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Pokyny na vyplnenie 
„Žiadosť o schválenie letových podmienok pre letové povolenie“ 

 
Tieto pokyny na vyplnenie žiadosti Vám poskytnú ďalšie doplnkové inštrukcie a požiadavky potrebné na 
vyplnenie žiadosti o schválenie letových podmienok pre letové povolenie. Formulár vyplňte čitateľným spôsobom. 
 

# - Názov poľa Pokyny na vyplnenie 

1. Označenie 
žiadateľom 

Uveďte jedinečné interné označenie pre túto žiadosť. Dopravný úrad použije tento odkaz ako 
identifikátor pri komunikácii ohľadom Vašej žiadosti, napr. pri zaslaní platobného predpisu 
a akceptačného listu. 

2.1 Meno a adresa Zadajte celý názov organizácie, ako je uvedený v obchodnom registri alebo podobnom právnom 
dokumente s uvedením označenia a sídla. Ak je to aplikovateľné zadajte aj obchodný názov, 
podnikateľskú činnosť a registračné číslo organizácie. 

2.2 Kontaktná osoba Meno a kontaktné údaje špecifikované v tejto rubrike sú informácie o osobe zodpovednej za 
žiadosť. 

3.1 Rozsah schválenia 
letových podmienok 
pre žiadateľov, ktorí 
nie sú držiteľom DOA 

Žiadateľ, ktorý nie je držiteľom DOA, musí predložiť EASA Formulár 18B, keď žiada o schválenie 
letových podmienok. EASA Formulár 18B musí odoslať spolu s touto žiadosťou. Ak predloží 
EASA Formulár 18B neskôr, žiadateľ by mal vysvetliť dôvody prečo. 

3.2 Identifikácia 
výrobku 

Identifikujte kategóriu výrobku, uveďte výrobcu, typ, model(y), výrobné číslo(a) a poznávaciu(ie) 
značku(y). 

4. Podrobnosti 
týkajúce sa letového 
povolenia 

Informácie uvedené v bodoch 4.1 až 4.3 nenahrádzajú žiadosť o vydanie letového povolenia. 

4.1 Požadovaná doba 
pre letové povolenie 

Uveďte trvanie platnosti letového povolenia.  
Štandardné letové povolenie sa vydáva najviac na 12 mesiacov. 

4.2 Účel V prípade potreby uveďte aj ďalšie informácie a typické príklady na objasnenie: 

Poznámka: Tento zoznam príkladov nie je úplný 

1 Zámerne vynechané 

2 Zámerne vynechané 

3 Výcvik posádok organizácií na projektovanie alebo výrobu:  

— lety za účelom výcviku posádky, ktorá bude vykonávať projekčné alebo výrobné letové skúšky 
pred schválením typového návrhu alebo vydaním osvedčenia o letovej spôsobilosti; 

4 Továrenské lety, ktorými sa skúšajú lietadlá novej výroby:  

— pre stanovenie zhody so schváleným typovým návrhom, zvyčajne by to mal byť rovnaký 
program pre niekoľko podobných lietadiel;  

5 Lety lietadiel, ktoré sú vo výrobe, medzi výrobnými zariadeniami:  

— technický prelet práve vyrábaného lietadla pre následnú konečnú výrobu; 

6 Lety lietadla na ich prijatie zo strany zákazníka:  

— predtým než je lietadlo predané a/alebo zapísané do leteckého registra;  

7 Dodanie alebo vývoz lietadla:  

— pred tým, než je lietadlo zapísané v leteckom registri štátu, ktorý vydá osvedčenie o letovej 
spôsobilosti;  

8 Lety lietadla pre schválenie príslušným úradom:  

— v prípade kontrolnej letovej skúšky vykonanej Dopravným úradom pred vydaním osvedčenia 
o letovej spôsobilosti;  

9 Prieskum trhu vrátane výcviku posádok zákazníka:  

— lety vykonané za účelom prieskumu trhu, predajných predvedení a výcviku posádok 
zákazníka s typovo neschváleným lietadlom alebo lietadlom, pre ktoré nebola doteraz 
preukázaná zhoda alebo nebolo zapísané do leteckého registra a pred vydaním osvedčenia 
o letovej spôsobilosti; 

10 Predvádzacie lety a letecké prehliadky:  

— prelety lietadla na predvádzacie lety alebo prehliadky a účasť na predvádzacích letoch alebo 
prehliadkach pred schválením typového návrhu alebo pred preukázaním zhody so schváleným 
typovým návrhom; 

11 Lety lietadla na miesto, kde bude vykonaná údržba alebo posúdenie letovej spôsobilosti, 

alebo na miesto skladovania:  
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— technické prelety v prípadoch, kedy nie je údržba vykonávaná v súlade so schválenými 
programami, kedy nebol realizovaný Príkaz k zachovaniu letovej spôsobilosti, kedy nie je určité 
vybavenie neschopné prevádzky zahrnuté v zozname minimálneho vybavenia (MMEL) alebo 
kedy lietadlo bolo poškodené nad rámec príslušných obmedzení; 

12  Zámerne vynechané   

13 Prekonávanie rekordov, letecké preteky alebo podobné súťaže:  

— zahrňuje aj výcvikové lety a prelet za týmto účelom; 

14 Lety lietadla splňujúceho príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť skôr, než sa zistí zhoda 

s požiadavkami na ochranu životného prostredia:  
— lety lietadla, u ktorého bolo preukázané vyhovenie použiteľným požiadavkám letovej 
spôsobilosti, ale nie požiadavkám ochrany životného prostredia;  

15  Zámerne vynechané 

16 Lety lietadla na účely odstraňovania porúch alebo kontroly fungovania jedného alebo 

viacerých systémov, súčastí alebo zariadení po údržbe:  
— po údržbe, keď je potrebné diagnostikovať funkčnosť systému lietadla za letu a držiteľ 
schváleného typového návrhu nevydal pokyny na vykonanie tejto diagnostiky v rámci 
schválených obmedzení lietadla, by sa mal let uskutočniť na základe letového povolenia. Ďalšie 
usmernenie je k dispozícii v písm. b) GM k bodu M.A.301 písm. i) v Časti - M. 

Poznámka: Vyššie uvedený zoznam obsahuje prípady, kedy MÔŽE byť letové povolenie vydané; 
to neznamená, že v popísaných prípadoch MUSÍ byť letové povolenie vydané. Ak sú dostupné 
iné právne prostriedky, ktoré umožnia zamýšľaný(é) let(y), možno ich tiež použiť. 

4.3 Popis nevyhovenia 
príslušným 
požiadavkám letovej 
spôsobilosti 

Uveďte stručný popis nevyhovení použiteľným požiadavkám letovej spôsobilosti. 

5. Poznámky/ďalšie 
podrobnosti 
o požadovanej činnosti 

Využite tento priestor na poskytnutie akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré nie sú obsiahnuté 
v EASA Formulári 18B, ale sú relevantné a umožnia Dopravnému úradu dokončiť požadovanú 
činnosť včas. 

Dátum/miesto 
Meno 
Podpis 

Uveďte dátum/miesto a meno.  

Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa. 



 

3/8 

 

Pokyny na vyplnenie 
„Letové podmienky pre letové povolenie – schvaľovací formulár“ 

 
Tento konspekt s pokynmi na vyplnenie Vám poskytne ďalšie inštrukcie a požiadavky potrebné na vyplnenie 
letových podmienok pre letové povolenie – schvaľovací Formulár 18B. Formulár vyplňte čitateľným spôsobom. 
 

PODPÍSANÝ EASA FORMULÁR 18B NIE JE OPRÁVNENÍM NA LET  

VYŽADUJE SA LETOVÉ POVOLENIE VYDANÉ DOPRAVNÝM ÚRADOM 

# - Názov poľa Pokyny na vyplnenie 

1. Žiadateľ  Zadajte celý názov organizácie (uvedený v obchodnom registri alebo obdobnom právnom 
dokumente) alebo fyzickej osoby (uvedené v občianskom preukaze/pase) poskytujúcej letové 
podmienky a súvisiace odôvodnenia. 

2. Číslo 
schvaľovacieho 
formulára/vydanie 

Uveďte označenie žiadateľom, číslo a vydanie za účelom vysledovateľnosti (identické s údajmi 
uvedenými v rubrike 1. v žiadosti o schválenie letových podmienok pre letové povolenie).  

3. Výrobca lietadla/typ Uveďte výrobcu a typ lietadla. 

4. Výrobná číslo(a) Uveďte výrobné číslo(a). 

5. Účel  

[v súlade s bodom 
21.A.701 písm. a)] 

Uveďte účel v súlade s bodom 21.A.701 písm. a). Obsah tohto poľa musí byť totožný s rubrikou 
4.2 vo formulári DÚ/F440-B/v1/OSL. Letové podmienky schválené Dopravným úradom sú 
platné v súlade s bodom 21.A.708, pokiaľ sa nezmení konfigurácia lietadla definovaná 
v rubrike 6 a podmienky definované v rubrike 8. Rovnaký EASA Formulár 18 sa môže použiť 
pre ďalšie letové povolenia, pokiaľ nie je platnosť obmedzená Dopravným úradom v rubrike 8. 

6. Konfigurácia 
lietadla 

Doplňte odkaz na dokument(y), ktoré určujú konfiguráciu lietadla. 

Pre zmenu(y) ovplyvňujúcu(e) prvý schvaľovací formulár: popis zmeny(zmien). V tomto 
prípade musí byť formulár vydaný znovu. 

7. Odôvodnenia Poskytnite všetky zdôvodnenia a referencie na dokument(y), ktorý(é) zdôvodňuje(ú), že 
lietadlo (popísané v rubrike 6) môže bezpečne vykonávať zamýšľaný(é) let(y) podľa určených 
podmienok a obmedzení.  

Pre zmenu(y) ovplyvňujúcu(e) schvaľovací formulár: odkaz(y) na doplnkové zdôvodnenie(a). 
V tomto prípade musí byť formulár vydaný znova. 

8. Podmienky/ 
Obmedzenia 

Podrobnosti o týchto podmienkach/obmedzeniach alebo odkaz na relevantný dokument, 
vrátane zvláštnych inštrukcií pre údržbu a podmienok k vykonaniu týchto inštrukcií, ako: 
a. podmienky alebo obmedzenia kladené na letové dráhy alebo vzdušný priestor alebo na 

oboje, ktoré sú potrebné na let(y); 
b. podmienky alebo obmedzenia kladené na letovú posádku pre let s lietadlom; 
c. obmedzenia týkajúce sa prepravy osôb iných, ako letová posádka; 
d. prevádzkové obmedzenia, zvláštne postupy alebo technické podmienky, ktoré sa musia 

dodržať; 
e. špecifický program pre letovú skúšku (ak je to vhodné); 
f. osobitné opatrenia na zachovanie letovej spôsobilosti vrátane pokynov na údržbu a režim, 

podľa ktorého sa budú uskutočňovať; 
g. metóda používaná na kontrolu konfigurácie lietadla, aby zostala v rámci ustanovených 

podmienok. 
 
Príklady: 

 Schválenie letových podmienok je obmedzené iba na prelet.  
Letisko odletu: …… Letisko pristátia: …… (alebo náhradné). 

 Vyžaduje sa koordinácia s ATC. 

 Posádka musí mať príslušný preukaz spôsobilosti, musí poznať konfiguráciu lietadla 
a špeciálne prevádzkové postupy požadované za týchto letových podmienok. 

 Pilot/druhý pilot musí mať platný [uveďte požadovaný preukaz spôsobilosti pilota] a musí 
byť oboznámený s konfiguráciou lietadla a špeciálnymi prevádzkovými postupmi 
požadovanými za týchto letových podmienok. 

 Vyžadujú sa skúšobní piloti pre avioniku a skúšky systémov. 

 Na palube je len minimálna letová posádka a požadovaný technický personál. 

 Žiadni cestujúci. 

 Iba VFR deň. 

 Letové podmienky bez vzniku námrazy. 

 Vyvarujte sa turbulentným oblastiam, vysokému preťaženiu a tvrdému pristátiu. 

 Iba suché vzletové dráhy, nie mokré a znečistené. 

 Platia požiadavky na pravidelný servis a údržbu. 
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 Pred uskutočnením letu musia byť bez zistenia vykonané nasledujúce kontroly: …… 

 Žiadny let nad husto obývanými oblasťami, s výnimkou vzletu a pristátia. 

 Základná letová príručka a príslušné doplnky zostávajú v platnosti. 

 Program údržby lietadla a súvisiace príručky zostávajú v platnosti. 

9. Vyhlásenie Nevyplňuje sa (predtlač). Letové podmienky boli stanovené a zdôvodnené vrátane ďalších 
podmienok alebo obmedzení nevyhnutných pre bezpečnú prevádzku lietadla. 

10. Schválené na 
základe  

Vyplňte, ak sú schválené na základe výsadných práv schválenej organizácie 

11. Dátum vydania Uveďte dátum, kedy bol vydaný EASA Formulár 18B. 

12. Meno a podpis Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa. 

13. Schválenie 
Dopravným úradom  

Vyplní len Dopravný úrad. 

 



 

5/8 

 

Completion Instructions 
‘Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly‘ 

 
This Application Completion Instruction Sheet will provide you with any additional instructions and requirements 
necessary to complete the Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly. Please complete the 
form in a clearly legible way.  

 
# - Field Name Completion Instructions 

1 Applicant’s 
Reference 

Please provide a unique internal reference to this application. The Transport Authority will use 
this reference as an identifier of your application in all communication, e.g. invoice/s, acceptance 
letter. 

2.1 Name and Address Please enter the full name of the company as it appears on the Business Registration or similar 
legal document stating name and seat of the company. If applicable also enter the Trade Name, 
Doing-business-as and the Company registration number. 

2.2 Contact Person The name and contact details specified in this section are those of the person responsible for 
the application. 

3.1 Scope Approval of 
Flight Conditions for 
applicants who are not 
DOA holders 

An applicant who is not a DOA holder must submit the EASA Form 18B when applying for 
approval of flight conditions. The EASA Form 18B must be sent together with this Form. If the 
EASA Form 18B is submitted at a later stage, the applicant should explain the reasons why. 

3.2 Product 
identification 

Identify the product category, enter manufacturer, type, model, serial number(s), country of 
registry and registration mark. 

4 Details related to 
Permit to Fly 

Information entered under 4.1 – 4.3 do not replace the separate application of the Permit to Fly 
to be made to the Transport Authority. 

4.1 Requested duration 
for the Permit to Fly 

Indicate the duration for the validity of the Permit to Fly.  
A standard Permit to Fly shall be issued for a maximum of 12 months. 

4.2 Purpose Provide further information and typical examples for clarification where appropriate: 

Note: This list of examples is not exhaustive 

1 Intentionally left out. 

2 Intentionally left out. 

3 Design organisations or production organisations crew training:  

— Flights for training of crew that will perform design or production flight testing before the design 
approval or Certificate of Airworthiness (C of A) can be issued.  

4 Production flight testing of new production aircraft:  

— For establishing conformity with the approved design, typically this would be the same 
program for a number of similar aircraft. 

5 Flying aircraft under production between production facilities:  

— Green aircraft ferry for follow on final production.  

6 Flying the aircraft for customer acceptance:  

— Before the aircraft is sold and/or registered.  

7 Delivering or exporting the aircraft:  

— Before the aircraft is registered in the State where the C of A will be issued.  

8 Flying the aircraft for Authority acceptance:  

— In the case of inspection flight test by the authority before the C of A is issued.  

9 Market survey, including customer’s crew training:  

— Flights for the purpose of conducting market survey, sales demonstrations and customer crew 
training with non type-certificated aircraft or aircraft for which conformity has not yet been 
established or for non-registered a/c and before the Certificate of Airworthiness is issued. 

10 Exhibition and air show:  

— Flying the aircraft to an exhibition or show and participating to the exhibition or show before 
the design approval is issued or before conformity with the approved design has been shown.  

11 Flying the aircraft to a location where maintenance or airworthiness review are to be 

performed, or to a place of storage:  
— Ferry flights in cases where maintenance is not performed in accordance with approved 
programmes, where an AD has not been complied with where certain equipment outside the 
Master Minimum Equipment List (MMEL) is unserviceable or when the aircraft has sustained 
damage beyond the applicable limits.  

file:///S:/II_A/3_DEPT_MGMT/7_APPLIC_PROCMT_SERV/E6/F.1.6_BPS/NEW_REMITS_IMPROVE/DOA/Update%20Nov2011/FO.DOA.00080-001.docx%23field1_3
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12 Intentionally left out.  

13 Record breaking, air racing or similar competition:  

— Training flight and positioning flight for this purpose are included  

14 Flying aircraft meeting the applicable certification specifications before conformity to the 

environmental requirements has been found:  
— Flying an aircraft which has been demonstrated to comply with all applicable certification 
specifications but not with environmental requirements.  

15 Intentionally left out.  

16 Flying an aircraft for troubleshooting purposes or to check the functioning of one or more 

systems, parts or appliances after maintenance: 
— After maintenance, when the diagnosis of the functioning of an aircraft system needs to be 
made in flight and the design approval holder has not issued instructions to perform this 
diagnosis within the approved aircraft limitations, the flight should be conducted under a permit 
to fly. Further guidance is available in subparagraph (b) of GM M.A.301(i) of the AMC and GM 
to Part-M.  

Note: The above listing is of cases when a permit to fly MAY be issued; it does not mean that in 
the described cases a permit to fly MUST be issued. If other legal means are available to allow 
the intended flight(s), they can also be used. 

4.3 Description of the 
non-compliance with 
the applicable 
airworthiness 
requirements 

Give a short description of the non-compliance with the applicable airworthiness requirements. 

5 Remarks/ further 
details on activity 
requested 

Please use this space to provide any other information that is not covered in the EASA Form 18B, 
but relevant to enable Transport Authority to complete the requested activity in a timely manner. 

Date/Location 
Name 
Signature 

Please enter the date and name.  

To be signed by an authorised representative of the applicant. 
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Completion Instructions 
‘Flight Conditions for a Permit to Fly – Approval Form‘ 

 
This Completion Instruction Sheet will provide you with any additional instructions and requirements necessary 
to complete the Flight Conditions for a Permit to Fly – Approval Form 18B. Please complete the form in a clearly 
legible way. 
 

A SIGNED EASA FORM 18B IS NOT AN AUTHORISATION TO FLY 

A PERMIT TO FLY ISSUED BY THE TRANSPORT AUTHORITY IS REQUIRED 

# - Field Name Completion Instructions 

1. Applicant  Please enter the full name of the company (as it appears on the Business Registration or similar 
legal document) or natural person (as it appears in the ID Card/Passport) providing the flight 
conditions and associated justifications. 

2. Approval form No / 
Issue 

Number and issue, for traceability purpose, please enter the applicant’s reference (identical to 
the data listed in the form DÚ/F440-B/v1/OSL Application for approval of flight conditions for 
a permit to fly, Field 1. 

3. Aircraft 
manufacturer/type 

Please identify the Aircraft manufacturer and type 

4. Serial number(s) Please list the serial number(s) 

5. Purpose (i.a.w. 
21.A.701(a)) 

Please identify the purpose in accordance with 21.A.701 (a). The content of this field must be 
identical to form DÚ/F440-B/v1/OSL, Field 4.2. Nevertheless, the Transport´s Authority 
approved flight conditions are valid as long as the configuration as defined in Field 6 and the 
conditions as defined in Field 8 in accordance with 21.A.708 are unchanged. The same EASA 
Form 18B may be used for additional Permits to Fly unless the Transport Authority in Field 8 
limits validity. 

6. Aircraft 
configuration 

Add reference to the document(s) identifying the configuration of the aircraft.  

For change(s) affecting the initial approval form: description of change(s). This form must be 
re-issued. 

7. Substantiations Please provide all justifications and refer to the document(s) justifying that the aircraft (as 
described in Field 6) can perform the intended flight(s) safely under the defined conditions or 
restrictions. 

For change(s) affecting the initial approval form: reference(s) to additional justification(s). This 
form must be re-issued. 

8. Conditions/ 
Restrictions 

Details of these conditions/restrictions, or reference to the relevant document, including specific 
maintenance instructions and conditions to perform these instructions, are 
a. the conditions or restrictions put on itineraries or airspace, or both, required for the flight(s); 
b. the conditions and restrictions put on the flight crew to fly the aircraft; 
c. the restrictions regarding carriage of persons other than flight crew; 
d. the operating limitations, specific procedures or technical conditions to be met; 
e. the specific flight test programme (if applicable); 
f. the specific continuing airworthiness arrangements including maintenance instructions 

and regime under which they will be performed; 
g. the method used for the control of the aircraft configuration, in order to remain within the 

established conditions 
 
Examples are: 

 The flight conditions approval is restricted to ferry … flight(s) only. Departure Airport: …….. 
Destination Airport: …….. (or a suitable alternate). 

 ATC coordination is required. 

 Flight Crew must have the appropriate licence and must be familiar with aircraft 
configuration and special operational procedures required under this flight conditions. 

 Pilot/Co-pilot must have valid [- indicate required pilot licence -] and must be familiar with 
aircraft configuration and special operational procedures required under this flight 
condition. 

 Test Pilot(s) for avionics and systems test are required. 

 Only minimum flight crew and required technical personal on board. 

 No passengers 

 VFR Day only 

 Non-icing conditions 

 Avoid areas of turbulence, high g-load, hard landing. 

 Dry runways only, no wet, contaminated runways. 



 

8/8 

 

 Regular Service and Maintenance Requirements apply. 

 Before the flight can be carried out, following checks must have been performed without 
findings: …….. 

 No flight over densely populated areas, except for take-off and landing. 

 The Basic Flight Manual and the relevant Supplements remain applicable. 

 The aircraft maintenance programme and related manuals remain applicable. 

9. Statement Not to be filled in (preprint). The flight conditions have been established and justified including 
any condition or restriction necessary for safe operation of the aircraft. 

10. Approved under  To be filled in when approved under a privilege of an approved organisation. 

11. Date of issue Please enter the date when the EASA Form 18B was issued. 

12. Name and 
signature 

To be signed by an authorised representative of the applicant. 

13. TA Approval  To be filled in ONLY by the Transport Authority. 

 


