
 

 
Žádost o uplatnění způsobené škody 

 
 
Žádám o uplatnění náhrady škody způsobené vaší společností vzniklé při provozování 
vodohospodářské infrastrukturu. Ke škodě došlo dne ………….….20…… v cca ……..… hodin. 
Současně si dovoluji zaslat podklady  a hlášení pojistné události k Vašemu posouzení. 
  
Vše je v příloze, včetně fotodokumentace. 
  
V …………………   dne     .     .   20     …………..………………… 
                     podpis 

  
S díky za Váš čas a za kladné vyřízení         
 
 
Popis vzniku škody: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Místo (adresa) škody: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum a hodina: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Popis vzniku škody: …….…………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
 

Kontaktní údaje:   
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Kontakt:  mobil/telefon:  …………..…………………….e-mail: ………..……………….……………….. 
Č. účtu pro plnění:  ……………………………………………………………………… Banka: …………………………….. 
Částka odhadem:  …………………..………,-Kč,   
 
Poškozené věci soupis: 
 
Název   Rok pořízení Stav věci Pořizovací částka  Náklady na opravu/výměnu 

………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
………………………. ……………. ……………. ……………………... …………………….……………. 
 
V případě nedostatku místa použijte formulář opakovaně s doplněním jako příloha číslo  



Vyplněný formulář zašlete poštou na adresu 
 
 

 
 
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. 
p.Hrazdira  
likvidace pojistných událostí 
Jiřího Dimitrova 1619 

356 01  Sokolov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebo elektronicky ve formátu .pdf na adresu 

 
zdenek.hrazdira@vodasok.cz 

 
 
Postup vyplnění formuláře v elektronickém tvaru v programu Adobe Acrobat Reader 
 

1 otevřete soubor v tomto programu 
2 na horní liště  ZOBRAZENí – NÁSTROJE - VYPLNIT A PODEPSAT – OTEVŘÍT 
3 pohybem kurzoru vložíte na vybrané místo textový blok, do kterého vypisujete 

požadované informace. Tento blok do uložení je možné opravovat a posouvat na 
libovolně zvolené místo 

4 v případě že máte vytvořený podpis ve formátu obrázku (jpg, bmp a podobně) je 
možné tento vložit z místa uložení v PC do formuláře, 
horní druhá lišta    PODEPSAT  VYBRAT PODPIS + a najít uložený soubor a použít 

5 obdobně lze vložit v případě organizace i razítko 
6 po doplnění všech informací si soubor uložte ve svém PC pod svým názvem 
7 v případě že je soubor podepsaný vložením podpisu jej zašlete na uvedenou e-

mailovou adresu 
v případě podepsání ručně, je potřeba soubor vytisknout a podepsat a poté zaslat 
poštou na uvedenou adresu a nebo jej oscanovat a tento následně zaslat e-mailem 
na uvedenou e-mailovou adresu, případně doručit osobně do sídla společnosti do 
podatelny 

POZOR 
V formuláři, který uložíte již nelze opravovat vložené texty, je možné jen pouze dle popisu výše 
doplnit scházející a znovu uložit ! 

mailto:zdenek.hrazdira@vodasok.cz

