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Největší česko-slovenský pojišťovací makléř fi rem a podnikatelů

Již 22 let na trhu komplexně pojišťujeme
 » Průmyslové podniky
 » Výrobní podniky 
 » Elektrárny a teplárny

 » Obce a města
 » Ubytovací zařízení
 » Gastronomické provozy

 » Nemocnice a zdravotnická zařízení
 » Stavební a montážní budovaná díla
 » Dopravní společnosti

»

K aždý podnik si rozhoduje sám, co si 
 pojistí, ale vždy je lepší si „krýt záda“ 
pojišťovacím makléřem, který se den-

nodenně zabývá pojištěním a risk manage-
mentem průmyslových podniků a výrobních 
procesů. Pojistné smlouvy, pojistné podmín-
ky, výluky z pojištění jednotlivých pojišťoven 
nosí pojišťovací makléř v hlavě a umí zkon-
zultovat veškerá rizika s klientem téměř oka-
mžitě. „Doporučuje, jak nejlépe pojistit vlast-
ní byznys, protože pojištění není jen náklad, 
ale v případě škody i jediný zdroj pro zdra-
vé fungování firmy,“ tvrdí Ing. Aleš Plášek, 
specialista na průmyslové pojištění společ-
nosti RESPECT, a.s., zaměřené na pojištění 
komerčních a industriálních rizik pro podni-
katele již 22 let.

 Říká se, že pojištění průmyslových rizik  
je k nezaplacení, jak to vnímáte?
Ano, je to tak. Stále vznikají výrobní inova-
ce a technologické postupy jsou velmi sofisti-
kované, výroba je z větší části řízena počíta-
čově a člověk se stává asistentem výrobního 
procesu, který se neustále zpřesňuje. I přes 
všechny skutečnosti by se mohlo zdát, že vý-

roba je bezvadná, v samotném procesu se 
ovšem nepředvídatelně a náhle  vyskytují 
provozně-technické poruchy, které mohou 
znepříjemnit samotný chod podnikání. Naše 
divize INDUSTRY se zabývá risk managemen-
tem a pojistnými programy především pro 
obory s výrobou, jako je například sléváren-
ství, strojírenství, hutnictví, chemie a ener-
getika. Nejčastější škody způsobují právě po-
ruchy výrobních strojů, technologických 
linek a elektroniky, která řídí samotný proces 
výroby. Ale kromě pojištění technických rizik 
a strojů umíme pojistit i exportní rizika. Řada 
exportérů využívá při platebním styku pojiš-
tění pohledávek či záruk za akontaci. Při ex-
portu výrobků do rizikových oblastí či do au-
tomobilového průmyslu připravujeme pro 
naše klienty pojistné programy na komplexní 
krytí odpovědnostních škod včetně krytí fi-
nanční škody způsobené vadným výrobkem 
a s tím spojených nákladů na stažení či pře-
pracování. Pojištění podnikání by se nemělo 
podcenit a dneska služba pojišťovacího mak-
léře je vnímána jako nedílná součást každého 
života podniku. Operovat se sám taky asi ne-
budete či zastupovat před soudem, vždy zvo-

líte odborníka, který je na to studovaný a eru-
dovaný, a tak je to i s pojištěním průmyslu, 
protože pojištění je velká zodpovědnost. 

 V čem je přidaná hodnota služby  
pojišťovacího makléře?
Velkou výhodou je, že neprodáváme pojiště-
ní od stolu a podle tabulek, ale skutečně fy-
zicky začínáme prohlídkou místa provozu. Po 
rizikové prohlídce a detailní analýze všech in-
formací následně definujeme rizikový  profil 
klienta. Vždy je nutné na každého klienta po-
hlížet individuálně a nenechat se ovlivnit 
zvyklostmi jiných klientů z podobného obo-
ru, neboť v risk managementu platí více než 
jinde, že každá společnost a její činnost je ori-
ginál.  Poté navrhneme pojistný program, 
který je ušitý přímo klientovi na míru podle 
jeho potřeb podnikání. Oslovujeme celý po-
jistný trh na základě rizikové analýzy a při-
pravíme pojistný program s optimálním 
rozsahem krytí odrážející aktuální trendy 
v daném oboru podnikání. Poté se připravu-
jí kontrakty, ale tím to pro nás nekončí, ba na-
opak začíná naše spolupráce s klientem. Jsme 
nejenom v roli konzultanta, kdy se klient na 

Pojištění průmyslových rizik je k nezaplacení
Pojištění průmyslových rizik vyžaduje odbornou  
znalost a praxí vyzkoušené know-how 
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SEMINÁŘ NA MAJETKOVÉ A STROJNÍ POJIŠTĚNÍ  
A EKONOMICKÉ DOPADY PŘERUŠENÍ PROVOZU

Praha
čtvrtek 24. 9. 2015 | od 9.30 hodin (registrace od 9.00 hodin)
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Ing. Aleš Plášek, specialista na pojištění Industry, RESPECT, a.s.
Ing. Štěpán Černaj, Industry broker, RESPECT, a.s.
Ing. Michael Issa, broker manager, RESPECT, a.s.

Kdy:
Kde:
Přednášející:

Program
registrace
přivítání a úvodní slovo
I. blok - strojní a majetkové pojištění v praxi
jak postupovat při přípravě pojistného krytí | jaké předměty a rizika lze či nelze pojistit
nejčastější příčiny strojních škod | příklady majetkových a strojních škod
jak postupovat při vzniku škod
coffee break
II. blok - pojištění přerušení provozu 
ekonomické důsledky přerušení provozu
pojištěná nebezpečí | pojistná hodnota / pojistná částka
časové hledisko
pojistné plnění - likvidace v praxi
diskuse

09.00 - 09.30
09.30 - 09.40
09.40 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 12.00

Vstup na akci je možný výhradně po 
registraci na základě osobní pozvánky.
V případě jakýchkoli dotazů či zájmu  
o registraci nás neváhejte kontaktovat.

R. S. V. P.: Ing. Adéla Babišová
Tel.: +420 227 200 142
E-mail: adela.babisova@respect.cz
Více informací: www.respect.cz

» nás může obrátit s jakýmkoli dotazem z ob-
lasti pojištění, ale alfou a omegou naší služ-
by je úspěšná likvidace škod ke spokojenosti 
klienta.  Komunikujeme s pojišťovnami a za-
stupujeme klienta v jednání s nimi. Například 
může přijít období větších škod a to je doba, 
kdy pojišťovna vyplatí klientovi velké sumy 
škod a začne vyvíjet tlak na cenu, popřípa-
dě hrozí stornem pojištění. Pro tyto situace 
máme připravené účinné programy snižová-
ní rizik dle standardů světových pojišťoven, 
aby nedošlo ke skokovému nárůstu ceny či 
výpovědi pojištění po škodě. Pro nás je vždy 
na prvním místě spokojený klient, pro které-
ho jsme takovým jeho „doktorem přes pojiš-
tění“.  Máme důvěrný vztah a umíme „léčit“ 
jeho akutní i chronické škody. Zkrátka pojiš-
tění je naší vášní, které rozumíme, a známe 
recepty, které udržují naše klienty ve zdra-
vé kondici. 

 Můžete nám přiblížit chronické škody 
v podniku nějakým příkladem?
Chronické škody z dlouhodobějšího hledis-
ka negativně ovlivňují finanční zdraví firem. 
U výrobních firem disponujících celou šká-
lou strojních zařízení to mohou být například 
neplánované opravy těchto strojů či prostoje 
strojů v důsledku poruchy. Máme analýzy, že 
10 až 40 procent nákladů fondu údržby tvo-
ří neplánované opravy zapříčiněné chybou 
konstrukce, vadou materiálu, implozí, zkra-

tem, přepětím, indukcí, odstředivou silou či 
lidským faktorem. S tím se prostě ve finanč-
ních plánech firem počítá jako s nezbytným 
nákladem vyčleněným pro údržbu. Vedle 
toho však již podniky nemají kvantifikovány 
finanční ztráty z prostojů strojů, které mohou 
být několikanásobně vyšší než samotné ná-
klady na opravu stroje. My známe recept, jak 
tyto chronické škody eliminovat speciálním 
pojistným programem zahrnujícím v někte-
rých případech i program systémových opat-
ření napojených na plán údržby. Ale to je re-
cept, který je důvěrný. 

 Jaké jsou nejčastější pojistné události  
z praxe a jejich vyčíslení škod? 
Ve strojírenském oboru je častý výskyt škod 
z důvodu lidského faktoru například na roz-
pracované výrobě, při manipulaci s mate-
riálem či při obsluze strojů. To je  prostě 
způsobeno nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků. V současné době se průmyslo-
vé a technické obory potýkají s tímto problé-
mem a kvalifikovaní zaměstnanci jsou ne-
dostatkové zboží i přesto, že se státní orgány 
a vzdělávací instituce snaží svými kampaně-
mi nalákat mladé studenty do technických 
oborů, které jsou mimochodem vysoce per-
spektivní a živí ekonomiku.

Občas může dojít ke škodě kvůli výpad-
ku dodávky média (elektřiny, plynu, chladi-
cí vody) nebo při úniku taveniny ze zařízení. 

Vyrobené odlitky či svařence jsou exporto-
vány do rizikových teritorií (USA, Kanada) 
či segmentů (automotive), kde v případě za-
chycení či projevu vady může výrobce těch-
to komponent vždy očekávat vysoké náklady 
na odstranění vady či náklady na stažení celé 
šarže výrobků z trhu. 

Pojištění je tedy sofistikovaná disciplína 
a experti, kteří ručí za navržený program, by 
měli nést osobní odpovědnost za svoji práci 
tak, jak je tomu i u nás ve společnosti. l

RESPECT pojišťovnictví

aleš plášek •  
specialista na průmyslové pojištění, RESPECT, a.s. 

O Respectu

Největší česko-slovenský pojišťovací makléř
22 let na pojistném trhu
41 poboček v ČR a SR
490 pojišťovacích specialistů
186 000 klientů
38 000 zlikvidovaných pojistných událostí ročně
6,4 mld. Kč zprostředkovaného pojistného

60 komerční příloha  7. září 2015



J aká zásadní rizika ohrožují oblast IT a te-
lekomunikací? Lze vůbec ochránit firem-
ní data před nebezpečnými spamy, hac-

kery nebo před selháním vlastního systému? 
Mějte data přístupná odkudkoli a kdykoli, 
ale mějte je pojištěna. Jak ochránit podklady 
a informace ve firemních datech, nám sdělil 
Ing. Michael Issa, broker specialista  
na pojištění IT & TELCO rizik společnosti 
 RESPECT, a.s. 

Obecně lze říci, že pojištění segmentu IT 
a telekomunikací vyžaduje speciální pojist-
ný program, který musí chránit zásadní rizi-
ka, jako např. porušení nebo zanedbání po-
vinnosti, omyl, opomenutí v souvislosti 
s vývojem, výrobou, správou a implementa-
cí softwaru, hardwaru nebo telekomunikač-
ní techniky. 

Dalším, poměrně častým rizikem jsou ško-
dy způsobené nebezpečnými spamy, počíta-
čovými viry, hackery, kteří se nabourávají do 
systémů či si stahují data ve svůj prospěch, 
a provádějí tak trestnou činnost. Rizikem je 
i výpadek vlastního systému, nečestné nebo 
podvodné jednání zaměstnanců nebo nezá-
vislých pracovníků, kteří mají přístup k fi-
remním datům.

Rizika se zvyšují také v souvislosti s nový-
mi technologickými trendy, jako jsou např. 
cloudy, chytré mobilní technologie, agresiv-
ní konkurenční prostředí, zneužití informa-
cí ze sociálních sítí, krádeže kabelů, defek-
ty hardwaru např. v důsledku přepětí, zkratu 
nebo přehřátí.

KonKrétní příKlady šKod
Pokud bych měl být konkrétní, tak si jistě 
všichni pamatujeme hackerské útoky na vy-
brané banky v ČR, které způsobily škody v řá-
dech milionů korun a nejenom to, došlo i ke 
ztrátě důvěry a dobrého jména bankovních 
společností. Dalším příkladem je i výpadek 
softwarového systému letištního odbavení, 
v tomto případě byly uplatňovány vícenákla-
dy na manuální odbavování ve výši 100 tisíc 
eur.  Chybný servisní zásah operátora IS stál 
jeho zákazníka přes dva miliony Kč a vytope-
ní datahousu kvůli prasklému potrubí přeru-
šilo provoz provozovatele i jeho zákazníků, 
výše škody přesáhla tři miliony Kč. 

Z toho je patrné, že pokud dojde ke ško-
dě, tak se pohybujeme řádově v milionových 
částkách a to už může být pro některé společ-
nosti i likvidační. 

Co lze všeChno pojistit
Kromě pojištění odpovědnostních nároků 
na náhradu škody a pojištění nákladů spoje-
ných s právním zastoupením v případě spo-
rů lze dále pojistit i vlastní škody z kyberne-
tických rizik, dále lze pojistit technická rizika, 
přerušení provozu a náklady na obnovu dat. 
Také musím uvést, že rozsah pojistného pro-
gramu je variabilní a jednotlivé části pojistné 
ochrany je možné do finálního programu se-
lektovat.

Výhodou pojištění je kromě zajištění pro 
případ odpovědnostních, majetkových a fi-
nančních škod i zvýšení ratingu u dodavate-
lů a financujících bank, profesionální konzul-
tační servis a pomoc při likvidaci následků 
případných pojistných událostí. l
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pojišťovnictví RESPECT

Michael issa •  
specialista na pojištění IT & TELCO rizik

Pojištění IT a TELCO rizik není jen lobbing, ale NUTNOST
Rizika počítačové kriminality se zvyšují v souvislosti  
s novými technologickými trendy

 61


