladimír Gazárek s prezentací AIA na valné hromadě zájmového sdružení
SOLUS. Současně informoval členy o připravovaném fóru Trendy inkasního trhu, na které je pozval.

tedy i jednotlivých inkasních agentur, které by
byly pod větším dohledem, věřitelům by umožnila
dostat se za jasných podmínek ke svým financím

Zveme vás na

Fórum TRENDY INKASNÍHO TRHU 2012 a veletrh inkasních příležitostí
Praha 26. září 2012 • Andel´s hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5
PROGRAM
Moderátor fóra:
Jana Chuchvalcová,
šéfredaktorka časopisu
Bankovnictví
8:30 – 9:00 registrace účastníků
9:00 Zahájení fóra
Vladimír Gazárek,
prezident Asociace
inkasních agentur

9:50 Pohled Ministerstva spravedlnosti
Filip Melzer, náměstek ministra spravedlnosti
10:30 – 11:00 přestávka na kávu
11:00 Nové trendy u věřitelů
Marie Švagrová, ředitelka odboru Restrukturalizace a vymáhání II, Česká spořitelna,
a.s.
11:30 Inkasní společnosti vs exekutoři
Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory
12:00 Pohledem známého dlužníka

9:20 Dluh pohledem makroekonoma
Vladimír Pikora, ekonom

12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 17:00 Účetní a daňové aspekty správy a odkupu pohledávek – samostatný workshop
Josef Matůšů a Jiří Vrzal, KPMG

14:45 – 15:00
15:45 – 16:00

přestávka
přestávka

13:40 Moderní technologie a pohledávky
Radek Laštovička, Ernst & Young
14:10 Jak správně nakládat s daty?
Josef Prokeš, Úřad na ochranu osobních
údajů
14:30 Je právo více na straně dlužníků či věřitelů?
Diskutovat budou:
Marie Švagrová, ředitelka odboru Restrukturalizace a vymáhání II, Česká spořitelna
Vladimír Gazárek, prezident Asociace
inkasních agentur
Radek Laštovička, Ernst & Young, viceprezident Asociace inkasních agentur
Jiří Zrůstek, Advokátní kancelář Zrůstek,
Lůdl a partneři v.o.s.

Kontakt: Asociace inkasních agentur • Prosecká 851/64 • 190 00, Praha 9 – Prosek • http://www.aiacz.cz
Jana Tatýrková - tisková mluvčí • tel.: 777 679 753 • jana.tatyrkova@aiacz.cz

Marek Švehlík, Švehlík & Mikuláš advokáti
s. r. o.
Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory
15:15 – 15:45

přestávka na kávu

15:45 Je právo více na straně dlužníků či věřitelů?
– pokračování diskuze
16:45 Shrnutí výstupů z celého dne
Jana Chuchvalcová
17:00 Zakončení fóra
Vladimír Gazárek, prezident Asociace
inkasních agentur

Následuje společenský večer, na který
jsou všichni účastníci fóra a veletrhu
srdečně zváni!

