
 

 AeroSportcz s.r.o   Karolíny Světlé 1013/14 , 110 00 Praha 1 Staré Město  Ičo:  24127949 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181126 zastoupená Aleš Baumrukrem, jednatelem 

společnosti, bankovní spojení č.ú.: 612 558 8001/5500, Raiffeisenbank, a.s. 

  

  

   

PROVOZOVATEL LETOUNU                                    

 
AeroSportcz s.r.o    
Karolíny Světlé 1013/14 ,  
110 00 Praha 1 Staré Město   
Ičo:  24127949 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE ZAPŮJČENÉHO LETOUNU 
 
 

UŽIVATEL-PILOT LETOUNU 

 

jméno a příjmení:………………………………………………….. 

adresa:………………………………………………………………. 

rodné č.:………………………………….......................................... 

telefon-kontakt:………………………………………………...…… 

značka letounu:…………………………………………………….. 

typ letounu:…………………………………………………………. 

 

                                                                         I. 

a)   Uživatel prohlašuje, že je způsobilý k letu se zapůjčeným letounem, má platné pilotní oprávnění dané 
kategorie, platné osvědčení zdravotní způsobilosti a v době zapůjčení letounu není pod vlivem alkoholického 
nápoje nebo jiných návykových látek. 
 
b)   Uživatel prohlašuje, že má uzavřeno Pojištění odpovědnosti  "za škody způsobené na zapůjčených 
letadlech". Uživatel souhlasí, aby toto pojištění bylo uplatněno ke krytí případných škod, které mohou 
vzniknout konáním uživatele případně ke krytí jakékoliv škody v době zapůjčení.  
Za poškození se nepovažuje porucha motoru (vyjma mechanické poruchy),  avioniky a poškození vzniklá 
běžným opotřebením. 
 

Uživatel se zavazuje uhradit v případě poškození letounu vzniklých během zapůjčení a 
vlastní manipulace veškeré vzniklé škody v plné výši. 

 
c)   Uživatel letounu prohlašuje, že se náležitě seznámil s letovou příručkou k danému typu a před letem si 
zapůjčený letoun předepsaným způsobem překontroloval. 
 

d)   Uživatel se zavazuje v případě zjištění jakékoliv závady tuto závadu po návratu nahlásit, případně zapsat do 

letové knihy-v případě možnosti pořídit fotozáznam. 
 
 



 
 

                                                                        II. 
a)   Provozovatel letounu prohlašuje, že letoun je připraven a způsobilý k letu, doplněno palivo a zkontrolován 
stav oleje. Letoun má sjednáno platné povinné ručení ČR-EUROPA, má pojištěno ze zákona druhé sedadlo a 
platné osvědčení SLZ. Veškeré dokumenty k letounu, případně mapy  jsou uloženy v zavazadlovém prostoru. 
Letoun je k letu vydán v čistém stavu. 
 
 

                                                                                   III. 
a)   Provozovatel letounu a uživatel si sjednali, že letoun bude po ukončení letu předán v čistém stavu, zejména 
pak průhledný překryt kabiny, vrtule a náběžné strany křídel. Provozovatel poskytne k tomuto účelu čisticí 
prostředky. 
      
b)   Dále je sjednáno, že uživatel po letu zaznamená do letadlové knihy každý jednotlivý let v daný den, čas letu a 
počet přistání, zejména pak na domovském letišti LKPM. 
 
 
 
S uvedeným prohlášením v celém rozsahu souhlasím, v Příbrami dne:………………………….. 
 
 
 
 
 
Za provozovatele Aerosportcz s.r.o                                                                         Za uživatele  
 
 
-------------------------------------------------                                           -------------------------------------------------------- 
Aleš Baumrukr                        
 

 


