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Spolehlivost, empatie
a profesionalita

Makléřská společnost RESPECT vyrostla na 

rodinných hodnotách a za dobu své téměř  

27 let trvající existence si důvěru klientů zís-

kala především pro svůj profesionální přístup 

a know-how, ale také pro své umění klientům 

naslouchat a připravit jim pojištění na míru. 

„Co si pojišťovací makléř nevymyslí a nevytvoří 

v rámci pojistných produktů a pojistných pod-

mínek, to na trhu k sehnání není. Můžeme říct, 

že mnohá rizika na základě praxe a množství 

vyřešených škodních událostí umíme před-

vídat, pak jsou ale situace, které nás mohou 

překvapit, jako například aktuální dění kolem 

onemocnění covid-19,“ uvádí Zdeněk Reibl, 

který společnost vede stále v rodinném 

duchu, ačkoli už má v České republice a na 

Slovensku bezmála 600 zaměstnanců.

„Nikdo z nás si netroufne říct, jak dlouho 

potřebná opatření potrvají, ale s jistotou  

víme, že zásah do ekonomiky bude velký  

a do fungování mnoha firem bohužel zásad-

ní,“ dodává Reibl. Důraz na řešení kreditního 

rizika tak silně nabývá na významu a pojiště-

ní pohledávek může mnohým podnikatelům 

přinést klidnější spaní. Zvučné jméno ani 

velikost odběratele už dávno nejsou zárukou 

zaplacení závazku a v současné době, kdy 

mnoho firem a podniků funguje ve speciál-

ním režimu nebo je pozastaveno, budeme 

pravděpodobně svědkem neschopnosti nebo 

nevůle uhradit závazky častěji. 

Je však třeba si uvědomit, že už v průbě-

hu roku 2019 začaly strukturální problémy 

v sektoru automotive, který je velmi důležitý 

pro německou, potažmo českou ekonomi-

ku. Stejně tak brexit významně negativně 

zasahuje do ekonomického vývoje v ČR nejen 

kvůli ohroženým exportům, ale zejména 

kvůli ohroženým reexportům. „Lze s určitou 

mírou pravděpodobnosti konstatovat, že 

silné ekonomické problémy by zde byly i bez 

onemocnění covid-19. Tato situace pouze vše 

významně akceleruje, a to s okamžitým do-

padem a s různou intenzitou v rámci různých 

oborů,“ uvádí Reibl. 

Naše silně otevřená ekonomika bude jistě 

zasažena mezinárodním vývojem. Máme 

určitou výhodu v relativně nízkém státním 

dluhu, vlastní měně a hlubokých devizových 

rezervách, které nedovolí nebezpečně silné 

oslabení koruny. Je však podstatné, aby tyto 

výhody byly včas a správně zužitkovány 

příslušnými autoritami. Současná mimořádná 

situace umocněná několika silnými vlivy je 

tak velkou výzvou nejen pro bankovní trh, ale 

také pro trh kreditního rizika. Do popředí se 

dostává i důležitost konkrétních výluk v po-

jistných smlouvách např. pro oblast státních 

zásahů a je opravdu podstatné nastavit 

pojistný program velmi pečlivě. 

„Pojištění pohledávek je vysoce specializo-

vaný obor a jsme připraveni podnikatelům 

a firmám v této oblasti poradit, jak se co 

nejlépe ochránit. Pro společnosti mohou být 

rizikovým faktorem i banky, ve kterých mají 

své prostředky. V tomto směru naše speciali- 

zované oddělení připravuje ve spolupráci 

s nejbonitnějšími zahraničními subjekty 

produkt na pojištění těchto vkladů. Přeji nám 

všem, ať současnou situaci přečkáme ve 

zdraví a můžeme brzy opět naplno rozjet své 

podnikání,“ dodává Zdeněk Reibl.

Pojištění podnikatelů je silně zákaznicky orientovaná služba 
založená na důvěře klientů. „Každý klient je unikátní a tomu 
odpovídá i nabídka pojištění, za kterou přebíráme osobní 

odpovědnost,“ říká generální ředitel makléřské společnosti 
RESPECT Group Zdeněk Reibl.

ZDENĚK REIBL 
Předseda představenstva a generální 

ředitel pojišťovací makléřské společnosti 

RESPECT Group. Začínal jako pojišťovací 

makléř britské společnosti, ze které 

odešel, aby založil vlastní podnik. Za 

téměř 27 let vybudoval z malé kancelá-

ře o dvou lidech firmu čítající bezmála 

600 za městnanců. Dnes má přes  

40 poboček a ročně vyřeší na 60 tisíc 

pojistných událostí. Před osmi lety za-

ložil školicí akademii, kde se vzdělávají 

jak brokeři, tak klienti společnosti, kteří 

chtějí mít přehled o novin kách na pojist-

ném trhu. RESPECT získal řadu ocenění, 

opakovaně obhájil první místo v anketě 

Makléř roku a v roce 2019 obdržel oce-

nění CZECH TOP STAR od organizace 

CZECH TOP 100.


