
• Snažte se eliminovat zvětšení již vzniklých škod – odklízení apod.
• Proveďte fotodokumentaci – celkový pohled na objekt, detaily; především u věcí větší hodnoty 
• Po opadnutí vody započněte s minimalizací vzniklé škody – vyklízení zničených věcí, vysoušení zasažených prostor, 

otlučení omítek apod.
• Kontaktujte neprodleně společnost RESPECT a.s. (přímo vašeho správce smlouvy, vám přiděleného 

likvidátora nebo na níže uvedených číslech): 

Praha - centrála
recepce@respect.cz
227 200 111 | 731 609 995 | 737 214 292 | 603 170 197 | 734 641 659 | 731 663 664

Brno
 733 598 659 | milena.biolkova@respect.cz

POVODŇOVÉ  INFORMACE

Vážení klienti, 
vzhledem k povodňové situaci a očekávaným značným škodám na 
majetku, prosíme, postupujte dle níže uvedených pokynů tak, aby 
následná likvidace Vašich škod byla pokud možno bezproblémová 
a rychlá.

Důležité informace

pro úspěšnou likvidaci

pojistných událostí



Respect,  a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22 
142 00  Praha 4

t +420 227 200 111
f +420 227 200 101
respect@respect.cz

Kontakty na regionální  
zastoupení najdete na   
www.respect.cz

České Budějovice
603 280 643 | simona.machova@respect.cz 
736 502 798 | jiri.hosnedl@respect.cz

Karlovy Vary
737 219 897 | miroslav.foks@respect.cz
731 625 007 | vaclav.hora@respect.cz

Pardubice
733 695 982 | petr.motycka@respect.cz  

Plzeň
606 618 527 | martin.martan@respect.cz  

Ústí nad Labem
736 525 197 | tomas.svoboda@respect.cz

• Při e-mailovém kontaktu, prosím, uvádějte níže uvedené základní údaje, které urychlí celý proces likvidace: 
• Název společnosti, popř. jméno
• Datum škody – kdy se voda dostala do objektu
• Přesná adresa místa vzniku
• Odhad výše škody
• Stručný popis, co je zasaženo
• Kontaktní telefonní a e-mailové spojení 

• Při odklízení provádějte soupis poškozených věcí!

• Pokud budou věci určené k likvidaci, bude fotodokumentace jediný průkazný materiál!

• U strojů, elektroniky a technologií, které je nutno neprodleně uvést do provozu, zajistěte vyjádření 
o příčině a rozsahu poškození od odborné servisní firmy. Poškozené nebo zničené díly, které byly 
vyměněny při opravě, je nutné ponechat k prohlédnutí likvidátorovi.

• Po nahlášení škody pojistiteli Vám upřesníme nezbytné doklady a domluvíme se na provedení prohlídky 
(naší společností nebo pojistitelem). 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme plně k dispozici. 


