
V naší firmě klademe velký důraz 
na vzdělávání našich kolegů, kte-
ří musejí mít znalosti právní, eko-
nomické a produktové. V dnešní 

době nestačí mít všeobecné znalosti, musíte 
být odborníkem v konkrétní oblasti nebo nej-
lépe v několika, mít ty správné předpoklady 
a komunikační dovednosti,“ říká Zdeněk Rei-
bl, majitel společnosti Respect. O školení ma-
jí zájem nejen makléři, ale ve velké míře také 
klienti skupiny Respect, což jsou většinou li-
dé, kteří mají na starosti firemní pojištění. Cí-
lem je předávání klíčových informací z oblas-
ti pojištění, pojistných produktů a pojistného 
trhu formou pravidelných odborných seminá-
řů a školení na aktuální témata. Kontinuální 
vzdělávání totiž umožňuje okamžitou reflexi 

Před sedmi lety slavila pojišťovací společnost Zdeňka 
Reibla plnoletost a on se rozhodl předat osmnáct let 
zkušeností dál. S myšlenkou vzdělávat a kultivovat 
trh založil školicí akademii a skupina Respect se 
rozrostla o projekt, který na českém trhu nemá 
konkurenci. Je zaměřen nejen na cílené vzdělávání 
brokerů, ale také na školení klientů společnosti 
Respect, kteří chtějí získat přehled o pojišťovacím 
trhu a být informováni o novinkách v legislativě.
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realizovaných nebo chystaných změn v oblasti 
pojištění i veškeré související legislativy.

Školitelé se profilují z řad specialistů na 
dané téma a výběrem témat reagují jak na le-
gislativní změny, tak na aktuální poptávku tr-
hu. Přínosem je srozumitelná forma, která 
je vhodná i pro neodborníky, a také příklady 
z praxe.  „Domnívám se, že myšlenka Respect 
Academy je opravdu výborný nápad, protože 
pokud u některého z klientů dojde k personál-
ní výměně, má tato nová osoba možnost zís-
kat ucelený přehled o problematice, kterou 
nejčastěji potřebuje pro praxi, v relativně krát-
kém čase,“ říká Dagmar Šefčíková, finanční 
ředitelka společnosti Synthesia.
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