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P
odnikatelka Jiřina Nepalová založila spo
lečnostRenomianapočátku90. let a záhy
se k ní připojili i její dva synové. Společně
vybudovalinejvětšíčeskoupojišťovacíma
kléřskouspolečnost,kteráspravujepojist
né zamiliardykorunvČesku i v zahraničí.
Za loňskýrokpočítá sobratem1,3miliardy

korun.Šéfkatétorodinnéfirmyříká, žeprávěpropoje
ní generací dostalofirmutam,kde je, amladým lidem
věří. „Synové tehdy studovali na vysokých školách,
alepřinesli semenergii, nadšeníavzájemnépropojení
méprofesionální zkušenosti a jejichodvahydělatvěci
jinak,“ uvádí Nepalová.
Tabylav letošní anketěHospodářskýchnovinTOP

ženyČeska,kteráoceňujeúspěšnéčesképodnikatelky
amanažerky, uvedenado síně slávy. Spojovací linkou
letošního ročníkuanketybylyhodnotya ideály, které
podnikatelky vnímají v byznyse i v rodině.

HN: Co pro vás znamenají hodnoty?
Hodnoty jsou promůj život, soukromý i firemní, jed
nou z nejdůležitějších věcí. Dávají základ tomu, aby
byl člověkdůvěryhodný, abyho lidé akceptovali a vě
řilimu.Promě jsouhodnotymajákemprokaždýden,
o který semusí stále pečovat.

HN: Jaké pracovní hodnoty považujete za nejdůleži-
tější?
Vzhledem k tomu, v jakém oboru podnikáme, je pro
násnejdůležitější spolehlivost adobrévztahy.Dobrý
mivztahymyslímvztahy sklienty,mezi kolegyav ro
dině. Pokud tyto hodnoty uchováváte, pečujete o ně
a nebojíte se o nich hovořit, tak se to projeví i v sou
kromém životě. My chceme, aby lidé byli spokojení
vpráci i doma.Když jek tomuvedete,oni jsouochotní
vámnaslouchat, porozumínašífiremníkultuřea spo
lupracují na ní, tak se tyto hodnoty pozitivně projeví
i v jejich soukromí.

HN: A co se týče rodiny?
Klíčové jsouurčitěporozuměníavzájemnáúcta.Asa
mozřejmě v mezigeneračních vztazích je to umění
si navzájem naslouchat a vzájemně vnímat potřeby
všech generací.

HN:Vidíte tyto hodnoty, které ve firmě a rodině držíte,
i ve společnosti obecně?
Nášživot jeorodiněarodinnéfirměavnímám,ženaši
klientisenámvmnohémpodobají.Ztohomámradost,
že se propojují snahyo to, abyfirmydobře fungovaly,
a my jim můžeme pomoci naší službou. Něco jiného
je pohled mimo oblast, kde se pohybuji, v politice,
v některých médiích. Tam si myslím, že je slabinou,
že není posilovanáurčitá kultura, chování a principy.

HN: Jaké?
Právě ta spolehlivost a důvěra. Dneska se lidé nemo
hou spolehnout na to, co někdo řekne nebo co si pře
čtouna internetu.Nemohoudůvěřovatvšemslovům,
která se prezentují vmédiích, byť byměla být vmno
hých případech závazná. Ve společnostimi tyto hod
noty lidsky chybí.

HN: Změnilo se v tom české podnikatelské prostředí
od doby, kdy podnikáte? Jsou dnes firmy třeba spo-
lehlivější, než byly dříve?
Mohuhodnotit zejménarodinnéfirmy.Většinaznich
si chrání své jméno,protožedobré jméno jepro rodin
néfirmyvelice důležité. V těchtofirmách sehodnoty,
dle mého názoru, projevují dlouhodobě, protože je
jich vlastníci chtějí být spolehliví, chtějí zajistit růst
a předat úspěšnou firmu dalším generacím. A ty já
nepodceňuji. Mladá generace se nedívá jen na to, že
firma, kterou vlastní jejich rodina, jimpřináší peníze.
Oni chtějí zafirmoua jejímdobrýmjménemhrděstát.

HN: Podle statistik se podaří jen 70 nebo80procentům
rodinných firem předat ji druhé generaci, u předání
na třetí generaci je to kolem 30 procent. Zároveň se
odborníci domnívají, že mladí nástupníci firmy často
nechtějí…
Myslímsi, že tonení taková tragédie.Dětimohoubýt
v roli těch, kteří ve firměpracují a řídí ji, nebomohou
býtskvělí akcionářiapřinášet takovározhodnutí,kte

rá firmuposunou dál. Je to o tom, jak děti a vnoučata
vychováte, jak je vedete, aby pochopili, že firma pro
něnení zátěžaže semohouvěnovat iněčemu jinému.
My v rodině neříkáme, ty musíš, tvoje budoucnost je
v Renomii. Ale samozřejmě pro to děláme všechno.
Rádi seofirměbavíme, říkámepozitivnívěci, chceme,
aby vnoučata občas chodila na brigádu, byť třeba jen
skartují papíry. A aby se sžila s určitou atmosférou,
vnímala, jak se u nás lidé k sobě chovají, jaké je tady
prostředí, aměla tufirmuráda.Nejspolehlivější cesta,
jak mohou firmy fungovat několik generací ve vzá
jemné důvěře, je, když rodič nebo rodiče chtějí děti
pochopit, porozumí jejich nápadům a ponechají jim
prostor k tomu, aby je uskutečnily. Patří sem i velko
rysost ve sdílenímezigeneračních postojů. Když toto
zakládající generace zvládne a učí to i nástupce, pak
firmymohou fungovat i 100, 150 nebo 200 let. Je vel
mi důležité, abymělimladí lidé všeobecnoupodporu.
Když tvoříte tým, postupně ho budujete, nebojíte se
přijímat25leté adokážete jeučit oboru, pakmáfirma
náboj, dynamiku a potenciál a děti ji rády povedou.

HN: Co je nejdůležitější ve výchově, aby dětiměly firmu
rády a potom v ní třeba zůstaly?
Určitěcelkovýpostojkživotu.Vést jekevzdělání a sa
mozřejmě, aby se rodina k sobě hezky chovala. Pak
půjdou děti za tátou do firmy rády, když pro ně bude
člověk, který jim rozumí.Musíte hledat porozumění,
vnímat jejichnázory, které se vámmnohdynelíbí, ale
musíteonichmluvit, velicecitlivě, abystese jichnedo
tkla.Musíte hledat shodu. Podnikáníměnaučilo více
vnímatmladou generaci. Někdo se na ni dívá pesimi
sticky, jámám tu výhodu, že to tak nevidím, a chápu,
že je to hlavně o nás.
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HN: Myslíte o zakládající generaci?
Je to o tom, jak lidi vedete, jak je vychováváte a jakou
jim dáte motivaci. Když přijde nový člověk do firmy,
není to jednoduché. Vzpomínám si, že když jsempři
šla já do svéhoprvního zaměstnání, tak jsembyla na
prosto znechucená.

HN: Proč?
Bylo to ve strojírenské firmě, kde jsemdělala techno
ložku. Tapráceměnebavila a byli kolemmě lidi, kteří
mě nemotivovali. Jestli se to dnes stane mladému
člověku, tak se nedivme, že chcemít to volno, jiný ži
vot. Já bych nechtěla, aby lidé zažili to, co já s dětmi
a prvními kolegy, když jsme začali podnikat. Že jsme
spali v práci, pracovali od rána do večera, neměli den
volna a nebyli léta na dovolené. Ale to byla jiná doba.
Dnes si zaměstnanci vkliduvezmoudovolenou, když
potřebují pracovat z domova, takmohou, když chtějí
maminkypracovat a spojit to svýchovoudětí, tak jim
toumožníme. Jsou jinémožnosti.Mámzkušenost, že
k nám přichází mladí lidé, je jim 20 let a práce je na
dchne.A to jehroznědůležité, aby jeprácebavila. Pak
nepřemýšlí nad tím, jestli chtějí být tři měsíce doma.
Mnoho věcí jim umožňujeme, ale samozřejmě musí
odvést svou práci.

HN:Mnoho podnikatelů říká, žemladí lidé právěmoti-
vaci k práci nemají. Jak ji podle vás vyvolat?
Záleží to i na tom, jak je do firmy přijmete. Jestli je
necháte osamocené, aby si něco tvořili někde v kou
tě… Musí je přijmout tým, který jim pomůže, aby
porozuměli oboru, a když něčemu rozumíte, tak vás
to začne bavit. Důležité je i to, že jako pojišťovací
makléř je mladý člověk nezávislý a má možnost po
skytnout klientovi to nejlepší, co na trhu sežene,
což je velmi komfortní situace. Nemusíte používat
žádná zaklínadla, která vám nejsou blízká. Jednáte
otevřeně a férově, protože máte příležitost dojed
nat nejlepší podmínky. To je dle mého názoru velmi
motivační. Když hledáme nové lidi, tak si jako prv
ní všímáme jejich povahy, postojů, priorit a hodnot
a nezaměřujeme se pouze na profesní znalosti. Pro
nás jedůležité, abychombylina jedné lodi a sedli jsme
si. I kdyby to byl špičkový profesionál v oboru, a to
se nám stalo, ale neměl stejné hodnoty jako my, tak
bychom ho nepřijali.

HN: Máte vytvořený plán na předání firmy?
Mojeděti,PavelaJirka, semnoupodnikají25 let.Dnes
jsou to klíčové osoby ve firmě, které ji spolu semnou
řídí. Neplánuji, že bych se firmě přestala věnovat. Po
kud budu cítit, že něco přináším, jsemužitečná a stá
le mám firmě co dát, tak tady budu. Bez synů by ale
firma nebyla tam, kde je. Měla jsem před začátkem
podnikání velké zkušenosti z oboru, protože jsem
pracovala 15 let v pojišťovnictví. Oni tehdy studovali
na vysokých školách, ale přinesli sem energii, nadše
ní a vzájemnépropojeníméprofesionální zkušenosti
a jejich odvahy dělat věci jinak. To nás přivedlo tam,
kde dnes jsme, a Renomia je díky tomumezinárodně
uznávanou společností.

HN: Podle výroční zprávy za rok 2017měla Renomia ob-
rat přes 1,1miliardy korun. Jak se vaší firmě dařilo loni?
Finanční výsledky jsou jedna věc, ale nám jde přede
vším o to, aby byli naši klienti maximálně spokojení.
Do toho investujeme a dá se usuzovat, že spokojení
byli, protože od nás neodcházejí, což je důležité. Me
ziročně vzrostl obrat celé skupině Renomia Group
asi o 10 procent na 1,3 miliardy korun. Díváme se ale
zejménanapojistné, kterémámeve správě.Na začát
ku roku 2018 to bylo 9,3 miliardy korun, na začátku
letošního ledna je to přes 10miliard. Přesné výsledky
se ale ještě auditují.

HN: Stála za tím růstem dobrá ekonomická situace?
Rostli jsme díky tomu, že jsme udrželi klienty, získali
nové akoupili firmy.Nevšemsedařilo růst, což je po
chopitelné, a fúze mohou k růstu pomoci, i proto se
dnes některé firmy s Renomií propojují. Buď působí
v rámci Renomia Network, což je naše franšízová síť,
nebosepodlouhodobéspoluprácidomluvímenakou
pi podílu či celé firmy. Většinou si kupujememajorit
ní podíl, abychom dali příležitost stávajícímu vedení
podílet sena rozvojifirmy.Management si tímzacho
vává svou identitu, my jim předáme naše knowhow
asnažímese jimpomáhat, aby stávající akcionáři byli
spokojení aměli z propojení firem užitek.
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Pochází z Hra-
nic na Moravě,
vystudovala
elektrotechni-
ku a od roku
1978 začala
pracovat v po-
jišťovnictví.
Pro tehdejší
Českou státní
pojišťovnu
pracovala jako
likvidátorka
majetkových
a odpověd-
nostních
škod. Od roku
1993 podni-
ká, založila
makléřskou
firmu Renomia.
Je předsedkyní
Asociace čes-
kých pojišťova-
cích makléřů.
Podnikání
rozjížděla se
dvěma syny,
má také pět
vnoučat.
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