Oznámení sekretariátu Centrální komise pro plavbu na Rýně ze dne 13. 1. 2016
(určeno zástupcům členských zemí a zemí, s nimiž má komise bilaterální smlouvu, o
uznání způsobilosti lodník (matrose) získané v nerýnských státech absolvováním
Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně (Česká republika) a
školy CERONAV v Rumunsku a o podmínkách, za nichž bude způsobilost uznána).

Centrální komise má možnost uznat i nerýnské vzdělání k získání odborné
kvalifikace a proto uznává po podpisu dvoustranných dohod od 1. 12. 2015 kvalifikaci
lodník získanou studiem na výše uvedených školách za podmínek, uvedených ve
dvoustranné správní dohodě (u nás pokud bylo zahájeno studium v září 2014 nebo
později, nepožaduje se k uznání kvalifikace lodník praxe, pokud bylo zahájeno od
září 2009 do srpna 2014, požaduje se doložení absolvování nejméně 180 dní praxe).
Aby byla způsobilost lodník pro plavbu na Rýně uznána, musí si předem
absolventi výše uvedených škol zajistit odpovídající zápis do plavecké služební
knížky na příslušném národním úřadu, kde doloží doklady potvrzující
absolvování požadovaného vzdělání. Zápis této národní způsobilosti (v ČR na
straně 5 PSK) bude doplněn textem „gemäβ § 3.02 Nummer 3 Buchstabe a
RheinSchPersV anerkannt“. Je věcí příslušného národního úřadu, aby ověřil
pravost předložených dokladů o absolvování školy.
Proto není potřeba, aby držitelé způsobilosti lodník získané podle výše
uvedených podmínek měli u sebe při plavbě na Rýnu vysvědčení a jiné doklady
o absolvování výše uvedeného vzdělání. V případě kontroly jsou směrodatné
zápisy v PSK. Lodník musí předložit uznanou PSK obsahující dvoustranné
správní dohodě odpovídající zápis.
V případě pochybností může příslušný Rýnský úřad požadovat dodatečné
informace na příslušném orgánu třetí země (v ČR SPS).
Kontaktní údaje jsou v Příloze A5 RheinSchPersV nebo na www.inlandnavigation.org pod „legal framework“/ competent authorities (kompetentní úřady).
Text správní dohody lze nalézt na http://ccr-zkr.org/13020300-de.html pod
„Übereinkünfte und Verwaltungsvereinbarungen zur institutionellen Zusammenarbeit“
(Dohody a správní předpisy pro institucionální spolupráci)
Zástupci členských zemí se žádají, aby tyto informace předali příslušným
národním úřadům.

