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Bývali směnaři z chemičkymají
úspěšný
Bývali
úspěšný
Bývali

rodinný podnik
Jiří Bureš a Rostislav Bu-
reš jsou známí pojišťo-
vací makléři a jednatelé
mostecké společnosti JB
Group. Letos oslavili ju-
bileum, na trhu působí
už 25 let.

MARTIN VOKURKA

Z
aložit a vést ro-
dinnou firmu bez
předchozí zku-
šenosti vyžaduje
odvahu. Ta však

bratrům Burešovým nikdy
nechyběla, před čtvrt stole-
tím zkusili štěstí a dnes
patří v oboru pojišťovnictví
ke špičce. Přestože se jim
daří, zůstali nohama na ze-
mi.
„Je spousta věcí, které se

nedají pojistit. Jsou to třeba
ty nejdůležitější věci v ži-
votě. Na druhou stranu je
spousta věcí, které se pojis-
tit dají a lidé si ani nedokáží
představit, že se pojišťují.
Kdysi jsme pojišťovali třeba
odpovědnost projektantů
za dostavbu a přestavbu
kongresového paláce v Pra-
ze,“ říká Jiří a Rostislav při-
kyvuje. Podnikat se souro-
zencem je náročné, na tom
se oba shodují. Netají se ani
tím, že jsou povahově na-
prosto odlišní, ale skvěle se
doplňují. „Nejsilnější jsme
společně, rozdílné názory
nás nutí dělat kompromisy,
a jak se zdá, funguje to. Už
dvacet pět let,“ doplňuje Jiří.

Už když jste byli děti, chtěli
jste být pojišťováky?
Rostislav: Když jsme byli

dětmi, tak jsme určitě ani
netušili, že obor pojišťov-
nictví existuje. Vybavuji si
ale jeden zlomový okamžik,
bylo to, když se sestře na-
rodilomiminko. Přišel k
nám do bytu pojišťovák,
protože dřív se hodně po-
jišťovaly narozené děti. Byl
to takovýmilý pán, který
hezkymluvil, a já si po-
myslel – takovou práci by se
mi líbilo dělat. A protože
jsem paličatý a co si umanu,
to udělám, tak jsem se stal
pojišťovákem. (smích)
Možná to byl ten zlomový
okamžik.
Jiří:Umě to probíhalo

trošku jinak. Jako dítě jsem
netoužil být pojišťovákem,
pravděpodobně jsem ani
nevěděl, co to je. Všichni mí
kamarádi chtěli být policis-
té, nebo jiná hrdinská po-
volání. Já jsem toužil po-
máhat zvířatům, táhlomě
to k veterině. Pak jsem za-
toužil pomáhat lidem a při-
spívat ke spravedlnosti a
chtěl jsem se stát krimina-
listou. Amožná odtud
proudí první náznaky toho,
comě v životě naplňuje –
pomáhat lidem a firmám
chránit jejichmajetek.

Jak jste se k této profesi
dostali?
J: Pracoval jsem v che-

mičce jako chemik-
operátor, ale chtěl jsem dě-
lat něco jiného – jezdit au-

tem a bavit se s lidmi. Byla
90. léta, hodně se podnikalo
a obchodovalo, a kamarád
Luboš Trojna, který znal
jednoho pojišťováka, mi
řekl, že bych tomohl dělat.
Tak jsem se přihlásil na vý-
běrové řízení a vyšlo to.
R: Já jsem pracoval

v chemičce tak jako brácha
ve směnném provozu a ab-
solutněmi to nevyho-
vovalo. Směnymě
zabíjely. Díky
tomu, že brá-
cha nastoupil
do pojišťov-
ny, jsem
poznal, co je
to za práci.
Navíc jsem
měl tu dobrou
zkušenost z
dětství, takže jsem
šel na výběrové řízení
a začal dělat v pojišťovně.

Jaké byly začátky podniká-
ní vMostě v roce 1995? Bylo
to jen šest let po sametové
revoluci.
J: Byla to entuziastická

doba. Hodně lidí chtělo
podnikat a něco v životě
dokázat. Mysleli jsme si, že
máme neomezenémož-
nosti, že svět je nám ote-
vřen. S Rosťou a ještě s jed-
ním kolegou z pojišťovny
jsme chtěli dělat externí
zastoupení jedné pojišťov-
ny, což by bylo takové po-
lopodnikání, ale pak jsme si
řekli, že budeme pracovat
jen na sebe a naše heslo
bylo „do rokamazda, nebo
nazdar“. (smích)
R: Porevoluční doba byla

dost divoká. Bylo to jako na
klondajku a o dost jedno-
dušší, než je to dneska.
Abystemohli začít podni-
kat, potřebujete dnes na
všechno tisíc papírů, kdežto
v té době se začínalo pod-
nikat prakticky bez ničeho.
Stačil drive a odvaha.

Když jsou jednatelé spo-
lečnosti bratři, jaké tomá
výhody a nevýhody?
J:Myslím si, že jsme

bratři, kteří se vzá-
jemně nepodrazí.
Podnikání je hod-
ně o penězích,
takže je výhoda, že
si můžeme věřit.
Nevýhodoumůže
být, že jsme každý
jiná povaha. Vztah

mladší bratr – starší bratr se
táhne celým životem. Je to
jako v „Pelíškách“, kde se
předhánějí, kdo vydrží déle
pod vodou. Takhle to prostě
u bráchů běžně funguje.
R: Já to vidím podobně.

Jako bráchové jsme pova-
hově rozdílní. Jsme ale ro-
dina a vždycky semusíme
nějak domluvit. I když se

kolikrát pohádáme, tak
se to pokaždé ně-
jak urovná. Po-
čáteční emoce
vyprchají a
jedeme dál.

Prýmáte
specifický
způsob ve-
dení vašeho
byznysu. Jak se

to projevuje?
J: Asi tím, že i naše

firma funguje jako rodina.
Někdymi dokonce připadá,
že naši zaměstnanci a kole-
gové jsou víc rodina nežmy
dva. Podnikáme relativně
na pohodu, ale na druhou
stranumusí být stanoven
pevný řád a pravidla se
musí dodržovat, protože
pak by nastala anarchie a to
nejde. Taky jsme hodně
proklientští a přátelští.
Třeba já osobně si tykám
s většinou velkých klientů
a ředitelů pojišťoven. To je
možná taky takové kouzlo,
které není v každém pod-
nikání obvyklé.
R: Já si nemyslím, že

bychomměli specifické ve-
dení firmy. Spíš to těch 25
let dělámemetodou pokus-
omyl, protože nás to nikdo
neučil, předtím jsme ne-
podnikali a žádnou firmu
neměli. Takže to děláme tak
nějak po svém, i když to je
možná to specifické. Já ří-
kám, že je to vždycky věcí
dohodymezi lidmi. Dnes
nám však pomáhá Renomia
Network, naši skvělí part-
neři, a tak je to o dost jed-
nodušší, kdyžmá člověk
někoho za sebou.

Proč zůstáváte vMostě?
Netáhne vás to do větších,
bohatšíchměst?
J:Obchodujeme i ve vět-

šíchměstech a v některých
jsme si dlouhé roky udržo-
vali kanceláře. Bylo období,
kdy jsmeměli namapě de-
sítky špendlíků. Já se ale cí-
tím jakomostecký patriot
a nemám důvod se stěho-
vat, přestože někdy takové
nápady byly, když jsmeměli
kancelář v Praze. Dnes se dá
dělat náš byznys z Mostu.
Kamkolivmůžete dojet au-
tem a taky se pracuje o dost
jinak než dřív, elektronicky
nebo po telefonu. Navíc
Mostmá úžasné okolí. Ano,
sídliště jsou narušená soci-
álně, ale za humny jeměsto
naprosto skvělé. Hory, dro-
my, cyklostezky, nové jeze-
ro, to je málokde a všechno
je blízko. A taky tu samo-
zřejmě zůstáváme proto, že
tumáme rodinu a kamará-
dy.
R: Přesně tak. Ještě bych

dodal, že díky tomu, že jsme
se nedávno z paneláků pře-
stěhovali do rodinných do-
mů, pociťujeme větší kom-
fort. Když se zajdu podívat
namísto, kde jsem dříve žil,
tak z toho neskáču pětme-
trů vysoko. Teď bydlím
v Čepirohách,
vysoko.
Čepirohách,
vysoko.

což je skoro
jako na vesnici, takže si ani
nepřipadám, že žiju ve
městě. Zaječí úmysly ne-
mám a ani jsem je neměl.

Jeden zmýtů o pojišťov-
nictví tvrdí, že tato práce je
založená namanipulování
s lidmi. Jak to tedy je?
J: Pojišťovnictví je zalo-

žené na důvěře a slibu ně-
čeho nehmatatelného, tedy
pojistného plnění v případě,
že se něco stane. Pokud ně-
kdo v našem oborumani-
puluje, ztratí důvěru po-
měrně rychle. Pravidlo číslo
jedna – kdo chce dlouho-
době fungovat v pojišťov-
nictví a sloužit klientovi,
nesmí s lidmimanipulovat.

R: Kdybychom
podváděli nebo
s lidmimanipu-
lovali, tak tu na-
še firma určitě
nemůže být 25
let.

Nabízení po-
jištění je spo-

jeno i s odmítáním druhou
stranou. Jak se vyrovnáváte
s občasnýmneúspěchem?
J: Já nemám odmítání

rád. Dělal jsem i studené
kontakty nebo studené te-
lefonáty a ty jsou často o
odmítání. Takže vše je
nejdřív „ohřeju“ – skama-
rádím se a teprve pak řeším
pomoc v pojištění.
R: Tady se opět objevují

naše rozdílné povahy, ze
kterých však vzejde nejlepší
možná kombinace. Člověk

nejlepší
Člověk
nejlepší

by si měl najít nějaký cíl a
postupnými kroky se k ně-
mu dostat. Já říkám, co tě
nezabije, to tě posílí. Takže
mě odmítání spíše posiluje
a nedělámi problém. Od-
mítá se ve všech oborech.
Třeba stavební firmy chodí
do výběrovek s tím, že
možná nevyhrají.
J: Také je to o době a po-

stoji. My s bráchou víme, že
děláme dobrou službu, a
když ji někdo nechce, tak ho
stále respektujeme.

Co vás na té práci baví?
R:Nejpříjemnější je kon-

takt s lidmi, tomě asi nejvíc
naplňuje. Zničilo bymě se-
dět dvanáct hodin v kance-
láři a povídat si s počítačem.
J: Souhlasím. Kontakt

s lidmi a určitá volnost si
zvolit, co budu dělat zítra
a pozítří, i když okolnosti
nás nutí k různým věcem
a spousta z nich se prostě
musí udělat.

Jak nejraději odpočíváte?
J: Kdybych řekl golf, ro-

dina, cestování, tak bymi
manželka vynadala. Takže
opravdu správně je rodina,
golf, cestování. (smích)
R: Já neumím odpočívat,

spíš mám rád aktivní odpo-
činek, v současné době na
zahradě.

Jakémísto vMostě patří
k vašim nejoblíbenějším?
J:Mně se nejvíc líbí

městská dominanta, hrad
Hněvín. Pokudmluvím s
někým, kdo není z Mostu,
takmu vždycky doporučuji,
ať se tam zajede podívat.
Když někoho vezmu na
Hněvín, tak ho nahoře
obejdeme, aby poznal ten

nádherný výhled do okolí.
Ale momentálně nejoblí-
benější místo je doma ve
Vtelně, na zahradě, ideálně
v bazénu s vnučkou.
R: Je tu hodně krásných

míst, ale takymě napadl
ten Hněvín. Ten bych do-
poručil všem turistům.

Jak váš byznys ovlivnil co-
vid?
J: Covid je taková zvláštní

hysterie. Na jednu stranu
bylo dobré, že se svět trochu
v březnu zastavil a mohli
jsme se zamyslet, kam se
vlastně ženeme, byla to
zvláštní doba. Ale na dru-
hou stranu, pokud by se to
opakovalo, tak je to velmi
nebezpečné. Každá krize,
která přichází, se našeho
podnikání dotkne až poz-
ději, ve chvíli, kdy na to za-
čnou doplácet naši klienti,
především firmy a jejich
zaměstnanci. Těžké období
nás pravděpodobně ještě
čeká, doufejme, že potrvá
krátce.
R: Já moc nesouhlasím

s tím diktováním, comůže-
me a nemůžeme. Myslím si,
že jsme dospělí lidé a každý
je zodpovědný sám za sebe.
V našem byznysu zatím
naštěstí nevidím nějaké
zásadní změny.
J: Já doplním, že před co-

videm asi nikoho nena-
padlo, žemu zavřou fabriku.
Dnes už s tím pojistný trh
víc pracuje a začíná nabízet
nové produkty, které s epi-
demií počítají. Časem

produkty,
Časem

produkty,
bu-

dou standardem.

Přežije to pojistný trh?
J: Covid pojistný trh urči-

tě nepoloží. Možná bude
vykazovatmenší růst, ale
propad neočekávám, pro-
tože náš trh je velmi elas-
tický, hledá novémožnosti
a příležitosti. Pojišťovnictví
je perfektní a zajímavý
obor. Jako pojišťovací mak-
léři se setkáváme s lidmi
z nejrůznějších odvětví
a snažíme se jim pomáhat.
Panuje představa, že tahá-
me z lidí peníze, ale my
jsmemakléři, snažíme se,
aby pojišťovny lidem plati-
ly, když se někomu něco
stane.

Rodinná firma z Mostu
Jiří Bureš (51 let) a Rostislav Bureš (49) jsou

bratři a jednatelé mostecké společnosti JB Group.
Oba jsou ženatí, Jiří má jednu dceru a vnučku a žije
ve Vtelně, Rostislavmá dvě dcery a žije v Čepiro-

žije
Čepiro-

žije

hách. Jejich firma patří mezi stabilní tuzemské
pojišťovací zprostředkovatele. Jejími klienty je
několik stovek podnikatelů, firem a jiných organi-
zací. Bratři spolupracují s nejvýznamnějšími pojis-
titeli.
Od roku 1995 se zaměřují na podnikatele
a průmyslové podniky, ale zajišťují i občanská
pojištění.Od roku 2008 jsou členy Renomia Ne-
twork resp. součástí Renomia Group, největší sku-
piny pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR

největší
ČR

největší
a střed-

ní Evropě, která poskytuje služby po celém světě.
V roce 2016 založili dceřinou společnost JB Group
Finance, která doplňuje jejich portfolio o další
služby klientům.
JB Group je dlouholetým členemAsociace
českých pojišťovacíchmakléřů a Hospodářské
komory České

pojišťovacích
České
pojišťovacích

republiky.

„Nej-
příjemnější je

kontakt s lidmi, to
mě asi nejvíc napl-
ňuje. Zničilo bymě
sedět dvanáct hodin

v kanceláři.“
Rostislav Bureš
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