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Newsletter č. 6 (16.dubna 2012)
26. ledna – proběhlo odborné pracovní
setkání jednatelů a vrcholového vedení
inkasních agentur jak členských tak nečlenských
společností s cílem ujasnit si převládající názor
inkasních agentur na možnou legislativní úpravu
jejich činnosti. Akce se zúčastnilo 20 zástupců
předních českých inkasních agentur. Probíhala
živá diskuze nad otázkami, zda regulovat oblast
činnosti inkasních agentur a pokud ano tak jak.
Dalším významným bodem diskuze byly poplatky
za mimosoudní inkaso a problematika přenesení
těchto nákladů na dlužníka.
31. ledna – se v Praze konala konference Early
Collection, kde AIA prezentoval pan Vladimír
Gazárek se svou přednáškou Efektivní inkaso
pohledávek při zachování pozitivních zkušeností
zákazníků.
1. března – se konalo zasedání asociační rady
AIA, jejíž novou pravomocí je přijímání nových
členů do AIA. Na tomto zasedání byla přijata
změna formy členství u společnosti ALEKTUM
INKASSO s. r.o. z přidruženého na členství
řádné. Změna je platná k 1. 3. 2012.
V rámci zasedání proběhly prezentace účastníků
užšího kola výběrového řízení na dodavatele PR
služeb pro AIA.
15. března – se konal první letošní seminář
AIA, a to na téma Zákonná a etická pravidla
komunikace s dlužníky a problematika ochrany
osobních údajů, přednášel Radek Laštovička,
viceprezident AIA a pan Josef Prokeš, ředitel
odboru legislativy a zahraničních vztahů ÚOOÚ.

24. března – se konal fotbalový turnaj
právnických profesí v Okříškách, kterého se z AIA
zúčastnil pan Vladimír Gazárek a pan Jiří
Zrůstek.

Fotbalový turnaj právnických profesí 24. 3. 2012

2.dubna – společnost GGN inkaso CZ, a.s. která
je přidruženým členem AIA mění k tomuto datu
název společnosti na Finio a.s.

Plán akcí AIA 2012
duben – průzkum trhu inkasních agentur za 2011
ve spolupráci s Ernst & Young,
vyhodnocení a tisková konference
s prezentací výsledků
19. dubna – seminář Komunikace inkasisty s
dlužníkem
19. května – sportovní den AIA
7. června - seminář Uplatnění pohledávek v
dědickém řízení
14. června – Valná hromada AIA
19. září - seminář Práva a povinnosti věřitelů v
insolvenčním řízení
listopad - seminář Praktické aspekty exekučního
řízení
prosinec – Valná hromada AIA

Seminář AIA 15. 3. 2012
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Řádní členové AIA

EURO.cz – 6. 1. 2012 - Jak dál s vymáháním
drobných dluhů?
http://euro.cz/id/12ad3u0itre0nzltclmnjsjjf/det
ail.jsp?id=106065&isfulltext=1
DNES – 9. 1. 2012 - Splatit dluh trvá Čechům
déle, říkají správci pohledávek
http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/mfdnes-9-1-2012.pdf
Novinky.cz – 12. 1. 2012 - Velcí vymahači dluhů
chtějí mít přednost před soudy
http://www.novinky.cz/finance/256049-velcivymahaci-dluhu-chteji-mit-prednost-predsoudy.html
iDNES.cz – 25. 1. 2012 - Umí vydělat statisíce na
dluzích za pár stovek. A zákon neporušují.
http://finance.idnes.cz/umi-vydelat-statisice-nadluzich-za-par-stovek-a-zakon-neporusuji-1cc/viteze.aspx?c=A120124_113127_viteze_sov
HN – 12. 3. 2012 –
rozhovor s Vladimírem
Gazárkem.
http://byznys.ihned.cz
/podnikani-a-dane/c155011350-dluzi-vamfirma-nebopodnikatel-ptejte-sejak-v-takovempripade-nejlepepostupovat
HN -27. 3. 2012 – rozhovor s Radkem
Laštovičkou.
http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/HN27_3_2012-rozhovor-Radek-Lastovicka.pdf

Přidružení členové AIA
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